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Sammanfattning  

Syftet var att undersöka vilket av vaccinen mot Humant papillomvirus-HPV, Gardasil eller 

Cervarix som är att föredra, med avseende på biverkningsprofilen, det vill säga vilket av vaccinen 

som är mest skonsamt för kroppen. HPV-vaccinen skyddar mot HPV-typerna 16 och 18 som 

bland annat orsakar livmoderhalscancer. Viruset smittar via sexuell kontakt och infekterar främst 

celler i mukosa. Infektionsfrekvensen av HPV är likvärdig mellan män och kvinnor. Det finns 

högrisktyper av HPV (HPV16/18) som orsakar cancer och det finns lågrisktyper som orsakar 

genitala vårtor (HPV 6/11). Gardasil innehåller fyra HPV-typer (HPV6/11/16/18) och Cervarix 

innehåller två HPV-typer (HPV16/18). Mycket vanliga biverkningar (≥1/10) för båda vaccinen är 

huvudvärk, svullnad, rodnad, och smärta vid injektionsstället. Vanliga biverkningar (≥1/100 eller 

<1/10) är bland annat feber, illamående och klåda. Fyra artiklar valdes ut med pubmed via 

sökorden ”Gardasil”, ”Cervarix” och ”safety”. Studie 1 handlar om booster-dosering av 

bHPV/qHPV till flickor (12-13 år) som tidigare hade fått två doser av qHPV tillsammans med 

Twinrix (Hepatit A/B). I studie 2 jämfördes två doser bHPV med två respektive tre doser qHPV 

hos flickor 9-14 år, för att undersöka om vaccinen var likvärdiga eller om två doser bHPV var ett 

bättre val. Studie 3 och 4 var uppföljningsstudier till samma grundstudie med kvinnor från 18-45 

år. Studie 3 pågick fram till månad 48 och studie 4 fram till månad 60. Studie 3 och 4 jämförde tre 

doser av bHPV med tre doser av qHPV avseende hur seropositiviteten förändrades över tiden. 

Cervarix fick lägre procentandelar i sin biverkningsprofil, vid jämförelse mot studie 1 och studie 2 

(två doser av Cervarix som gavs i Studie 2). Slutsats var att båda vaccinen hade jämförbara 

biverkningsprofiler och var därför likvärdiga i det avseendet. Om seropositiviteten jämförs så har 

bHPV längre varaktighet än qHPV eller att qHPV är bättre val eftersom det även skyddar mot 

HPV 6 och 11.   

 



ABSTRACT 

 

 

The purpose of this diploma work project was to determine if one of the HPV-

vaccines, Cervarix-bHPV or Gardasil-qHPV, has lower safety adverse events- SAE. 

There are more than 150 different types of human papillomavirus, which infect 

mucosal cells, mostly in the genital tract. The virus infects through sexual-contact, 

there are high-risk HPV-types such as HPV16/18, which are oncogenic and low-risk 

HPV-types such as HPV6/11, which cause genital warts. The goal for the world 

health organization-WHO is to get the HPV-vaccines to all women around the globe. 

Most common age for the vaccinées is 12-years. Headache, pain, erythema and 

swelling are very common adverse events for both of vaccines. Common adverse 

events are fever and nausea. In addition, Post Orthostatic Tachycardia Syndrome-

POTS and Complex Regional Pain Syndrome-CRPS have been reported, mostly 

from Japan and Denmark. European medicines agency-EMA made a statement that 

the HPV-vaccines are not the cause of the POTS or CRPS (2015), because the profile 

of the symptoms from Japan and Denmark do not correlate with symptom profiles of 

POTS or CRPS. In Denmark’s case, EMA suggest that some of the cases resembles 

symptoms of chronic fatigue syndrome-CFS and not POTS.  

This diploma work project was made with the help of Pubmed, with the words 

“Gardasil”, “Cervarix” and “safety”. Four articles were chosen from the search.   

The authors of the first article examined the effect of booster dose of bHPV or qHPV 

to girls age 12-13, who already had received two doses of qHPV. In the second 

article, two doses of bHPV were compared with two or three doses of qHPV in 9-14 

year-old girls in order to determine if bHPV were equal or superior to two or three 

doses of qHPV. The third and fourth articles are follow-up studies of the second one, 

the third up to 48 months and the fourth up to 60 months. These articles were 

studying the sero-positivity in the vaccinated subjects over time.  

When comparing study one and two, the bHPV safety profiles differences were seen 

in the safety adverse events in both local and general or systemic adverse events. 

There was a difference of adverse events between (article 2) three doses of qHPV to 

(article 1) booster dose of qHPV. Sero-positivity showed that bHPV induced high 

titres of HPV 16 and 18 antibodies while qHPV vaccine also induced high amounts 

of HPV 16 antibodies but low amounts of HPV 18 antibodies. About 20 % of the 

women in qHPV-groups lost sero-positivity by month 60. bHPV and qHPV vaccines 

were similar regarding adverse events. The vaccines had equal types of local and 

systemic or general adverse events. Sero-positivity was higher in subject vaccinated 

with bHPV compared to qHPV, with the highest decline in sero-positivity for anti-

HPV 18.  

The conclusions of this literature study is that the qHPV vaccine protects against 

low-risk and high-risk HPV-types, while the bHPV vaccine has longer duration. 



FÖRKORTNINGAR 

 

 

ATP- According-to-protocol, enligt protokollet 

ATP-I – Enligt protokollet för immunogenicitetskohort 

bHPV- Bivalent humant papillomvirus vaccin 

CRPS – Komplext regionalt smärtsyndrom 

ELISA – Enzymkopplad immunadsorberande analys 

GMT – Geometrisk genomsnittlig titer 

HPV- Humant papillomvirus 

LU- Luminex units 

PBNA- Pseudovirion-baserat neutralisations test 

pIMD- Potentiellt immunmedierade sjukdomar 

POTS – Postural ortostatisk takykardisyndrom 

qHPV- Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine, tetravalent humant 

papillomvirus vaccin 

RCT- Randomiserad klinisk studie 

TVC- Total vaccinerad kohort 

VPL- Viruslika partiklar 
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INTRODUKTION 

 

  

Humant papillomvirus 
 

 

Humant papillomvirus-HPV infekterar epitelceller. Det finns fler än 150 typer av 

HPV och 30-40 som infekterar epitelceller i mukosa. Genitala vårtor bildas av låg 

risktyper som HPV 6/11. HPV/16/18/31/33/35/39/45/51/52/57/58/59 är onkogena 

och kategoriseras som hög risktyper (1-3). Infektion av HPV står för cirka 95% av 

fallen med livmoderhalscancer. Utöver livmoderhalscancer så kan HPV även ge 

upphov till cancer i vagina (60% av fallen), penis, vulva (40 - 50%), anus (>80%) 

samt i huvudhalsregionen (12 - 24%). Cancer i oropharynx (huvudhalsregionen), 

infekteras vanligtvis av HPV 16, och är den vanligaste cancer-typen (efter 

livmoderhalscancer) som beror på HPV-infektion (2). Infektionsfrekvensen av HPV 

är likvärdig mellan män och kvinnor. I vanliga fall så försvinner HPV-infektion inom 

ett år och det sker utan komplikation. Tio till femton procent av HPV-infektioner är 

persistenta och det bidrar till ökad risk för utveckling av cancer i anogenital-region. 

Globalt är livmoderhalscancer den näst vanligaste cancerformen som drabbar 

kvinnor (3-5).  

Varje år i Europa diagnosticeras 34 000 kvinnor med livmoderhalscancer och 13 000 

dör av sjukdomen. Det uppskattas vara 150-170 fall per 100 000 person-år som 

drabbas av anogenitala vårtor. Den vanligaste åldersgruppen som drabbas av 

anogenitala vårtor är 20-24 åringar (4). Globalt sett är HPV 16 den vanligaste HPV-

typen och orsakar 55% av fallen, HPV 18 orsakar 15% samt 18% står HPV 31, 33, 

35, 45, 52 och 58 för (2).  

Ur globalsynvinkel på vaccinationsprogrammen, är 12-åringar den mest 

förekommande åldersgruppen för vaccination mot HPV. Vaccinationsprogrammen 

kan utföras på skolor men de flesta utförs inom primärvården eller på andra hälso- 

och sjukvårdsfaciliteter. År 2014 var det minst 14 länder som hade två dos-schema 

till flickor under 15 år, enligt WHO:s rekommendationer (6).  
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Vacciner 
 

 

Vacciner mot HPV har funnits sedan 2006. Vaccinens indikation var att förhindra 

livmoderhalscancer (som kommer från HPV-infektioner) och förhindra premaligna 

genitala lesioner (det vill säga ansamling av överuttryckta epitelceller i cervix, vulva 

och/eller vagina). Globalt sett har 19 miljoner och 63 miljoner vaccinerats med 

Cervarix respektive Gardasil (2). Antalet män och kvinnor i Sverige som har 

vaccinerats mot HPV från årtalen 2006 till 2015, visas i följande tabell, (Tabell I). 

Tabell I. Statistik från Socialstyrelsen över antalet kvinnor och män som fick Gardasil eller Cervarix 

från 2006 till 2015. Statistiken täcker för alla åldersgrupper över hela Sverige (7).  

