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Sammanfattning  
HPV är en grupp av över 100 olika virustyper varav 40 kan infektera könsorganen. Dessa virus orsakar den 
vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige och även i övriga världen. Personer med kvarstående 
HPV-infektion har en ökad risk att på sikt få cellförändringar och cancer, framför allt livmoderhalscancer. 
HPV-typ 16 och 18 är de typer som oftast orsakar livmoderhalscancer (omkring 70 % av fallen). Införandet 
av program för regelbundna gynekologiska cellprovskontroller har under de senaste 40 åren minskat 
insjuknandet i livmoderhalscancer med drygt 60 procent i Sverige. Dessutom bidrar vaccination mot HPV-
infektionerna, vilket ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet sedan den 1 januari 2010, till att 
förebygga livmoderhalscancer.   

Det finns idag två vacciner som skyddar mot HPV- infektion. Båda dessa vacciner är riktade mot HPV 16 
och 18. Det ena vaccinet, Gardasil, ger även skydd mot kondylom som orsakas av HPV- typ 6 och 11 och det 
andra, Cervarix, ger ett visst skydd mot några andra HPV-typer som kan orsaka cancer i livmoderhalsen. 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka vilket av vaccinerna Gardasil eller Cervarix  som är mest 
effektivt, vilket mäts som halten vaccinspecifika antikroppar. Immunogeniciteten av en eller två doser av 
vaccinen gentemot tre doser har också undersökts och dessutom har effekten av alternativa doseringsschema i 
förhållande till standarddoseringsschema undersökts för både Cervarix och Gardasil.    

Arbetet är en litteraturstudie omfattande sex studier över effekter av Gardasil och Cervarix. I två av 
artiklarna jämfördes vaccinen med varandra, medan resterade fyra behandlades skillnaden mellan tre kontra 
två doser och hur alternativa scheman för HPV-vaccinen fungerar jämfört med avsedda vaccinationsscheman.  

De båda profylaktiska vaccinerna, Cervarix (HPV-16/18 vaccinet) och Gardasil (HPV-6/11/16/18 vaccinet), 
mot HPV är effektiva och tolereras väl. Cervarix-vaccinet har dock generellt högre immunogenicitet än 
Gardasil och var signifikant bättre i alla åldersgrupper (p <0,0001).  

Vid studier av olika doseringsscheman, visar det sig att den tredje vaccindosen kan administreras när som 
helst mellan månad 6 och 12 efter den första dosen för båda vaccinen. Den andra dosen av Gardasil kan 
administreras enligt standardschemat, dvs vid månad 2 eller enligt alternativt schema vid månad  3 eller 
månad  6.  Det går utmärkt att bortse från den tredje dosen av Cervarix eftersom två-dos alternativet är 
mycket effektivt för att förebygga infektioner orsakade av HPV 16 och 18. Data tyder på att samma gäller för 
Gardasil, men inga studier har utförts specifikt för att jämföra tre kontra två doser av detta vaccin.  

Flexiblare doseringsschema med 2-dos-regim kan minimera kostnaderna, öka möjligheterna för fler att 
vaccineras och minska frekvensen av livmoderhalscancer.  
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Summary 
 
Human papillomavirus (HPV) is a group of over 100 different viruses of which 40 can 
infect the genitals. These viruses cause the most common sexually transmitted infection in 
Sweden and elsewhere in the world. People with persistent HPV infection are at increased 
risk of eventually getting cell changes and cancer, particularly cervical cancer. HPV types 
16 and 18 are the types most often causing cervical cancer (about 70% of cases). 
 
The introduction of programs for regular gynecological smear checks during the past 40 
years reduced the incidence of cervical cancer by over 60 percent in Sweden. In addition, 
vaccination against HPV infections is included in the general child vaccination program 
since January 1, 2010, to prevent cervical cancer. 
 
There are two vaccines that protect against HPV infections. These vaccines are directed 
against HPV 16 and 18. One vaccine, Gardasil, also provides protection against genital 
warts caused by HPV types 6 and 11. The second vaccine, Cervarix offers some protection 
against other HPV types that can cause cervical cancer. 
 
The purpose of this work was to investigate which vaccine against Human papillomavirus 
is most effective - Gardasil or Cervarix. The immunogenicity of 1 or 2 doses of the 
vaccines against 3 doses has also been investigated. The effect of alternative dosing 
schedules in relation to the standard dosing schedules was also examined for both Cervarix 
and Gardasil. 
 
This work is a literature review of six studies of the HPV vaccines, Gardasil and Cervarix, 
which protect against cervical cancer. The articles were found through the database 
PubMed. In two of the articles the selected vaccines were compared to each other, while in 
the remaining four, the articles treated the difference between 3 versus 2 doses or how 
alternative schedules for HPV vaccination work as compared to the proposed schedules. 
 
The two prophylactic vaccines, Cervarix (HPV-16/18 vaccine) and Gardasil (HPV-
6/11/16/18 vaccine) against HPV are effective and well tolerated. The Cervarix vaccine, 
however, generally has a higher immunogenicity than Gardasil. Cervarix was significantly 
better than Gardasil in all age groups (p <0.0001). 
 
As for dosing schedules, the third vaccine dose of Cervarix can be administered anytime 
between month 6 and 12 after the first dose, and this also applies to Gardasil. 
The second dose of Gardasil can be administered either according to the standard, ie at 
month 2, or according to alternative schedules at month 3 and month 6. It is perfectly 
possible to exclude the third dose of Cervarix as the two-dose regimen is very effective in 
preventing infections associated with HPV types 16 and 18. Data indicate that 
the same applies to Gardasil, but there are no studies specifically comparing 3 versus 2 
doses of the vaccine. 
 