Årtal 

V
a

cc
in

ty
p

 o
ch

 k
ö

n
 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Gardasil 

Kvinnor 

860 1 372 2 735 7 385 23 050 44 034 58 913 48 035 20 584 186 

Cervarix 

Kvinnor 

31 37 50 227 369 494 776 668 54 0 

Gardasil 

Män 

98 92 122 150 143 99 107 122 151 12 

Cervarix 

Män   

1 3 2 2 2 2 0 1 0 0 

 

Enligt folkhälsomyndigheten så bör vaccination mot HPV ske så tidigt som möjligt, 

eftersom det har visat att skyddseffekten minskar med ökande ålder. Flickor yngre än 

17 år hade skyddseffekt på 75%. Sjutton- till nitton-åringar hade skyddseffekt på 

46% och 20-29-åringar hade skyddseffekt på 22%. Mediantiden från 

vaccinationstillfället i den studien var 2,6 år (8).  

Från första juni 2016 finns HPV-vaccin med i det allmänna vaccinationsprogrammet 

för barn. Vaccinering mot HPV erbjuds till flickor i femte till sjätte klass samt har 

kompletterande vaccination utökats och erbjuds till flickor upp till 18 år. Pojkar, män 

och äldre kvinnor får själva bekosta vaccination mot HPV medan kvinnor upp till 26 

år får HPV-vaccinen inom högkostnadsskyddet (9).   

USA och EU har tre godkända vacciner mot HPV, bivalent-bHPV (HPV 16/18), 

tetravalent-qHPV (HPV 6/11/16/18) och nonavalent (HPV 6/11/16/18/31/ 

33/45/52/58). Det krävs minst två doser av vaccinerna med intervall på sex månader.  

Det finns ingen maxgräns för när den andra dosen bör tas men det föreslås inom 12 

till 15 månader, från den första dosen. Två dos-schema rekommenderas till flickor 

under 14 år (qHPV) respektive flickor under 15 år (bHPV). Om den andra dosen ges 

före avsett intervall, då krävs en tredje dos. Tre doser administreras till individer över 

14 respektive 15 år, (beroende på vaccintyp), där den tredje dosen ges med minst tre 
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till fyra månader efter dos två. Det finns ingen data på säkerhet, immunogenicitet 

eller effekt som stödjer utbyte mellan vaccintyperna (9-12). 

Vaccin kan ha antigent korsreagerande immunsvar. Det är ett extraskydd mot till 

exempel HPV-stam som liknar den HPV-stammen/ar som finns i vaccinet. Detta 

immunsvar kan vara mot närbesläktad mikroorganism eller stam (2, 13). Cervarix har 

korsreagerande immunsvar mot HPV-typerna 31 och 33, Gardasil har mot HPV 31 

och 45 (10). Jämförelse av Cervarix, Gardasil och Gardasil med avseende på 

innehåll, (Tabell II).  

Tabell II. Jämförelse av Cervarix, Gardasil och Gardasil-9 med avseende på indikation, innehåll samt 

användning (12, 14, 15). 

 Cervarix Gardasil Gardasil-9 

Typ av vaccin Bivalent Tetravalent Nonavalent  

HPV-skydd (HPV) 16, 18 6, 11, 16, 18 6, 11, 16, 18, 31, 33, 

45, 52, 58  

Dosschema  0,5 mL * 2 eller 3 0,5 mL * 2 eller 3 0,5 mL * 2 eller 3 

Dos HPV 16 (µg) 20 40 60 

Dos HPV 18 (µg) 20 20 40 

Dos HPV 6 (µg) - 20 30 

Dos HPV 11 (µg) - 40 40 

Korsskydd (HPV-typer) 31, 33 31, 45 - 

Åldersgrupper  9 - 14 resp. ≥15 9 - 13 resp. ≥14 9-14 resp. ≥15  

(över 27 år ej 

undersökt) 

 

 

 

Cervarix 
 

 

Cervarix-bHPV är ett vaccin mot HPV  16 och 18 med L1-protein. L1-protein är icke 

smittsam virusliknande partiklar-VPL. De virusliknande partiklarna är framställda 

med rekombinant DNA-teknik och består av delar av baculovirus med Hi-5 Rix4446-

celler som kommer från Trichoplusia ni. Doseringsschemaför nio-till-14-åringar är 

två doser á 0,5 mL.  Den andra dosen ska ges mellan fem till 13 månader efter första 

dosen Om den andra dosen administreras före fem månader ska en tredje dos tas. 

Individer från 15 år och äldre får tre doser med dosintervall från månad noll, ett och 
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sex, á 0,5 mL per dos. Den andra dosen kan administreras efter en månad upp till 2,5 

månader. Den tredje dosen injiceras efter fem till 12 månader, räknat från den första 

dosen. Den vanligaste biverkningen efter administrering var smärta på 

injektionsstället, vilket uppträdde efter 78% av vaccinationerna. Trötthet och myalgi 

är också vanligt förekommande biverkningar. Majoriteten av dessa reaktioner var 

milda till måttliga och kortvariga. Cervarix tillverkas av Galaxo Smithe Kline 

Biological (15). 

 

 

 

Gardasil 
 

 

Vaccinet har rekommenderats att administreras till unga kvinnor för att förhindra 

cervix- och anogenitalcancer, anogenitla vårtor samt återkommande genitala vårtor. 

Det rekommenderas att män ska vaccinera sig men det har inte visat sig vara lika 

kostnadseffektiv att vaccinera män jämfört med kvinnor, med avseende på genitala 

vårtor. Gardasil har indikation för män och kvinnor från nio till 26 år (5).  

Gardasil-qHPV är ett tetravalent HPV-vaccin, med VPL (L1-kapsid) framställda ur 

jästceller (Saccharomyces cerevisiae) med HPV typer 6, 11, 16 och 18. Det finns 

inget viralt DNA i VPL, den kan inte infektera celler, orsaka sjukdom eller föröka 

sig. Indikation för två dos-schema är från nio till 13 års ålder á 0,5 mL. Doserna 

injiceras på månad noll och efter sex månader. Tas den andra dosen före den sjätte 

månaden krävs det en tredje dos. Tre doser ges på månad noll, två och sex. 

Kontraindikation är överkänslighet mot någon substans (aktiva substansen eller 

hjälpämne) i vaccinet. Mycket vanliga biverkningar (>1/10) är rodnad, svullnad och 

smärta på injektionsstället, samt huvudvärk. Gardasil tillverkas av Merck Sharp & 

Dohme Corp (14).  

 

 

 

Gardasil-9 

 

 

Gardasil-9 innehåller nio olika HPV-typer (6/11/16/18/31/33/45/52/58) tillsammans 

med VPL (L1-protein) som framställdes ur jästceller (saccharomyces cerevisaiae) 

CANADE 3C-5 (stam 1895) med hjälp av rekombinant-DNA-teknik. Två dos-

schema rekommenderas till nio-till-14-åringar. Den andra dosen administreras 
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mellan fem till 13 månader efter första dosen. Om den andra dosen ges tidigare än 

fem månader, krävs en tredje dos. Under tre dos-schema ges doserna på månad noll, 

två och sex, räknat från doseringsstart. Alla doserna ska ges inom ett år och den 

tredje dosen ska ges minst tre månader efter den andra dosen. De som har 

immuniserats med Gardasil (serie av tre doser) kan få injiceras med tre doser av 

Gardasil-9. Varningar och försiktighet åtgärder är likt Gardasils biverkningsprofil. 

Biverkningar som reaktioner vid injektionsstället fanns hos 84,8% och huvudvärk 

fanns hos 13,2%. Biverkningarna ansågs vara oftast milda till måttliga i intensitet. 

Tillverkare av Gardasil-9 är Merck Sharp & Dohme (12).  

 

 

 

Säkerhet  
 

 

Lokala biverkningar som rodnad, ömhet och svullnad vid injektionsstället är vanliga 

biverkningar för vacciner. Det kan vara influensaliknande symptom eller feber från 

en till två dagar efter vaccination. Anafylaktiska reaktioner är ovanliga men kan 

inträffa vid vaccinationstillfället (16). Lokala biverkningar var de vanligaste 

biverkningar för Cervarix medan generella symptom var vanligare för Gardasil. 

Vanligaste biverkningar för bHPV var smärta, svullnad och rodnad vid 

injektionsstället. Hos qHPV var generella symptom, smärta och svullnad de 

vanligaste biverkningar. Generella symptom berodde inte på vaccinen medan smärta 

och svullnad var relaterat till vaccinering (17). 

Infektion av HPV är mycket vanligt förekommande, nio av tio kommer att få någon 

form av HPV-infektion under sin livstid. Det drabbar både män och kvinnor, men det 

finns (profylaktiska) vacciner som anses vara säkra och effektiva för att förhindra 

infektion. Dessa vacciner är mycket säkra och effektiva men har biverkningar som 

andra läkemedel. Vanliga biverkningar som rapporteras är ofta milda biverkningar, 

som ömhet i arm efter vaccination. Det kan även vara smärta i muskel eller led, 

illamående, feber, trötthet, huvudvärk, smärta, rodnad eller svullnad i armen som 

injiceras. Vanligt förekommande svåra biverkningar var illamående, huvudvärk, 

yrsel, synkope samt reaktioner på injektionsstället som smärta, svullnad och rodnad 

(18). I (Tabell III) beskrivs olika biverkningsprofiler på Cervarix, Gardasil och 

Gardasil-9. 
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Tabell III. Biverkningar som har observerats och rapporterats för Cervarix, Gardasil och Gardasil-9 

(12, 14, 15). 

 Cervarix Gardasil Gardasil-9 

Mycket 

vanliga  

(≥1/10) 

Huvudvärk 

Myalgi 

Trötthet 

Svullnad, smärta, rodnad 

vid injektionsstället 

Huvudvärk 

Svullnad, smärta, rodnad 

vid injektionsstället 

Huvudvärk  

Smärta  

Smärta, rodnad, 

svullnad vid 

injektionsstället 

Vanliga 

(≥1/100 eller 

<1/10) 

Buksmärta 

Diarré 

Feber (≥38ºC) 

Illamående 

Klåda, utslag, urtikaria 

Kräkningar 

Feber 

Illamående 

Klåda, blåmärken vid 

injektionsstället, 

Smärta i extremitet 

Feber 

Illamående 

Klåda, blåmärken vid 

injektionsstället 

Trötthet 

Yrsel 

Mindre 

vanliga 

(≥1/ 1 000 

eller <1/100) 

Andra reaktioner vid 

injektionsstället som 

skleros, lokal parestesi 

Yrsel  

Övre luftvägsinfektion  

Svimningar (kan följas 

av stelhet eller 

skakningar) 

Svimningar (kan följas 

av stelhet eller 

skakningar) 

Sällsynta 

(≥1/10 000) 

 

 

Anafylaktisk reaktion Anafylaktisk reaktion 

Urtikaria 

Anafylaktisk reaktion 

Mycket 

sällsynta 

(<1/ 10 000) 

 

- Bronkospasm - 

 

 

 

POTS och CRPS  
 

 

Det har rapporterats fall av Postural orthostatic tachycardia syndrome, POTS och  

Complex regional pain syndrome eller komplext regionalt smärtsyndrom, CRPS efter 

vaccination med HPV-vacciner (4).  

Cirka 150 flickor och unga kvinnor får POTS varje år POTS är svårt att diagnosticera 

eftersom symptom kan variera och vara icke-specifika. Det kännetecknas av 

persistent takykardi som uppkommer när individen står upp och pågår under minst 

tio minuter. Det finns flera igenkännings symptom som svimningar, trötthet, 

huvudvärk, yrsel, svettningar, tremor, palpitationer. Individen kan få svimningar som 

uppkommer när den står upp samt intolerans för träning. Det fanns inga identifierade 

fall av POTS hos Cervarix men hos Gardasil, Silgard (är ett tetravalent vaccin likt 
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Gardasil) och Gardasil-9 fanns det kliniska studier på ett fall per 10 000 person-år 

(4).  

CRPS ger kontinuerlig smärta i extermitet. Smärtan uppstår vid aktivering av det 

sympatiska nervsystemet, som tillviss del även håller smärtan uppe. CRPS kan delas 

in i två typer, CRPS typ ett och CRPS typ två. Skillnaden mellan typ ett respektive 

typ två är om nervskada kan påvisas eller inte. Smärtan uppkommer i extremitet som 

utsätts, den kan vara symptom som allodyni (smärta vid lätt beröring av huden), 

svettningar, ödem, hyperalgesi och förändringar i hudfärg. Varje år utvecklar cirka 

150 av 1 000 000 flickor och unga kvinnor CRPS. Det är flickor-kvinnor inom 

åldrarna tio till 19 år. Det fanns inga identifierade fall av CRPS hos Cervarix. 

Kliniska studier visade att Gardasil, Silgard och Gardasil-9 hade ett fall per 10 000 

person-år (4). (19). 

Frekvensen av fallen med POTS och CRPS var högre i Danmark och Japan. 

European medicines agency-EMA menar att symptombilden av POTS-fallen i 

Danmark passade bättre in symptombilden av Chronic fatigue syndrome, CFS. Data 

som finns tillgänglig stödjer inte samband mellan POTS eller CRPS till HPV-

vacciner, menar EMA (4).  

 

 

 

SYFTE 
 

 

Jämföra antigenicitet och biverkningsprofiler mellan Gardasil och Cervarix.  

 

 

 

MATERIAL OCH METODER 
 

 

Det är en litteraturstudie där pubmed användes som sökmotor med orden ”Gardasil”, 

”Cervarix” och ”safety”, sökningen var riktad på RTC- randomiserade kliniska 

studier från fem år bakåt (2017-01-01 till 2012-01-01). En RCT är, enligt 

Socialstyrelsen, en studie där studiegrupperna som undersöks har likvärdiga 

egenskaper vid studiestart men det är slumpen som styr över utfallet hos grupperna 

(20). Sökningen gav sex träffar och två av studierna valdes bort på grund av att det 

var för få deltagare och/eller att de inte var randomiserade kliniska studier.  
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RESULTAT 
 

 

Studie 1. Gilca et al Hum Vaccin Immunother, 2015; 11 (3):732-8 
 

 

”The effect of a booster dose of quadrivalent or bivalent HPV vaccine when 

administered to girls previously vaccinated with two doses of quadrivalent HPV 

vaccine” (21). 

Studien gjordes mellan 2011 och 2012, den handlar om effekten av en booster-dos av 

Cervarix eller Gardasil till flickor som tre år tidigare fått två doser av Gardasil (2008-

2009). Efter tre år hade majoriteten av flickorna detekterbara antikroppar mot 

HPV6/11/16/18. Deltagarna var 12-13 år vid injektion av booster-dos och 

randomiserades 1:1. Doserna var adekvata och injicerades i överarmsmuskeln. 

Antikroppstiter mättes före och en månad efter booster-dosen, med hjälp av Luminex 

Total IgG assay. Tröskelvärdena var 3 Luminex units-LU och 10 LU, där 3 LU 

skulle överensstämma med positivt resultat, för att validera effekt gentemot andra 

undersökningar. För att kunna bedöma distribution av antikroppstiter före och efter 

booster-dosen, valde författarna 10 LU som gränsvärde. För att geometrisk 

genomsnittlig titer-GMT beräkning skulle vara användbart så valdes en detektions-

gräns på 1 LU för specifika antikroppar. GMT, används för att mäta immunrespons 

för utvärdering av primär effektivitet av antikroppar. Metoden används speciellt vid 

tröskelvärdet av immunrespons, här vid naturlig infektion av HPV (22). Antikropps 

titer diluteras och GMT används för att kunna mäta och jämföra de olika dilutationer 

av antikropps titer (23).  

All statistik var två-sidigt, där P-värde som var lika med 0,05 eller mindre ansågs 

vara statistiskt signifikant. Resultatet visade att 336 av 416 anmälda deltagare 

inkluderades i studien. Därav exkluderades tre stycken av på grund det endast fanns 

ett blodprov, när det krävdes två blodprover, ett före och det andra en månad efter 

booster-dosen.  

En månad efter booster-dos med qHPV/bHPV hade halten av antikroppar ökat mot 

samtliga HPV-typer. Från studiestart hade GMT halten ökat 20 gånger för HPV 6, 14 

gånger för HPV 11 och HPV 16 och 34 gånger för HPV 18. Alla P-värdena var < 

0,0001. Från studiestart hade booster-dosen med bHPV ökat i GMT med 1,6 gånger 

för HPV 6, 1,4 gånger för HPV 11, 19 gånger för HPV 16 och 49 gånger för HPV 

18. P-värdena var mindre än 0,0001 (21).  

Det fanns statistiskt signifikant skillnad mellan booster-dos av bHPV och qHPV. 

Booster-dosen med bHPV hade högre antikroppssvar för HPV 16 och 18 än i för 

booster-dos medqHPV. Antikroppssvaret för HPV 6 och 11 var 10 gånger högre i 

qHPV-gruppen jämfört med bHPV-gruppen (21).  
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Det var 81% i qHPV-gruppen som har haft minst en lokal biverkning och det var 

91% för bHPV-gruppen (p-värde = 0,004).  Systemiska biverkningar fanns hos 59% 

ur qHPV-gruppen och 58% för bHPV-gruppen (p-värde=0,83). Den vanligaste 

biverkningen var smärta vid injektionsstället, vilket förekom i högre utsträckning i 

bHPV-gruppen än i qHPV-gruppen, (Figur 1).  

 

Figur 1. Vanligaste lokala biverkningar vid bHPV och qHPV booster-vaccinering. P-värdet för 

smärta var p  < 0,0001 och för svullnad var p = 0,4.  

Systemiska biverkningar som rapporterades in var gastrointestinala symptom, 

huvudvärk, feber (≥37,5ºC), hudutslag, myalgi, artalgi, urtikaria och trötthet, (Figur 

2).   
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Figur 2. Rapporterade systemiska biverkningar efter booster-dosen.  