More flexible schedules with a 2-dose regimen can minimize costs, increase the number of 
vaccinated, and reduce rates of cervical cancer. 
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FÖRKORTNINGAR   

 

CI = Konfidensintervall 

cLIA = Kompetitiv Luminex immunoanalys  

CMI = Cell-medierad immunitet  

CVS = Cervicovaginala secretions 

E2F= Elongeringsfaktorn  

ELISA = Enzymkopplad immunabsorberande analys  

EU = ELISA enheter  

GMT = Geometriska medeltitrar  

HPV = Humant papillomavirus  

mesh = Medical subject headings  

MPL = Monofosforylerat lipid A  

NAB = Typspecifika neutraliserande antikroppar  

p53 = Protein-53  

PBNA = Pseudovirionbased neutralisationsanalys  

PBNA = Pseudovirion-baserad neutralisationsanalys  

PRb = Retinoblastomprotein 

PSV NAB = Pseudovirusneutraliserande antikropp  

Q-HPV = Kvadrivalenta HPV  

VLP = Virusliknande partiklar  

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/E2F
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INTRODUKTION 
 

Humant papillomavirus  
 
HPV är en grupp av över 100 olika virustyper, varav 40 kan infektera könsorganen. Vissa 
typer av HPV orsakar vanliga vårtor i händer och fötter, medan andra ger vårtor i 
underlivet, så kallade kondylom. Vårtorna smittar lätt vid sexuell kontakt och även vid 
hudkontakt, eftersom viruset är vanligt förekommande i både slemhinnorna och huden i 
underlivet.  
 
Infektionen, som HPV ger, märks inte alls hos de allra flesta och läker av sig själv. Detta 
virus orsakar den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige och även i övriga 
världen. Det är väldigt lätt att infekteras med en eller flera olika typer av viruset men inte 
alltid lika lätt att kunna göra sig av med viruset ur kroppen.  

Personer med kvarstående HPV-infektion har en ökad risk att på sikt få cellförändringar 
och cancer, framför allt livmoderhalscancer och vissa andra ovanligare typer av cancer. 
Med ökat antal sexualpartner ökar risken för HPV- smitta.  

En infektion med HPV kan inte behandlas men allvarligare förändringar eller cancer i 
livmoderhalsen behandlas med en operation. Då tas den yttersta delen av livmoderhalsen 
bort. I vissa fall ges dessutom hormonbehandling eller strålbehandling. (1) 
 
HPV är ett DNA-virus som infekterar skivepitelceller och som saknar DNA-polymeras.  
HPV- genomet består av sex tidiga (E1, E2, E4, E5, E6, E7) gener, två sena (L1 och L2) 
gener och en icke-kodande lång kontrollregion (LCR). De HPV- gener, som är associerade 
med cancer är E5, E6 och E7. (6,7,16) 
 
Det finns två viktiga tumörsuppressorproteiner, protein-53 (p53) och retinoblastomprotein 
(PRb). Vid DNA-skada förhindrar p53- proteinet celltillväxten genom att främja syntesen 
av p21, vilket inhiberar cyklin D/cdk4. Därigenom förhindras fosforyleringen av PRb, 
vilket i sin tur förhindrar aktivering av elongeringsfaktorn E2F och därmed transkriptionen.  
p53 stimulerar även apoptosen.  
 
HPV-proteinet E6 har visat sig kunna binda till p53 och inaktivera detta och E7 kan 
inaktivera PRb (6). Dessa HPV-proteiner leder således till ökad cellcykel och minskad 
apoptos och således till tumörbildning.  
 
HPV aktiverar cellcykeln för att få tillgång till cellens DNA-polymeras. De sena generna 
L1 och L2 transkriberas och ger strukturella proteiner som bildar virusets kapsid. Om en 
infektion med HPV kvardröjer ges tid även för cellulära mutationer som tillsammans med 
HPV orsakar cancer (7). 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/P53
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclin_D/Cdk4
http://en.wikipedia.org/wiki/E2F
http://en.wikipedia.org/wiki/Apoptosis
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Livmoderhalscancer  
 
En förutsättning för att livmoderhalscancer ska utvecklas är att livmoderhalsen infekteras 
med en eller flera HPV. Av de 100 HPV-typerna klassificeras arton som högrisk- eller 
möjliga högrisktyper för livmoderhalscancer. HPV-typ 16 och 18 är de typer som oftast 
orsakar livmoderhalscancer (omkring 70 % av fallen). De här två typerna är också 
associerade med andra cancerformer så som cancer i slidan, i ändtarmsöppningen och på 
blygdläppar. HPV 6 och 11 är två andra typer som orsakar 90% av alla fall av kondylom. 
(1,2,17, 19)  

Insjuknandet i livmoderhalscancer och dödligheten i sjukdomen är högst i vissa 
utvecklingsländer, medan den är lägst i Västeuropa, Nordamerika och Japan.  

I Sverige har insjuknandet i livmoderhalscancer minskat med drygt 60 procent under de 
senaste 40 åren. Införandet av program för regelbundna gynekologiska cellprovskontroller 
är en viktig orsak till minskat insjuknande i Sverige. Cellförändringar i livmoderhalsen kan 
upptäckas genom dessa kontroller och detta gör det möjligt att behandla patienterna tidigt 
innan de hinner utveckla cancer. Trots detta insjuknar årligen 450 kvinnor i Sverige och 
omkring 150 kvinnor dör i sjukdomen. (2) 
 
 
 
Diagnostik av cellförändringar och HPV infektion  
 
Sedan 1970-talet har kvinnor i Sverige kallats till gynekologisk cellprovtagning. Syftet 
med provtagningen är att förebygga livmoderhalscancer genom att hitta förstadium till 
sjukdomen innan den har brutit ut eller att upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadium. Provet 
tas från livmodertappen.  
 