Tredje gradens smärta, enligt Food and Drug Administration-FDA, är när vardagliga 

sysslor störs av smärta eller när narkotika-klassade preparat krävs dagligen, för att 

lätta smärtan (24). Tredje gradens smärta vid injektionsstället var vanligare hos den 

bHPV- än hos qHPV-gruppen, 9% respektive 2%, med p-värde 0,003. Svullnad och 

rodnad med storlek över 55 mm hade 0 respektive 1,6% av deltagarna och det var 

ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna. Det förekom inga svåra 

medicinska interventioner eller allvarliga biverkningar under uppföljningstiden. 

Studien stöttades ekonomiskt av Quebec Ministry of Health and Social Services. 

Inga privata företag var inblandade i studiens design, utförande, data-analys eller 

tolkning av resultatet (21).  

Det fördes dagbok över biverkningar från injektionsstället, som svullnad, smärta, 

rodnad och systemiska svår/allvarliga biverkningar. Systemiskt svåra biverkningar 

som huvudvärk, trötthet, feber, illamående/gastrointestinal påverkan, utslag, artralgi 

myalgi och urtikaria dagbokfördes under fem dagar efter vaccinationstillfället. 

Deltagarna och deras målsmän uppmanades att rapportera biverkningar som uppkom 

framtill 12 månader efter vaccinationstillfället (21).  
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Studie 2. Leung et al Hum Vaccin Immunother. 2015;11(7):1689-702. 
 

 

“Comparative immunogenicity and safety of human papillomavirus (HPV)-16/18 

AS04-adjuvanted vaccine and HPV-6/11/16/18 vaccine adminstered according to 2- 

and 3-dose schedules in girls aged 9-14 years: Results to month 12 from randomised 

trial” (25).   

Deltagarna var flickor mellan nio till 14 år och vaccineras med två doser HPV 16/18 

AS04-adjuvans vaccin eller två till tre doser med Gardasil. Flickorna 

åldersstratifierades till grupper med nio-till-11- samt 12-14-åringar, därefter 

randomiserades flickorna in i tre grupper, 1:1:1 jämt fördelat från varje 

åldersstratifieringen. Studien startades i september 2011 och gjordes på 21 kliniker i 

Frankrike, Hong Kong, Singapore och Sverige. Syftet var att jämföra av 

immunogenicitet och säkerhet hos respektive vaccin.  

Från studiestart inkluderades 1075 flickor som randomiserades in i tre grupper, 359 

deltagare två doser av bHPV, 358 fick två doser qHPV och 358 deltagare fick tre 

doser qHPV, (Tabell IV). Enligt protokollet-ATP, är givna riktlinjer i en studie som 

deltagarna ska följa, det kan vara inklusionkriterier, exklusionskriterier samt givna 

tillfällen för insamling av data och uppföljning.      

Tabell IV. Antalet deltagare som deltog fram till månad 7 och 12 från studiestart. ATP-I- enligt 

protokoll för immunogenicitets bestämning, TVC- totala vaccinerade kohorten.   

Tidpunkter och  

(det totala antalet deltagare) 

Fördelning av deltagarna 

Studiestart (1078) 1078 i TVC 

Randomisering (1075) 359 två doser 

bHPV 

358 två doser 

qHPV 

358 tre doser 

qHPV 

Uppföljning till månad 12 (1054) 356 348 350 

Månad 7 för ATP-I (1005) 337 334 334 

Månad 12 för TVC (1034) 336 348 350 

Månad 12 för ATP-I (983) 331 325 327 

 

De flickorna som var postpubertala och använde preventivmedel, skulle 

preventivmedel ha använts minst 30 dagar före studiestart fram till två månader efter 

studieslut. Vid studiestart var majoriteten av deltagarna var seronegativa mot HPV 

16 /18. Studien var godkänd av olika etikkommittéer eller motsvarande enheter på de 

21 klinikerna och följde Helsingsforsdeklarationen samt ”good clinical practice”. 

Syftet var att utvärdera immunogeniciteten hos två doser av bHPV- eller qHPV-

vaccin. För att utvärdera vilket av vaccinen som var ett bättre val. Utvärderingen 

gjordes med hjälp av att antikropps-titer som mättes med ELISA. Sekundär endpoint 

var att utvärdera om två doser bHPV var likvärdig eller bättre än tre doser av qHPV, 

baserat på mätningar en månad efter det sista vaccinationstillfället (25).  
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Förutsägbara lokala och generella symptom noterades under sju dagar efter varje 

vaccinationstillfälle. Oförutsägbara symptom noterades under 30 dagar efter 

vaccinationstillfället, (Figur 3).  

 

 

Figur 3. Förekomsten av lokala symptom efter två doser av bHPV, samt två eller tre doser hos av 

qHPV. 

Tredje gradens symptom var rodnad eller svullnad i storlek större än 50 mm i 

diameter, feber (≥ 39 ˚C) eller andra symptom, som kunde påverka 

vardagsaktiviteten (Figur 4) (25).   

 

Figur 4. Generella symptom i urval, som rapporterades av deltagarna i vaccinationsgrupperna.  
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Förekomsten av antikroppar mot HPV 16/18 mättes med enzymkopplad 

immunadsorberande analys -ELISA och pseudovirion-baserat neutralisations test-

PBNA. Föregående metoder användes för att mäta antikroppar hos deltagare i ATP-I 

som var seronegativa vid studiestart. Fram till månad 12 var cirka 99% av deltagarna 

seropostiva mot HPV16/18. Seropositiviteten mättes med både ELISA och PBNA . 

Titern av antikroppar mot HPV16/18 minskade mellan månad sju och 12. Hos flickor 

som initialt var seronegativa, var titern av neutraliserande antikroppar mot HPV 16 

vid månad sju (jämfört med två-tre doser qHPV) minst 2,4 gånger högre.  Vid månad 

12 var den minst 1,8 gånger högre efter två-doser bHPV jämfört med efter två-tre 

doser qHPV. Titern av neutraliserande antikropp mot HPV 18 var minst 3,0 gånger 

högre vid sjunde månaden samt minst 2,1 gånger högre vid tolfte månaden för 

gruppen med två doser bHPV jämfört med grupperna med två och tre doser av qHPV 

(25).    

Flickorna som fick två doser av bHPV eller qHPV fick en placebodos Al(OH3) vid 

det andra vaccinationstillfället för att upprätthålla observationsblindhet (25).  

Procentandelar för förutsägbara lokala symptom var högre hos två doser med bHPV 

jämfört med två till tre doser qHPV. För förutsägbara generella symptom var 

procentandelarna likvärdiga för samtliga vaccinationsgrupper, (Tabell V).  

 

 

 

 

 

Tabell V. Procentandelar förutsägbara symptom och rapporterade symptom för två doser bHPV, två 

doser qHPV respektive tre doser qHPV. 

  Två doser 

bHPV 

Två doser 

qHPV 

Tre doser 

qHPV 

Förutsägbara lokala symptom 93 % 81 % 86 % 

Rapporterade symptom efter 

injicering 

75 % 62 % 67 % 

Smärta vid injektion 92 % 77 % 83 % 

Tredje gradens smärta 12 % 5 % 5 % 

Förutsägbara generella symptom 74 % 75 % 74 % 

 

Huvudvärk, trötthet och myalgi var de vanligaste rapporterade förutsägbara generella 

symptomen för alla grupperna, (se Figur 4 eller Tabell VI).  

Tabell VI. Generella symptom hos två doser bHPV samt två till tre doser qHPV. För samtliga 

deltagare var trötthet, myalgi och huvudvärk det mest rapporterade av generella symptom.   

 bHPV 2 doser qHPV 2 doser qHPV 3 doser 

Trötthet 53,5% 55,7% 54,2% 
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Myalgi 46,2% 40,1% 38,2% 

Huvudvärk 40,9% 37,3% 42,4% 

Atralgi 18,9% 22,7% 18,8% 

Gastrointestinala symptom 15,3% 20,7% 19,4% 

Feber (≥37˚C) 14,8% 16,5% 13,2% 

Urtikaria 7,5% 3,6% 7,0% 

Utslag 7,2% 4,5% 5,1% 

 

Förutsägbara och generella symptom var i de flesta fallen övergående, men en låg 

andel flickor (färre än 2%) hade symptom som varade längre än 

observationsperioden på sju dagar. Oförutsägbara symptom förekom hos 25% av 

deltagarna som hade fått två doser bHPV, 27% vid två doser qHPV samt 28% för tre 

doser qHPV. Minst ett rapporterat symptom av tredje graden fanns hos 5% av 

deltagarna för två doser bHPV, 2% hos dem som fick två doser qHPV och 6% som 

fick tre doser qHPV. Inga dödsfall rapporterades. Totalt fick 16 flickor allvarliga 

biverkningar, 13 från gruppen med två doser bHPV, 2 två doser qHPV och 1 från 

gruppen med tre doser qHPV. Potentiellt immunmedierade sjukdomar-pIMD, 

förekom hos sex flickor, 0,8% för bHPV och 0,8% för två doser qHPV. Begreppet 

pIMD inkluderade sjukdomar som reaktiv artrit, juvenil idiopatisk artrit, erytema 

nodosum, alopecia areata, ulcerös colit och celiaki.  Av dessa sjukdomar var erytema 

nodosum och juvenil idiopatisk artrit de allvarligaste. Inga deltagare avbröt studien 

på grund av biverkningar eller graviditet. Studien var sponsrad av tillverkaren till 

Cervarix, GalaxoSmithKline Biologicals SA. (25).  

 

Studie 3. Einstein et al Hum Vaccin Immunother. 2014;10(12):3455-65. 

 

 

”Comparative humoral and cellular immunogenicity and safety of human 

papillomavirus (HPV)- 16/18 AS04-adjuvanted vaccine and HPV-6/11/16/18 vaccine 

in healthy women aged 18-45 years: Follow-up through month 48 in a phase III 

randomised study” (26).  

Kvinnorna i studien var stratifierade i tre grupper med åldersintervallen 18-26, 27-35 

samt 36-45 år. Därefter randomiserades kvinnorna in i två grupper, med uppdelning 

1:1 för varje åldersklass. Deltagarna fick tre doseringar, första dosen vid studiestart 

(månad 0), den andra dosen vid månad ett eller två efter studiestart (beroende på 

vilket vaccin som administrerades) samt sista dosen vid månad sex räknat från 

studiestart. Studien var observations-blindad och kvinnorna som fick två doser 

bHPV/qHPV fick placebodos i månad ett eller två, från studiestart, för att 

upprätthålla observationsblindheten. Syftet var att jämföra säkerhet och 

immunogenicitet hos bHPV och qHPV. Antikropparna mot HPV16/18 mättes både i 

serum och i vaginal-sekret.  
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Deltagarna var friska kvinnor mellan 18 och 45 år. Initialt inkluderades 1106 kvinnor 

i studien och de randomiserades sedan i 2 grupper (533 i varje grupp). Sammanlagt 

var det 524 kvinnor som deltog i den utökade och förlängda studien till månad 48; 

259 i bHPV-gruppen och 265 deltagare i qHPV-gruppen. För delstudien av 

immunogenicitet-kohorten inkluderades 421 deltagare; 205 till bHPV- och 215 till 

qHPV-gruppen.  

Framtill månad 48 hade bHPV högt antikroppssvar i serum mot HPV 16/18. För 

kvinnor mellan 18-26 år var antikroppsresponsen i serum mot HPV 16 vid månad 48 

5,2 gånger högre hos bHPV-gruppen än hos qHPV-gruppen. För samma åldersgrupp 

var titern av anti-HPV 18, 12,3 gånger högre hos bHPV-gruppen jämfört med qHPV-

gruppen, (Figur 5).  

 

Figur 5. Antikroppsresponsen av neutraliserande antikroppar visas i logaritmiskskala från månad sex 

till 48.  Kvinnorna hade högre antikroppssvar mot HPV 16/18 om de vaccinerades med bHPV jämfört 

med qHPV.   

Antikroppssvaret hos 27-35-åringarna för HPV 16 och 18 var 3,0 respektive 12,8 

gånger högre hos bHPV-gruppen jämfört med qHPV, (Figur 6). Det var 2,0 och 8,6 

gånger högre antikroppssvar för HPV 16 respektive 18 hos 36-45-åringar för bHPV- 

jämfört med qHPV-gruppen, (Figur 7) (26).  
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Figur 6. Kvinnor mellan 27-35 år som vaccinerades med bHPV hade högre antikroppssvar än de som 

vaccinerades med qHPV. Andelen neutraliserande antikroppar mot HPV 16/18 visas i 

logaritmiskskala, mätningarna började från sjätte månaden till månad 48.  

 

Figur 7. Antikroppsresponsen av neutraliserande antikroppar mot HPV 16/18 i logaritmiskskala 

baserat från studiestart till månad 48. Kvinnor som var vaccinerade med bHPV hade större 

antikroppssvar för både HPV 16/18 än de vaccinerade med qHPV,  

Under månad 48 var seropositiviteten för HPV 16 hög, för både bHPV och qHPV 

(96,1-100%). Seropositiviteten mot HPV 18 var hög i bHPV-gruppen (96,7-100%), 

men den var lägre för qHPV-gruppen. Seropositiviteten för qHPV-gruppen var 

81,4% hos 18-26-åringar, 57,6% hos 27-35-åringar och 72,1% hos 36-45-åringar.  

Under månad 48 var anti-HPV-16 positivt vaginal-sekret 72,1 % hos bHPV- och 

1

10

100

1000

10000

100000

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54

N
eu

tr
al

is
er

an
d

e 
an

ti
kr

o
p

p
ar

  i
 

G
M

T(
ED

5
0

)

Månader

Anti-HPV 16/18, för 27-35-åringar

bHPV, HPV 16

qHPV, HPV 16

bHPV, HPV 18

qHPV, HPV 18

1

10

100

1000

10000

100000

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54

N
eu

tr
al

is
er

an
d

e 
an

ti
kr

o
p

p
ar

  i
 

G
M

T(
ED

5
0

)

Månader

Anti-HPV 16/18, 36-45-åringar

bHPV, HPV 16

qHPV, HPV 16

bHPV, HPV 18

qHPV, HPV 18



22 
 

54,3 % för qHPV-gruppen. För anti-HPV-18 var det 55,8 % för bHPV- och 39,1% 

för qHPV-gruppen (26).    

Sextiosex deltagare fick kroniska sjukdomar. Nitton av dessa var autoimmuna 

sjukdomar, varav hypotyroidism var den vanligaste. GalaxoSmithKline Biologicals 

SA, tillverkaren av Cervarix, sponsarade studien (26).  

 

 

 

Studie 4. Einstein et al Hum Vaccin Immunother. 2014;10(12):3435-45 
 

 

”Comparison of long-term immunogeniciy and safety of human papillomavirus 

(HPV)-16/18 AS04-adjuvanted vaccine and HPV-6/11/16/18 vaccine in healthy 

women aged 18-45 years: End-of-study analysis of a Phase III randomized 

trial”(27).  

Det är en uppföljningsstudie av studie 3 (26), från månad 48 till månad 60. Totalt var 

det 1106 kvinnor som initialt var med i studien för den totaltvaccinerade kohorten, 

varav 421 deltog till månad 60, (Tabell VI). Bortfallet i grupperna kunde bero på att 

deltagare har tagit andra mediciner under studien som inte var godkända enligt 

protokollet, fel dosering eller dålig följsamhet. According-to-protocol- ATP, enligt 

protokollet, det är kriterier som författarna har menar att deltagarna ska uppfylla för 

att inkluderas i uppföljningsstudien.  

Tabell VI. Antalet deltagare över tid.  

Tidpunkter och totalt antal deltagare Deltagare i studien 

Studiestart n=1106 

Randomisering (n=1106) bHPV n=553 qHPV n=553 

Månad 48 (n=517) n=259 n=256 

Månad 48 ATP kohorten för immunogenicitet 

(n=421) 

n=205 n=216 

Månad 60 (n=421) n=213 n=208 

Månad 60 ATP kohorten för immunogenicitet 

(n=315) 

n=159 n=156 
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Kohorten för immunogenicitet inkluderade 315 deltagare och hade samma 

inklusions- och exklusionskriterier för båda vaccinationsgrupperna (27). Deltagarna 

skulle ha följt protokollet, fått tre doser av bHPV/qHPV vid förutbestämda 

tidpunkter, samt ha positivt antikroppssvar från minst ett av de studerade HPV-

typerna, 16 eller 18 (26, 27). Inklusionkriterierna från studiestart (månad 0), krävde 

samtycke från kvinnor (18-45 år) med negativt graviditetstest. Preventivmedel skulle 

tas minst 30 dagar före studiestart och sedan två månader efter studieslut. Kvinnorna 

skulle vara friska och inte ha bakomliggande sjukdomar eller vara allergiska mot 

delar av vaccinet. De fick inte ta andra vacciner eller läkemedel inom 30 dagar före 

studiestart fram till månad 60 av observationstiden. Kvinnor som planerade graviditet 

under studien eller som ammade exkluderades (28).  

Fram till månad 60 visade säkerhetsdata ingen statistiskt signifikant skillnad mellan 

vaccinen, med avseende på allvarliga biverkningar, medicinsk signifikanta tillstånd, 

nydebuterade tillstånd av kronisk sjukdom samt autoimmun sjukdom  (Tabell VII) 

(27). 

Tabell VII. Biverkningsdata för bHPV- och qHPV-grupperna från studiestart till månad 60.  

 bHPV-grupp qHPV-grupp 

Allvarliga/svåra biverkningar  8% 6,7% 

Medicinsk signifikanta tillstånd 46,8% 40,9% 

Nydebuterad kronisk sjukdom 7,1% 6,7% 

Nydebuterad autoimmun sjukdom 7,1% 7,8% 

 

Det finns ingen internationellt erkänd benämning för kroniska sjukdomar. En 

definition är sjukdomar som kräver långtidsbehandling till sjukdomar som vara i 

flera år eller årtionden. Det kan vara kardiovaskulära sjukdomar, cancer, diabetes, 

allergier, neurologiska sjukdomar och beroendesjukdomar, för att nämna ett fåtal 

(29). 

Autoimmuna sjukdomar uppstår när immunförsvaret reagerar mot kroppseget 

material. Det kan vara ärftliga betingat och det bildas då antikroppar mot kroppsegen 

struktur (30). 