För att upptäcka fler fall av cellförändringar används tillsammans med cellprov en ny 
testmetod, ett sk HPV- test. Det nya testet går ut på att analysera ett cellprov från 
slemhinna med s.k. PCR-teknik, vilket påvisar HPV-DNA i provmaterialet. Serologisk 
diagnostik, som går ut på att bestämma antikroppsaktiviteten mot HPV,  är ej användbar 
eftersom en infektion med HPV inte alltid ger upphov till antikroppar. (3,6,8)   
 
Om ett cellprov är avvikande kan en optisk undersökning av livmodermunnen och vagina 
användas för att kontrollera konstaterade cellförändringar. Undersökningen kallas för 
kolposkopi, och kan fastställa var cellförändringen skett och av vilken art den är. Detta sker 
genom att man tar biopsier från misstänkta områden och undersöker dem i mikroskop. (8) 
 
 

HPV- vacciner  
 
Det finns idag två vacciner som skyddar mot HPV- infektioner. Dessa är riktade mot HPV 
16 och 18, och således inte mot samtliga HPV- typer som är associerade med 
livmoderhalscancer (2). Det ena vaccinet, Gardasil, ger dock även skydd mot kondylom, 
som orsakas av HPV- typ 6 och 11 (3). Vaccination kan dessutom ge ett visst skydd mot 
ovanliga cancersjukdomar i ändtarmsöppningen, halsen, munhålan, kvinnans yttre 
könsorgan, slidan eller på penis. Vaccinationen mot HPV är en relativt ny 
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cancerförebyggande princip och syftar alltså huvudsakligen till att förebygga livmoderhals-
cancer.   

Det bästa skyddet av vaccinet fås om man vaccinerar sig innan man haft sex för första 
gången. Det går att vaccineras även om man haft sex, men ju fler sexuella kontakter man 
haft desto mindre skydd ger vaccinationen. (2,3) HPV-vaccinerna har ingen effekt mot en 
redan befintlig infektion eller redan etablerad cellförändring. Såvida man inte blivit smittad 
ger vaccinen över 90 % skydd mot de HPV- typer vaccinerna täcker. (1,15) 

 
 
Cervarix (Bivalent HPV vaccin) 
 
Cervarix är ett vaccin som innehåller renade L1-proteiner från två typer av HPV (typerna 
16 och 18). Skalet eller kapsiden, som alla papillomvirus har, består av dessa L1-proteiner. 
De renade L1-proteinerna framställs med rekombinant DNA-teknik. Proteinerna 
sammanfogas till virusliknande partiklar (VLP) så att när en patient får vaccinet så börjar 
den att bilda antikroppar mot L1-proteinerna. Efter vaccination kan immunsystemet bilda 
antikroppar snabbare om det utsätts för de infektiösa virusen. 
 
För att öka den immunstimulerande effekten hos vaccinet så tillsätts ett ”adjuvanssystem” 
som innehåller monofosforylerat lipid A (MPL), en renad lipid som extraherats från 
bakterier. För att ytterligare öka immunsvaret adsorberas vaccinet, dvs de virusliknande 
partiklarna och MPL, till en aluminiumförening.  
 
Vaccinet är receptbelagt och ges till kvinnor och flickor från nio års ålder. Cervarix ges i 
tre doser och dosen injiceras i överarmsmuskeln. De personer som får den första dosen 
rekommenderas att fullfölja tredosschemat som enligt det rekommenderande dosintervallet 
är en månad mellan första och andra dosen, och fem månader mellan den andra och tredje 
dosen.  
 
Cervarix liksom alla andra vacciner ger vissa biverkningar och de vanligaste 
biverkningarna är huvudvärk, muskelsmärta, reaktioner vid injektionsstället som smärta, 
rodnad och svullnad, samt trötthet.  Om en person är överkänslig mot den aktiva 
substansen eller mot något annat ämne i Cervarix så bör vaccinet inte ges till den. Man ska 
inte vaccineras om man är gravid. (4,18) 
 
 
 
Gardasil (Kvadrivalent HPV vaccin)  
 
Gardasil är ett vaccin som innehåller renade proteiner från fyra typer av HPV (typerna 6, 
11, 16 och 18). Det framställs på samma sätt som Cervarix men det innehåller renade L1-
proteiner från ytterligare två HPV- typer, HPV 6, och 11.  
 
Vaccinet är receptbelagt och ges till personer som är minst nio år gamla.  
 
Liksom Cervarix ges Gardasil i tre doser med ett givet doseringsintervall. Det skall ges 
med två månaders mellanrum mellan den första och den andra dosen och fyra månaders 
mellanrum  mellan den andra och den tredje dosen. Med ett alternativt vaccinationsschema 
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så måste minst en månad gå mellan den första och den andra dosen och minst tre månader 
mellan den andra och den tredje, och alla doser ska ges inom ett år.  
 
Vaccinet injiceras i en muskel, helst i låret eller överarmen, och enligt rekommendationen 
så ska tredosschemat fullföljas om en person har fått den första dosen. De vanligaste 
biverkningarna som Gardasil ger är feber och reaktioner vid injektionsstället (rodnad, 
smärta och svullnad). Gardasil ges inte till personer som är allergiska mot den aktiva 
substansen i Gardasil eller något annat ingående ämne. Inte heller patienter, som visar 
allergiska symtom efter en dos Gardasil, bör få någon mer dos av vaccinet.  
 