Autoimmuna sjukdomar kan ingå i kroniska sjukdomar, med tanke på att behandling 

kommer att fortgå under en långtid, mot kroppens egna försvar som kräver 

immunsupprimerande medel.  
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Förekomsten av neutraliserande antikroppar mot HPV16/18 var högst vid den sjunde 

månaden. Andelen neutraliserande antikroppar sjönk för både bHPV- och qHPV-

gruppen, (se Figur 8-9). 

 

Figur 8. Antikroppsnivån av IgG mätt i GMT från studiestart till månad 60, där platånivån var mellan 

månad 18 och 24, därefter sjunker antikroppsnivån för majoriteten av åldersgrupperna för både bHPV 

och qHPV.  

  

Figur 9. Antikroppsnivån av IgG mot HPV 18, mätt i GMT från studiestart till månad 60, där 

platånivån var mellan månad 18 och 24, därefter sjunker antikroppsnivån för samtliga åldersgrupper 

till månad 60.  

Serumnivån av specifika antikroppar var, fram till månad 60, högre hos bHPV- än 

hos qHPV-gruppen. Kvinnor mellan 18-26 år i bHPV-gruppen hade 7,8 respektive 
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12,1 gånger högre titer av anti-HPV 16 och 18 i GMT än i likvärdig grupp i qHPV-

gruppen. Hos 27-35-åringarna var det 5,6 respektive 13,0 gånger högre titer av 

antikroppar i GMT för anti-HPV-16 och 18 i bHPV- jämfört med qHPV-gruppen. 

För 36-45-åringarna var skillnaden 2,3 respektive 7,8 gånger högre hos i bHPV- 

jämfört med qHPV-gruppen (27).  

För samtliga åldersgrupper som vaccinerades med bHPV var seropositiviteten i 

PBNA, 100% för antikroppar mot HPV 16. Liknande siffror för erhölls för PBNA 

anti-HPV 18 bortsett från åldersgruppen 27-35-åringar där 98,1% var positiva. 

Seropositiviteten i PBNA för anti-HPV 16 var 97,5% för kvinnor 18-26, 96,6% för 

27-35 samt 95,7% för 36-45-åringarna i qHPV-gruppen. Seropositiviteten var lägre 

med avseende på PBNA anti HPV 18 antikroppar i qHPV-gruppen; 76,9% för 

gruppen18-26 år, 61,1% för 27-35-åringar, samt 74,5% för 36-45-åringar, (Tabell 

VIII) (27).   

Tabell VIII. Seropositiviteten för anti-HPV 16/18 i PBNA hos bHPV- och qHPV-grupperna.  

 bHPV   

anti-HPV 16 

qHPV 

anti-HPV 16 

bHPV 

anti-HPV 18 

qHPV 

anti-HPV 18 

18-26 år 100% 97,5% 100% 76.9% 

27-35 år 100% 96,6% 98,1% 61,1% 

36-45 år 100% 95,7% 100% 74,5% 

 

Den neutraliserande titern av antikroppar var som högst vid månad sju, för deltagare 

som vid studiestart var seronegativa till HPV-typerna. Mängden anti-HPV 16 och 18 

antikroppar var högre i bHPV-gruppen än i qHPV-gruppen oavsett åldersgrupp. För 

HPV 16 var de neutraliserade antikropparna högre än vad som detekteras vid naturlig 

infektion i GMT. Neutraliserande antikroppar för HPV 18, minskade mellan 

månaderna 12-18, för 27-35-åringar i qHPV-gruppen, och sjönk under naturlig 

infektions GMT. Mellan månaderna 24-30 så sjönk de resterande åldersgrupperna 

inom qHPV-gruppens GMT-värden under naturlig infektions GMT. Naturlig 

infektion i GMT var 29,8 ELISA enheter/mL och 22,6 ELISA enheter/mL för HPV-

16 respektive -18 (27). Studien var sponsrad av Cervarix tillverkare. 
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DISKUSSION 
 

 

Syftet var att jämföra antigenicitet och biverkningsprofiler mellan Gardasil och 

Cervarix. 

Studie 1 gjordes i Kanada och var en studie på flickor som tidigare hade vaccinerats 

med två doser av Gardasil samtidigt med vaccin mot Hepatit A och B (Twinrix). 

Studie 2 gjordes i Frankrike, Sverige, Hong Kong och Singapore och där jämfördes 

två doser av bHPV med två till tre doser av qHPV, för att se om vaccinen var lika 

eller om två doser bHPV var ett bättre val. Flickorna som deltog i studie 1 och 2 

hamnade inom indikationen för vaccinationsprogrammen, som var från 9-14/15 

åringar. Studie 3 och 4 gjordes i USA och var uppföljningsstudier från samma 

ursprungstudie till kvinnor från 18-45 år. I dessa studier följdes seropositiviteten för 

titer av antikroppar mot HPV-16 och -18, från studiestart fram till månad 48 (studie 

3) och 60 (studie 4).  

 

 

 

Styrkor och svagheter med studierna  
 

 

Studie 1 var blindad för deltagarna och deras målsmän. Studie 2 var observations-

blindad och studierna 3-4 var inte blindade. Studie 3-4 undersökte bland annat 

seropositiviteten vilket inte någonting som studiedeltagarna direkt kunde påverka. 

Positiv inställning till medicinen kanske subjektivt skulle kunna ge bättre 

kroppsfunktion än vad negativ inställning skulle göra.   

Tre av fyra studier var sponsrade av Cervairx tillverkare, vilket skulle kunna påverka 

resultatet eftersom det kan vinklas till Cervarix fördel. Det ligger i 

läkemedelsföretagens intresse att visa upp framforskade läkemedels goda sidor och 

förmildra eller utesluta dåliga sidor. För att kunna täcka och förhoppningsvis gå med 

vinst efter flera års forskning samt framställning av läkemedel.  
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Val av studier  

 

 

Studie 3 och 4 är uppföljningsstudier till Comparison of the immunogenicity and 

safety of Cervarix and Gardasil human papillomavirus (HPV) cervical cancer 

vaccines in healthy women aged 18-45 years (28),  och det kan vara påverka 

resultatet eftersom det blir samma individer som bedömer resultaten. Visserligen 

bedöms studierna med samma mått, så då blir de likvärdigt bedömda. Två av 

studierna (studie 3 och 4) inkluderade deltagare som var utanför de studerade 

vaccinens primära målgrupp. Det kan vara intressant eftersom förändring av 

seropositiviteten kan undersökas över tid på olika åldersgrupper. Det är bra att göra 

studier på flera människor än de yngre, med avseende på biverkningsprofiler och hur 

vaccinen påverkar individer i olika åldrar.  

Svagheter med studierna är att de gjordes endast på friska flickor och kvinnor. Vilket 

kan försvåra extrapolation av resultaten till personer med sänkt immunförsvar eller 

till pojkar/män. 

 

 

  

Inklusionskriterier: 

 

 

Flickorna som deltog i studie 1, hade deltagit i en studie med vaccinering av Gardasil 

och Twinrix (Hepatit A och B). Flickorna var då 9-10 år gamla och vaccinerades 

med Gardasil från månad noll och sex (31).  

I studie 2 var flickorna 9-14 år gamla, postpubertala samt hade negativt svar på 

graviditetstest. Vid användning av preventivmedel, skulle det tas minst 30 dagar före 

studiestart samt fram till två månader efter studieslut. För att delta i studien krävdes 

deltagarnas samt målsmännens samtycke (25). 

Studie 3 och 4 är uppföljningsstudier till Comparison of the immunogenicity and 

safety of Cervarix and Gardasil human papillomavirus (HPV) cervical cancer 

vaccines in healthy women aged 18-45 years (28) fram till månad 48 respektive 

månad 60. Studierna gjordes på friska kvinnor mellan 18 och 45 år med negativt 

graviditetstest. Preventivmedel användes minst 30 dagar före studiestart och fortsatte 

till två månader efter studieslut. Deltagarna fick inte använda immunsupprimerande 

medel i mer än 14 dagar, tagit ett annat vaccin 30 dagar före studiestart eller i 

anslutning till vaccinationstillfällena. Gravida eller ammande, samt personer som fått 

allergisk reaktion mot något av komponenterna i vaccinen eller var överkänsliga mot 

latex, exkluderades (28).  
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Studie 1 

 

 

Det var en större procenandel flickor som fick lokala biverkningar av booster-dos 

med Cervarix än booster-dos med Gardasil. Det skiljde 6,5-17 procentandelar mellan 

de lokala biverkningarna, (Figur 1). Systemiska biverkningar var liknande och det 

berodde troligen på att deltagarna i båda grupperna hade fått qHPV tidigare. 

Procentandelen för myalgi och gastrointestinalis symptom var högre för bHPV-

gruppen, medan huvudvärk var högre för qHPV-gruppen. Det var marginell skillnad 

mellan trötthet (0,60 %), hudutslag (0,50 %), urtikaria (0,50 %) samt atralgi (1,1 %), 

(se Figur 2).  

Efter tre år hade majoriteten av flickorna synliga nivåer av antikroppar mot HPV-

typerna 6/11/16/18. Efter bosster-dosen av bHPV/qHPV var antikroppssvaret mot 

HPV 16/18 högre hos bHPV än qHPV. Antikroppar mot HPV 6 och 11 ökades för 

båda grupperna. Författarna anser att det kan bero på att antikropparna som går mot 

HPV-typerna liknar varandra eller att närvaro av L1-sekvensen är mer koncentrerad 

för HPV-typerna. Att de sekvenserna är inkorporerade i de konserverade regionerna. 

I Cervarix och Gardasil är L1-sekvenserna för HPV 16/18 identiska till 99,6% 

respektive 99,4%. Största skillnaden är förkortning av aminosyror 33 och 35:s C-

terminaler i Cervarix L1-sekvens. Resultatet visar att båda vaccinen är kliniskt 

acceptabla med avseende på säkerhetsprofilen. Majoriteten av biverkningarna krävde 

inte medicinska behandlingar. Lokala biverkningar var vanligare hos bHPV-gruppen.  

Författarna ansåg att vaccinen kunde ges till likvärdiga behandlingsgrupper (21). 

Studiens begränsningar, enligt författarna, var bortfall, det var 12% som inte deltog i 

uppföljningsstudien. Inklusionskriteriena var strikta så utfallet kan sannolikt inte 

korrelateras till att deltagarna hade underliggande sjukdomar eller nedsatt 

immunförsvar. Författarna menar att det inte finns belägg för att höga mängder av 

antikroppar efter vaccinationsslut skulle leda till skydd mot kliniska sjukdomar (21).  

Seronegativa individer har visat skydd mot kliniska sjukdomar (som orsakas av 

HPV-typerna som qHPV innehåller) efter nio år visar uppföljning av kvinnor 16-23 

år, åtta år för kvinnor mellan 24-45 år samt sex år för män 16-26 år (14).  

Syftet var att se om vaccinerna var utbytbara samt att jämföra booster-dosens 

effektivitet, hos flickor som tidigare hade fått två doser qHPV. För att undersöka om 

vaccinen kan vara utbytbara och/eller kan kombineras under vaccinationsperioden.  

Det skulle underlätta med möjlighet till kombination eller utbytbarhet mellan 

vaccinen om  det skulle bli brist något av dem (21). 

Slutsatsen av studien var att det finns för lite data som visar att HPV-vaccinen är 

utbytbara (12, 14, 15).  

Författarna anser själva att den största styrkan med studien var att deltagarna var 

inom den åldern då vaccination rekommenderas av vaccintillverkarna (21).  
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Studie 2  

 

 

Lokala biverkningar var vanligt förekommande för två doser bHPV, följt av tre doser 

av qHPV och slutligen två doser av qHPV. Eftersom det togs tre doser av qHPV så 

fick deltagarna flera biverkningar för att de utsattes en extra gång för vaccinet än för 

deltagare som fick två doser med qHPV. Fördelningen av generella symptom var 

likvärdigt uppdelat mellan vaccinationsgrupperna., (se Figur 4). Det var högre andel 

gastrointestinala komplikationer i qHPV-gruppen medan bHPV -gruppen hade högre 

andel myalgi. Procentandelen för atralgi och trötthet var mycket lika mellan 

grupperna. Högst andel lokala symptom förekom vid två doser av bHPV, följt av tre 

doser qHPV. 

Två doser av Cervarix gav högre GMT-värden av HPV 16 och 18 än hos två 

respektive tre doser av Gardasil. Det gjordes inga statistiska tester på sekundära 

endpoint av immunogeniciteten, men det uppskattades vara 1,8 gånger högre GMT 

för anti-HPV16/18 för bHPV mot qHPV. Båda vaccinen hade acceptabla 

säkerhetprofiler vid behandling av flickor mellan 9-14 år (25). 

Författarna diskuterar att jämförandet av vaccinen kan förenkla användandet i 

låginkomstländer, där kostnaden av vaccinen kan vara en barriär. Jämförelse gjordes 

även för att öka vaccinationstäckningen i höginkomstländer och för slutförandet av 

vaccinationsprogrammen. Det kommer att göras en uppföljningsstudie som kommer 

att följa de studerade grupper för att undersöka immunologisk skillnad över längre 

tid (25).   

Om färre doser av vaccinen kan ges med likvärdig effekt, så vore det bättre för 

följsamheten och ekonomin, både hög- och låginkomstländer.  

Studien visade flera gånger högre antikroppssvar mot HVP 16/18 än vid naturlig 

infektion, minst 11,7 gånger högre med ELISA (GMT) samt minst 4,8 gånger högre 

med PBNA (25).  

Förutsägbara symptom var i majoriteten av fallen övergående och utvecklades inte 

till följdsjukdomar. Medicinskt signifikanta tillstånd, förutsägbara och oförutsägbara 

symptom var jämförbara mellan grupperna. Det fanns inga säkerhetsbiverkningar 

eller kvarvarande pIMD (potentiellt immunmedierade sjukdomar) som antogs vara 

relaterat till vaccinen, förutom ett fall av reaktiv artirit som kategoriserades som icke 

allvarlig pIMD (25).  

Styrkan med studien var, enligt författarna, att alla vaccingrupperna behandlades 

med likvärdig metod, så att de sedan kunde jämföras med varandra. Flickorna i 

studien hamnade även inom åldersgruppen för vaccinationsprogrammen med bland 

annat HPV (25).  

Jämförelse av studie 1 och 2 
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Biverkningsprofilen för bHPV och qHPV var likvärdiga vad gäller typ av 

biverkningar som ses. Lokala biverkningar var vanligare hos bHPV medan generella 

eller systemiska biverkningar var vanligare hos qHPV. Det förekom inga specifika 

biverkningar för vare sig bHPV eller qHPV. I jämförelse av studierna minskade 

bHPV:s biverkningsandelar för lokala biverkningar och generella eller systemiska 

biverkningar som huvudvärk, myalgi, trötthet och atralgi.  

Generella symptom och systemiska biverkningar hade variation på andelen 

procentenheter i både studie 1 och 2. Huvudvärk var vanligare för tre doser qHPV 

medan myalgi var vanligare för två doser bHPV, (Figur 4).  

Andelen lokala biverkningarna minskade för booster-dos bHPV jämfört med två 

doser av bHPV. Det minskade med 17% för smärta, för svullnad 19,2% och rodnad 

25,8%, (Figur 1 och Figur 3). Systemiska eller generella biverkningar ökades 

(Figur 2 och Figur 4). Även tredje gradens smärta var lägre vid injektionsstället, 

minskade med 3 % för booster-dos bHPV mot två doser bHPV. De systemiska 

biverkningarna var lägre i studie 1 för boster-dos med bHPV än i studie 2 med två 

doser av bHPV. Vid jämförelse av booster-dos qHPV och tre doser qHPV så är 

procentandelen för samtliga biverkningar lägre i studie 1 än i studie 2, (se Figur 1-

4). Mellan grupperna inom samma studie så skiljer sig inte procentandelarna 

markant, men skillnaden är som visat ovan större mellan studierna.  

 

 

 

Jämförelse av biverkningsprofiler hos bHPV och qHPV    

 

 

I följande tabell (Tabell IX) jämförs biverkningar hos andra studier på bHPV eller 

qHPV. Biverkningsprofilen hos malaysiska kvinnor från 18-26 år (32), samt 

bivkerningsprofilen för toskanska kvinnor på 25 år, (33) jämförs med bHPV:s 

procentandelar av lokala och genrella eller systemiska biverkningar. Mellan 

toskanska och malaysiska kvinnor så är det 11,6 % skillnad i rodnad, 3,3 % för 

svullnad och 0,3 % för smärta vid injektionstället. Båda studierna hade lägre 

procentandelar än både studie 1 och studie 2 för bHPV. Atralgi hade minst skillnad 

för de systemiska biverkningar (2,1%), medan det var större skillnad för huvudvärk 

(22,9 %), trötthet (33,2%) och myalgi (23,9%).  

Deltagarna i studie 1 och 2 var mellan nio-14 år medan  malaysiska var 18-35 år och 

toskanska kvinnorna var 25 år. En förklaring till den skillnaden av 

biverkningsprofiler kan vara att barn är känsligare för lokala biverkningar samt 

systemiska eller generella biverkningar. Bortsett från att atralgi hade låga 

procentskillander.  
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För jämförelse av biverkningsprofil av qHPV i studie 1 och 2, togs en studie med 

vietnamesiska kvinnor 11-13 år, (34) och en studie på flickor-kvinnor från söder om 

Sahara 9-26 år, (35). De från söder om Sahara var indelad i tre åldersgrupper (9-12, 

13-15 respektive 16-26 år), (Tabell IX).  Förekomsten av rodnad och svullnad 

skiljde mest hos de vietnamesiska flickorna i jämförelse med studie 1 (18,6% samt 

12,8%) och 2 (33,8-40% och 24,3-28,4%). Smärtan skiljde sig med 14,8% respektive 

23,9-25,6% för studie 1 respektive studie 2 mot vietnamiesiska flickor.  