Om man är gravid ska man inte vaccineras med Gardasil, men däremot kan ammande 
kvinnor vaccineras då det inte finns någonting som tyder på att Gardasil skulle vara farligt 
för barnet. (4,5,18) 
 
 
 
Vaccinsvaren 
   
De neutraliserande antikropparna i serum är ett kännetecken för HPV-vaccinerna. 
Neutraliserande antikroppar i serum anses vara den huvudsakliga grunden för det skydd 
som L1 VLP-vaccinerna ger.  Induktion av antigen-specifika B-minnesceller, en process i 
vilken CD4 + T-celler spelar en viktig roll, kan också vara viktig för det långsiktiga vaccin- 
inducerade antikroppsskyddet. (9, 10,18)  
 
Halten neutraliserande antikroppar i serum kan mätas med en pseudovirionbased 
neutralisationsanalys (PBNA). Enzymkopplad immunabsorberande analys (ELISA) mäter 
också halten neutraliserande antikroppar men även icke-neutraliserande antikroppar i 
serum. Genom ELISA kan även halten IgG antikroppar i serum mätas. (9,20) 
 
För att mäta immunogeniciteten för varje vaccintyp används en typspecifik immunanalys 
som kallas för kompetitiv Luminex -baserad immunoassay (cLIA), med typspecifika 
standarder. Denna analys mäter halten antikroppar mot neutraliserande epitoper (den del av 
ett antigen som en specifik antikropp (eller T-cellsreceptor) binder till) för varje HPV- typ. 
(12,20) 
 
 
 
HPV- vaccin i barnvaccinationsprogrammet 
 
Vaccination mot HPV ingår sen den 1 januari 2010 i det svenska allmänna 
barnvaccinationsprogrammet. Flickor som är födda 1999 eller senare och som går i årskurs 
fem och sex erbjuds vaccination i skolan utan kostnad. Landstingen kommer också att 
genomföra en utvidgad vaccinering (catch-up) av flickor födda 1993 eller senare.  Pojkar, 
män och kvinnor som inte omfattas av vaccinationsprogrammet får själva stå för hela 
kostnaden.(1, 3)  

I många andra länders barnvaccinationsprogram är vaccinerna mot HPV införda, bland 
annat i Danmark, Norge, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Österrike, 
Portugal, Spanien, Italien, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Liechtenstein, USA, 
Australien och Kanada.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Antigen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Antikropp
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SYFTE 
 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka vilket vaccin mot HPV som är mest effektivt 
- Gardasil eller Cervarix. Immunogeniciteten i form av vaccinspecifika antikroppar av en 
eller två doser av vaccinen gentemot tre doser har undersökts och dessutom har effekten av 
alternativa doseringsscheman i förhållande till standarddoseringsscheman undersökts för 
både Cervarix och Gardasil.    

De vetenskapliga frågeställningarna var således 

* Vilket vaccin mot HPV är mest effektivt – Gardasil eller Cervarix? 
* Hur effektiva är en eller två doser av vaccinen gentemot tre doser? 
* Hur fungerar alternativa doseringsscheman i förhållande till standarddoserings- 

scheman?    
 

 
 
MATERIAL OCH METODER  
 
Arbetet är en litteraturstudie omfattande sex studier där HPV-vaccinen, Gardasil och 
Cervarix, som skyddar mot livsmodershalscancer,  har använts. Artiklarna hittades via 
databasen Pubmed, tabell I. För att få de mest relevanta träffarna vid sökningen gjordes 
sökningarna i Pubmed med mesh  (Medical subject headings) termer. Huvudsökorden  som 
användes vid sökningarna var ”HPV-vaccin”, ”Gardasil” och ”Cervarix” (se tabell 1), 
vilka  sedan kombinerades antingen med varandra eller med ”immunogenicity”, 
”alternative schedule” och ” efficacy”. Endast randomiserade kontrollerade studier 
inkluderades och de skulle vara utförda på kvinnor och flickor. Det spelade ingen roll hur 
gamla flickorna/kvinnorna var och om de redan var infekterade eller inte. Studierna skulle 
vara skrivna på engelska.  
Två av artiklarna (1-2), som valdes ut, jämförde vaccinen med varandra, tabell II. 
Resterade fyra artiklar (3-6) behandlade skillnaden mellan tre kontra två doser eller hur 
alternativa scheman för HPV -vaccinen fungerar jämfört med de avsedda 
vaccinationsschemana.  

 
Tabell I. Strategi vid sökning av lämpliga artiklar. 
 
Databas            Sökord                Limits                            Antal träffar              Övrigt 
Pubmed             HPV- vaccin         Humans;                                50                        Mesh 
                                                       Randomized  
                                                       controlled trial; 
                                                       English; Women  
Pubmed             HPV- vaccin;        Humans;                                10                        Mesh 
                          Gardasil               Randomized  
                                                       controlled trial; 
                                                       English; Women  
Pubmed             HPV- vaccin;        Humans;                                 7                          Mesh 
                          Cervarix               Randomized  
                                                       controlled trial; 
                                                       English; Women  
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Tabell II. Översikt över de artiklar som valdes ut.  

Nr.       Rubrik                                                Syfte                                    
 1          Comparison of the immunogenicity  Att jämföra den profylaktiska effekten av  
             and safety of Cervarix TM and          Gardasil och Cervarix genom att bedöma  
             Gardasil ® human papillomavirus    immunogenicitet och säkerhet 
             (HPV) cervical cancer vaccines in     en månad efter sista dosering enligt 
             healthy women aged 18–45 years.     standardscheman för vaccineringen. 
  
 2          Comparative immunogenicity and     Att jämföra den profylaktiska effekten av 
             safety of human papillomavirus         Gardasil och Cervarix genom att bedöma 
             (HPV)-16/18 vaccine and                   immunogenicitet och säkerhet vid månad  
             HPV-6/11/16/18 vaccine.                   24 efter sista dosering enligt 
             Follow-up from months 12–24 in      standardscheman för vaccineringen. 
             a Phase III randomized study of              
             healthy women aged 18–45 years. 
 
3           Immunogenicity and safety of            Att utvärdera HPV-vaccinet (Cervarix) 
             human papillomavirus-16/18              när det administreras enligt ett alternativt 
             AS04-adjuvanted vaccine                   doseringsschema (0-1-12 månader) 
             administered according to an              jämfört med standarddoseringsschemat 
             alternative dosing schedule                 (0-1-6 månader). 
             compared with the standard. 
             Dosing schedule in healthy 
             women aged 15 to 25 years:  
             results from a randomized study. 
 
4           Immunogenicity and         Att bestämma immunogenicitet och immuno- 
             reactogenicity of alternative              logisk reaction vid bruk av olika doserings-  
             schedules of HPV vaccine in             scheman av HPV-vaccinet Gardasil hos unga                
             Vietnam. A cluster randomized         flickor i Vietnam. 
             noninferiority trial. 
 
5           Human papillomavirus 16                 Att, genom en pseudovirus-neutraliserande       
             (HPV 16) and HPV 18 anti-              antikropp (PSV NAB)-analys och genom 
             body responses measured by         kompetitiv Luminex immunoanalys  
             pseudovirus neutralization and          (cLIA), mäta antikroppssvar mot humant                                                                                      
             competitive Luminex assays in          papillomavirus 16 (HPV 16) och HPV-18.                                     
             a two- versus three-dose HPV          
             vaccine trial.                     
                                                                       
6           Proof-of-principle evaluation            Att utvärdera effekten av färre än tre     
             of the efficacy of fewer than             doser av HPV- vaccinet Cervarix. 
             three doses of a bivalent HPV           
             16/18 vaccine.                                    
 

Nedan följer sammanfattningar av de metoder och upplägg som användes i de studier som 
valts ut. 
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STUDIE 1 

 
Comparison of the immunogenicity and safety of Cervarix and Gardasil human 
papillomavirus (HPV) cervical cancer vaccines in healthy women aged 18–45 years. 
(9) 
 

Trots låga eller ej detekterbara antikroppsnivåer efter naturliga HPV- infektioner, så 
stimuleras HPV- typspecifik immunitet av naturliga infektioner. Det bör noteras att 
immunsvaret efter dessa naturliga infektioner inte alltid ger skydd mot återkommande 
infektion. Det är inte heller känt om den naturliga immuniteten är livslång eller inte. 
 
De två profylaktiska HPV-vaccinerna Gardasil och Cervarix som licensierats i många 
länder har i randomiserade kliniska prövningar visats ge bra antikroppssvar mot 
infektioner med onkogena typer av HPV (typ 16 och 18) och tillhörande precancerösa 
cellförändringar. Antikroppssvar har påvisats under minst 6,4 år efter vaccination med 
Cervarix och minst 5 år efter vaccination med Gardasil.   

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att jämföra två vacciner mot HPV (Cervarix och Gardasil) i en 
väldefinierad population av friska kvinnor i åldrarna 18-45 år med identiska metoder för 
bedömning av immunogenicitet och säkerhet. 

 

STUDIEDESIGN  

I denna randomiserade, observatör-blinda studie deltog 1106 friska kvinnor i åldern 18-45 
år.  
Det fanns vissa krav på kvinnorna för att kunna delta i studien, bland annat skulle de ha en 
intakt livmoderhals, ett negativt uringraviditetstest vid studiens början och före varje 
vaccindos och vara oskulder eller använda adekvat preventivmedel i 30 dagar före 
vaccinationen och fortsätta med det fram till två månader efter sista vaccindosen.  
Kvinnor som tidigare fått något HPV-vaccin eller fått ett vaccin som innehåller en av 
produkterna MPL eller TLR4-agonist (AS04) uteslöts.   

Detta var en fas III-studie i 40 centra i USA. Kvinnor som deltog i studien stratifierades 
efter ålder (18-26, 27-35 och 36-45 år)  och randomiserades (1:1-förhållande i varje 
åldersgrupp) för att ta emot 0,5 ml doser av antingen Cervarix eller Gardasil.  
Vaccinen injicerades intramuskulärt enligt vaccinens rekommenderade tre-dosscheman 
(Cervarix vid 0, 1, 6 månader eller Gardasil vid 0, 2, 6 månader). Kvinnorna fick dessutom 
en dos av placebo [Al(OH)3] vid antingen månad 1 eller 2 för att bibehålla studien blind. 

Den slutliga analysen vid månad 7 presenterades i denna artikel men utöver detta pågick en 
förlängningsfas av denna studie vilket innebar att patienterna följdes upp under längre tid 
(24 månader) efter första vaccinationen (se studie 2). 
 
Blodprov för bedömning av immunsvar och cervicovaginala sekretions(CVS)-prover 
samlades in från alla kvinnorna vid månaderna 0, 6 och 7. Ytterligare blodprover togs från 
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en del kvinnor vid dag 0 och månad 7 för ytterligare immunologiska bedömningar, 
inklusive utvärdering av HPV- typspecifika antikroppsnivåer (i sekret från livmoderhalsen 
(CVS)) och den HPV typ- specifika B-minnescellresponsen.  