Tabell IX. För jämförelse av studie 1 och 2, togs de vanligaste nämnda biverkningarna och jämfördes 

med studier på kvinnor från Malaysia, Toskana, Vietnam och söder om Sahara (32-35).   

 bHPV bHPV qHPV qHPV 

 Malaysiska 

kvinnor, 18-35 år 

n = 131 st 

Toskanska 

kvinnor, 25 år  

n = 217 st 

 

Vietnamesiska 

kvinnor, 11-13 år 

n (2 doser) = 219 st 

n (3 doser) = 211 st 

Kvinnor från 

söder om 

Sahara, 9-26 år 

n =  230 st, 

9-12 år, 80 st, 

13-15 år, 30 st 

16-26 år, 120 st 

Rodnad 22,1% 10,5% (2 doser) 3,7%  

(3 doser) 3,3% 

(9-12) 10,1% 

(13-15) 10,3% 

(16-26) 12,6% 

Svullnad 17,3% 20,6% (2 doser) 3,2% 

(3 doser) 4,7% 

(9-12) 29,1% 

(13-15) 27,6% 

(16-26) 26,1% 

Smärta 76,4% 76,1% (2 doser) 53,4% 

(3 doser) 57,3% 

(9-12) 67,1 % 

(13-15) 69,0 % 

(16-26) 73,9% 

Huvudvärk 16,5% - - (9-12) 34,2 % 

(13-15) 41,4 % 

(16-26) 34,5 % 

Artralgi 16,8% - - - 

Myalgi 22,3% - - - 

Trötthet 21,3% - - - 

 

I jämförelse med  kvinnor från söder om Sahara var skillnaden i rodnad 9,3-11,8 %, 

för studie 1 och 31,5-34 % för studie 2. Smärtan skiljde med 1,8-5 % (studie 1), 9-

15,8 % (studie 2), svullnad 8,6-11,6 % (studie 1) och 4-7 % (studie 2).  Huvudvärk 

skiljde sig med 5,2-12,4 % (studie 1) och 1-8,2 % (studie 2).  

Den biverkan som var högst i studie 1 och 2 samt för flickorna/kvinnorna i (Tabell 

IX), var smärta, medan övriga lokala biverkningar varierade i procentandelar. Det 

verkar som att de vietnamesiska flickorna tolererar vaccinen bättre eller så klagar de 

inte över svullnad, rodnad eller smärta, i lika stor grad som de övriga flickorna i 
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(Tabell IX) och studie 1 samt 2. Det kan även bero på att studierna som jämfördes 

inte dagbok-fördes med likvärdig metod, därav skillnad i biverkningsprofiler.  

 

 

 

Studie 3  

 

 

Antikroppsresponsen var högst hos bHPV, för alla åldersgrupperna. Högst 

antikroppsvar var hos 18-26-åringar följt av 36-45-åringar. Till den största delen 

hade 27-35-åringar sämre antikroppssvar än de övriga åldersgrupperna, oavsett om 

det var bHPV eller qHPV administrerades. 

Enligt studien var antikroppar hos HPV 16 och 18 högre hos bHPV- än qHPV-

gruppen fram till månad 48. Författarna ansåg att ungdomar som vaccineras före 

sexdebut får mest nytta av HPV-vaccinering. Det ger den här studien en begränsning 

eftersom den exkluderar ungdomar under 18 år. Fram till månad 48 minskade antalet 

deltagare i studien. Författarna ansåg att studiens validitet var god eftersom 

demografin hos deltagarna inte förändrades från studiestart fram till månad 48 (26). 

Säkerhetsdata för båda vaccinen var rimpliga, menar författarna. Det förekom inga 

svåra eller dödliga biverkningar som kunde kopplas till vaccinen (26). 

Det var det högre immunsvar hos bHPV än qHPV fram till månad 48. Författarna 

trodde att det berodde på att AS04-adjuvansen gav högre immunsvaret. Det krävs 

studier som varar längre för att säkerställa om det finns kliniska skillnader mellan 

bHPV och qHPV (26).   

 

 

 

Studie 4  

 

 

Vid månad 60 var seropositiviteten var högre hos bHPV än qHPV. Seropositiviteten 

fram till månad 60 för bHPV, var konstant för anti-HPV 16 (100%), och liknande för 

anti-HPV 18 (98,1-100 %). För qHPV minskade anti-HPV 16 seropositivitetsnivå 

marginellt för samtliga åldersgrupper (97,5-95,7%). Seropositiviteten för anti-HPV 

18, var lägst hos 27-35-åringarna 61,1%, medan 18-26-åringar hade 76,9% och 

74,5% för 36-45 åringarna, (se Tabell VII). 
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Författarna ansåg att förlusten av seropositivet hos 20 % av kvinnorna i qHPV-

gruppen efter fem år, gav lägre nivå anti-HPV 18. Resterande 80 % av kvinnorna i 

qHPV-gruppen hade likvärdig seropositivitetsnivå som vid naturlig infektion. 

Biverkningsdata för allvarliga biverkningar, nydebuterade kroniska eller autoimmuna 

sjukdomar var procentuellt sätt mycket lika mellan bHPV- och qHPV-grupperna 

(27).  

Begränsningar i studien var att uppföljningsstudien fick lägre antal deltagare fram till 

månad 60 från studiestart, eftersom studien ursprungligen var beräknad att vara 

endast fram till 48 månader. Trettioåtta procent deltog i uppföljningsstudien fram till 

månad 60. En annan begränsning är att studien inte gjordes på flickor i den ålder som 

är vaccinens målgrupp (27).  

 

 

 

Jämförelse av studie 3 och 4 

 

 

Seropositiviteten var hög hos bHPV för både anti-HPV 16 och 18 fram till månad 48 

samt 60. För qHPV minskade anti-HPV-nivån markant för anti-HPV 18 medan anti-

HPV 16 minskade kontinuerligt fram till månad 48 och 60. 

Från månad sju till 48 sjönk seropositiviteten för anti-HPV 16; från 100% till 81,4% 

(18-26-åringar), 98,0% till 57,6% (27-35-åringar) och 100% till 72,1% (36-45-

åringar) (26). 

I månad 60 var anti-HPV 16 positiviteten, 97,5 %, 96,6 % samt 95,7 % för qHPV 

och 76,9 %, 61,1 % samt 74,5 % för anti-HPV 18, för åldersgrupperna 18-26-, 27-

35- respektive 36-45-åringar. bHPV hade 100% i seropositivitet för samtliga 

åldersgrupper för anti-HPV 16 och 18, förutom för 27-35-åringar för anti-HPV 18 

(som hade 98,7 % i seropositivitet vid månad 60).  

I en studie med vaccinering av bHPV hos 15-55 åriga kvinnor (36), där hade alla 

100% seropositivitet för antiHPV16, och minst 97% seropositivitet för anti-HPV18. 

Hos deltagarna som var seronegativa vid studiestart var GMT för anti-HPV16 var 

45,1 gånger högre för 15-25-åringar, 17,7 gånger högre för 26-45-åringar jämfört 

med GMT för naturlig infektion. GMT för anti-HPV 18 var 19,4 och 7,4 gånger 

högre än naturlig infektion för 15-25-åringar respektive 26-45-åringar. Det gick att 

detektera anti-HPV 16 och anti-HPV 18 i vaginalt-sekret sex år efter vaccination hos 

båda grupperna (15-26-åringar samt 26-45-åringar). Sjuttiotvå procent var positiva 

för anti-HPV 16 (det var lika mellan grupperna) och 69,0% (15-25-åringar) 

respektive 62,1% (26-45-åringar) för anti-HPV 18.        

Jämfört med seropositiviteten av qHPV hos pojkar 16-26 år (37), där 

seropositiviteten var hög från månad sju (98,8%), till månad 24 (99,1%) och fram till 
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månad 36 (97,9%). Seropositiviteten för HPV 18 sjönk från 97,4% i månad sju till 

62,3% vid månad 24 samt 57,0 % till månad 36.    

Bortsett från att studien som jämförde seopositiviteten för qHPV blev en jämförelse 

mellan män och kvinnor, så visar studien med pojkar mellan 16-26 år, minskning hos 

seropositivitet hos anti-HPV 18 hos vaccinering med qHPV, likt i studie 3 och 4.  

Seropositiviteten var högre hos individer som hade fått bHPV än jämfört med qHPV. 

Seropositiviteten minskade för anti-HPV 18 för både Cervarix och Gardasil. 

 

 

 

SLUTSATS 
 

 

Cervarix gav större andel antikroppssvar än Gardasil, men Gardasil ger även skydd 

mot HPV 6 samt 11 som orsakar genitalavårtor. Biverkningsprofilerna var liknande 

för vaccinen, bortsett från att lokala biverkningar var vanligare hos Cervarix än 

Gardasil. Båda vaccinen hade jämförbara och nästan identiska biverkningsprofiler, 

därför går det inte att välja vilket av vaccinen som är bättre med enbart 

biverkningsprofilen som måttstock. Biverkningsprofiler skiljer sig mellan olika 

åldrar och var deltagarna kommer ifrån. Överlag så verkade det vara västerländska 

deltagare som hade högst procentandel för biverkningarna. Är västerlänningar mer 

känsliga/uppmärksamma på obehag eller är de andra flickorna som togs med mera 

tåliga? 

Studie 1 var intressant för att de bryter vaccinregim och det gav lägre förekomst av 

biverkningar med bHPV. Kombination av vaccinen hade varit intressant att se hur 

seropositiviteten skiljer sig, men hur viktigt är det med seropositiviteten. 

Seropositiviteten var högre hos bHPV än qHPV, innebär det längre duration av 

vaccinet eller kan seronegativa individer ändå vara skyddade? 
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