Alla kvinnor fick lämna cellprover (livmoderhalscancerprover) för att vårdgivaren skulle 
kunna utvärdera HPV-DNA statusen genom PCR.  

Anti-HPV-16 och -18 neutraliserande antikroppstitrar i serum framkallade av antingen 
Cervarix eller Gardasil mättes med hjälp av en pseudovirion- baserad neutralisationsanalys 
(pseudovirion- based neutralization assay) PBNA och sedan beräknades Geometriska 
medeltitrar (GMT).   

Immunsvar mot HPV-6 och HPV-11 mättes inte i denna studie, eftersom detta erhålls bara 
av Gardasil och inte av Cervarix. 

Kvantifiering av HPV-16 och HPV-18 antikroppar i alla CVS-prover utfördes också. 
Metoden som utnyttjades för denna kvantifiering var ELISA med användning av de renade 
typspecifika rekombinanta VLP, som finns i Cervarix, som antigen.  

B-minnescellfrekvenser utvärderades med användning av en B-cell-ELISPOT-analys 
baserad på de L1 VLP-antigener som ingår i Cervarix.   

Alla vanligt förekommande lokala symtom och allmänna symtom registrerades under sju 
dagar efter varje vaccindos.  Lokala symtom inkluderade smärta, rodnad och svullnad vid 
injektionsstället och allmänna symtom inkluderade bland annat huvudvärk, trötthet, 
gastrointestinala symptom, utslag och urtikaria. Svårighetsgraden av de vanligaste 
symtomen graderades på en 0-3 skala. Grad 3 definierades som smärta som hindrade 
normal aktivitet, rodnad eller svullnad som var större än 50 mm i diameter, feber> 39 °C, 
eller urtikaria fördelat på minst fyra områden på kroppen.  

Det primära syftet med studien var att jämföra halten GMT av HPV-16 och -18 
neutraliserande antikroppar i serum. Detta uppmättes med PBNA vid månad 7 efter 
vaccination med antingen Cervarix eller Gardasil hos kvinnor i åldern 18-26 år.  

Sekundära mål var att jämföra immunsvaret mot HPV-16 och -18 inducerat av de två 
vaccinerna vid månad 7 i serum, mätt med PBNA, hos kvinnor i åldern 27-35 och 36-45 år 
och i CVS, mätt med PBNA och ELISA, i alla åldersgrupper.  

Dubbelsidigt 97,6% konfidensintervall (CI) av anti-HPV-16 och -18 titrar vid månad 7 
beräknades. En primär och sekundär jämförelse mellan Cervarix- och Gardasil- grupperna 
utfördes för att utvärdera noninferiority (non inferiority-studier visar att en ny behandling 
inte är sämre än en redan existerande sådan) av GMT för HPV-16 och -18 neutraliserande 
antikroppar vid månad 7. Noninferiority av GMT för HPV-16 och -18 neutraliserande 
antikroppar uteslöts om den nedre gränsen för dubbelsidiga 97,6% CI för GMT-kvoten för 
ett givet antigen var större än 0,5.  
 
Anti-HPV-16-, anti-HPV-18-titrar och den totala IgG-koncentrationen mättes.  
 
Förhållande mellan antikroppstitrarna och IgG-koncentrationen beräknades genom att anti-
HPV-16- eller anti-HPV-18 IgG-titrar dividerades med den totala IgG-koncentrationen i 
respektive prov (CVS och serum). Förhållandet användes för att kunna jämföra vaccin-
specifika antikroppstitrar mellan CVS- och serumprov från vaccinerade kvinnor.  
B-minnescellsvar bedömdes vid månad 7 för en del av kvinnorna i alla åldersgrupper i 
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båda vaccingrupperna.  
Den primära analysen av biverkningsgraden och säkerheten utfördes på den totala 
vaccinerade kohorten. De rapporterande biverkningarna (minst en gång inom sju dagar 
efter en vaccindos för efterfrågade symtom) beräknades med exakt 95% CI för varje grupp.  

 

 

Studie 2 
 
Comparative immunogenicity and safety of human papillomavirus (HPV)-16/18 
vaccine and HPV-6/11/16/18 vaccine. Follow-up from months 12–24 in a Phase III 
randomized study of healthy women aged 18–45 years. (10) 
 

Studien är en randomiserad, observatörsblind, studie som jämförde immunogenicitet och 
säkerhet av HPV- vaccinen Cervarix och Gardasil hos friska kvinnor i åldern 18-45 år en 
månad efter sista vaccindosen. Den aktuella studien är en uppföljning från månad 12-24 
av studie 1.  
 

SYFTE 
 
Det primära syftet med studien var att jämföra halten vaccininducerade anti-HPV-16 och 
anti-HPV-18 neutraliserande antikroppar i serum genom PBNA.  

Studiens andra mål inkluderade utvärdering av halten anti-HPV-16 och -18 IgG-
antikroppar i serum genom ELISA. Dessutom skulle anti- HPV- 16 och -18 antikroppar i 
CVS, samt HPV-16/18-specifika minnes B-cell- och CD4 + T-cellsvar utvärderas. 
Vaccinernas säkerhet analyserades också. 

 

STUDIEDESIGN  
 
I denna observatörsblinda studie deltog 1106 kvinnor. Analyser utfördes vid studiens start 
och vid månaderna 7, 12, 18 och 24. 
Upplägget av studien har beskrivits ovan. 

I den här uppföljande analysen jämfördes halten av anti-HPV-16 och -18 neutraliserande 
antikroppar i serum. Detta mättes med PBNA vid månad 24 efter den första vaccinationen 
med antingen HPV-16/18 vaccinet (Cervarix) eller HPV-6 /11/16/18 vaccinet (Gardasil) 
hos kvinnor i åldern 18-26 år.  

Här jämfördes dessutom immunsvaret mot HPV-16 och -18 som inducerat av de två 
vaccinerna vid månad 24: (1) i serum med PBNA hos kvinnor i åldern 27-35 och 36-45 år, 
(2) i serum med ELISA-analys för alla kvinnor, (3) i CVS genom PBNA / ELISA i en 
undergrupp av kvinnor, (4) i termer av cell-medierad immunitet (CMI, HPV-16/18-
specifika B-cell- och CD4 + T-cellsvar) i en undergrupp av kvinnor. Här jämfördes även 
(5) säkerheten hos de två vaccinerna. Statistiska analyser av immunogenicitet och säkerhet 
utfördes vid 7, 12, 18 och 24 månader, såsom beskrivits tidigare. 
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STUDIE 3 
 
Immunogenicity and safety of human papillomavirus-16/18 AS04-adjuvanted vaccine 
administered according to an alternative dosing schedule compared with the standard 
dosing schedule in healthy women aged 15 to 25 years: results from a randomized 
study. (11) 
 

Papillomvirusvaccinet Cervarix är immunogent, har en kliniskt acceptabel säkerhetsprofil 
och förhindrar insjuknande i och kvardröjande HPV-16 / 18 infektion och 
livmoderhalscancer. Det rekommenderande administreringsschemat för Cervarix-vaccinet 
är tre doser vid månad 0, 1 och 6.  
 
Enligt uppgifter från Centers of Disease Control of Prevention i USA har ca 37 % av 
kvinnorna i åldrarna 13 till 17 år under 2008 fått minst en dos av vaccinet men bara 18 % 
av dessa har mottagit tre doser.  
 
Större flexibilitet i HPV- vaccinschemat kan förbättra vaccinationstäckningsgraderna.   
 

SYFTE 
 
Denna studie utvärderade immunogeniciteten och säkerheten av HPV-vaccinet Cervarix 
när det administreras enligt ett alternativt doseringsschema (0-1-12 månader) jämfört med 
standarddoseringsschemat (0-1-6 månader).  
 

STUDIEDESIGN  
 
Studien var en randomiserad, öppen, studie som genomfördes från november 2007 till juli 
2009 vid 18 olika centra i Rumänien, Slovakien och Italien.  
 
Det primära målet var att visa att immunogeniciteten hos HPV-vaccinet som administreras 
enligt ett alternativt schema inte är sämre än immunogeniciteten hos vaccinet som 
administreras enligt standardschemat, en månad efter den tredje dosen. För att visa detta 
mättes serokonversionen (halten bildande anti-HPV i serum) och en noninferiority analys 
utfördes.   
 
Det sekundära målet var att bestämma immunogeniciteten en månad efter administreringen 
av den andra dosen av vaccinet för båda grupperna. Här bestämdes och jämfördes bl.a. 
GMT och CI. Detta skulle göra det möjligt att bedöma säkerheten och analysera 
biverkningsgraderna vid användning av respektive doseringsscheman av vaccinet.  
 

Friska kvinnor i åldern 15-25 år inkluderades i studien. Kvinnor som hade haft samlag med 
fler än sex partner exkluderades. Dessutom exkluderades kvinnor bl.a. om de hade 
vaccinerats mot HPV förut, var allergiska mot Cervarix, hade en autoimmun sjukdom, 
någon form av cancer eller haft en allergisk reaktion. Totalt deltog 804 kvinnor i studien. 
Deltagarna randomiserades (1:1) för att få HPV-16 /18- vaccinet enligt standardschemat 
vid månad 0, 1 och 6 (n = 401) eller enligt ett alternativt doseringsschema vid månad 0, 1, 
och 12 (n = 403).   
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Varje dos av HPV-vaccinet Cervarix innehöll 20 µg av HPV-16 och HPV-18 L1 
virusliknande partiklar, 50 µg adjuvans AS04 och 500 µg AL(OH)3 . Vaccinet 
administrerades intramuskulärt (i deltamuskeln i armen).  
 
Blodprover för utvärderingen av immunogeniciteten samlades in före administration av 
första dosen, en månad efter andra dosen och en månad efter sista doseringen – antingen 
månad 7 eller månad 13 beroende på vilket vaccinationsschema man hade följt.  
Halten HPV-16 och - 18 antikroppar mättes med ELISA vid månaderna 0, 2 och 7 eller 13 
(beroende på grupp).  

Ett prov definierades som seropositivt om antikroppstitrarna var högre än eller lika med 
analysens tröskelvärde (8 ELISA enheter (EU) /ml för HPV-16 antikroppar och 7 (EU) /ml 
för HPV-18 antikroppar).  
 
Symtom som förekom fram till 7 dagar efter varje vaccination registrerades. Förväntade 
lokala symtom inkluderade smärta, rodnad och svullnad vid injektionsstället. Förväntade 
allmänna symtom inkluderade bland annat trötthet, feber, besvär i magtarmkanalen, 
urtikaria och andra hudutslag.   
 
Primära analysen av immunogenicitet baserades på enligt- till- protokollet kohorten. 
Vaccinets säkerhet och analys av biverkningsgraden bedömdes i den totala vaccinerade 
kohorten, som inkluderade alla vaccinerade deltagare för vilka data var tillgängliga.  
 
 
 
STUDIE 4  

 
Immunogenicity and reactogenicity of alternative schedules of HPV vaccine in 
Vietnam. A cluster randomized noninferiority trial. (12) 

 

I Vietnam är livmoderhalscancer den fjärde vanligaste orsaken till dödsfall i cancer bland 
kvinnor, med betydande skillnader mellan olika regioner. Otillräcklig tillgång till 
livmoderhalscancerscreening och tidig intervention är den främsta orsaken till detta.  
 
Gardasil-vaccinets tre doser bör administreras vid månad 0, 2 och 6. En utmaning är att 
kunna leverera de nu rekommenderade tre doserna av Gardasil inom sex månader. I 
många länder där vaccination mot HPV genomförs förkommer ofta variationer i 
doseringsschemat.  
 

SYFTE 
 
Syftet med studien var att bestämma immunogenicitet och analysera biverkningsgraden vid 
användning av olika doseringsscheman av det kvadrivalenta HPV-vaccinet Gardasil hos 
unga flickor i Vietnam. 

 



16 
 

 
STUDIEDESIGN  
 
Det här är en öppen, klusterrandomiserad, noninferiority studie som bedömer fyra olika 
doseringsscheman för HPV-vaccinet Gardasil. Studien genomfördes mellan oktober 2007 
och januari 2010 i 21 olika skolor i nordvästra Vietnam.  
 
Efter rekryteringar omfattade studien 903 unga flickor i åldrarna 11-13 år. De 21 skolorna i 
provinsen delades upp i fyra olika skolgrupper. Grupperna skulle vara lika stora. Alla inom 
varje grupp skulle flickorna komma från stad såväl som landsbygd och grupperna skulle ha 
en etnisk blandning av elever.  
 
Varje flicka i de fyra skolgrupperna fick en intramuskulär injektion av tre doser av det 
kvadrivalenta  HPV–vaccinet som levererades enligt ett vanligt doseringsschema (vid 0, 2 
och 6 månader) eller ett av tre alternativa doseringsscheman (vid 0, 3 och 9 månader, vid 0, 
6 och 12 månader, eller vid 0, 12 och 24 månader).  

Flickorna exkluderades om de var gravida, ammande, planerade att bli gravida under 
studietiden, hade måttlig eller svår akut sjukdom, hade haft en blödningssjukdom, hade 
nedsatt immunförsvar, eller var överkänsliga mot de aktiva substanserna eller något 
hjälpämne i HPV-vaccinet.   
 
Deltagare som uppfyllde kriterierna fick tre doser (à 0,5 ml) av det kvadrivalenta HPV-
vaccinet enligt de angivna schemana till varje skolgrupp.  

Biverkningarna som förekom inom 30 minuter efter injektionen noterades och dessutom 
registrerades vanliga (lokala reaktioner och feber) och ovanliga biverkningar i sju dagar 
efter vaccinationen.  
 
Studiens primära mål var att utvärdera immunogeniciteten för HPV-16 och HPV-18 VLP 
genom att bestämma halten anti-HPV antikroppar i serum en månad efter mottagandet av 
den tredje dosen av HPV-vaccin. Sedan beräknades GMT och CI bestämdes.   
 
Det sekundära målet var att utvärdera immunogeniciteten för HPV-6 och HPV-11 VLP. 
Även den bestämdes också genom att studera anti-HPV antikroppar en månad efter 
mottagandet av den tredje dosen av vaccinet. Nivåer av neutraliserande antikroppar 
kvantifierades med hjälp av en cLIA. Sedan beräknades GMT och  CI bestämdes.   
 
Visa kriterier borde vara uppfyllda för att de alternativa vaccinationsschemana inte skulle 
vara sämre än standardschemat. Det gällde tex att den nedre gränsen för CI av GMT (för 
HPV -16 och HPV -18) skulle vara > 0,5.  
 
Analys av biverkningsgraden utfördes, biverkningar sammanfattades och frekvenser per 
grupp, typ av händelse och svårighetsgrad beräknades.  
 
Biverkningarna inkluderade rodnader, lokala reaktioner, feber inom sju dagar efter varje 
dos, och allvarliga biverkningar upp till 30 dagar efter den sista dosen.  
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STUDIE 5 
 
Human papillomavirus 16 (HPV 16) and HPV 18 antibody responses measured by 
pseudovirus neutralization and competitive luminex assays in a two- versus three-
dose HPV vaccine trial. (13) 
 
 
Det kvadrivalenta HPV (Q-HPV) vaccinet Gardasil består av HPV 6, HPV 11, HPV 16 och 
HPV 18 VLP . 
 
HPV-vaccinet inducerar typspecifika neutraliserande antikroppar (NAB). 
 
Efter en vaccination med tex Gardasil mäts antikroppssvaren med en cLIA , som är 
baserad på kompetitiv bindning av antikroppar, i humant serum, med märkta monoklonala 
antikroppar riktade mot neutraliserande epitoper hos respektive VLP typer.  
  
Antikroppssvaren kan även mätas med hjälp av en pseudovirion (PSV)-neutralisationstest. 
Metoden går ut på att en plasmid med en rapportör-gen uttrycks när PSV infekterar 
mottagliga celler. NAB förhindrar PSV från att infektera celler och från att uttrycka 
produkten från rapportör-genen.  

 

SYFTE  

Syftet med studien var att, genom en PSV NAB-analys och genom cLIA, mäta 
antikroppssvar mot HPV-16 och HPV-18.  
 
Antikroppssvaren hos kvinnor, som var deltagare i en pågående studie där de fick antingen 
två eller tre doser av det kvadrivalenta HPV-vaccinet (Gardasil), mättes vid månad 7.  
 

STUDIEDESIGN 
 
Studien, med två eller tre doser av Gardasil-vaccinet, utfördes i Kanada och totalt deltog 
824 kvinnor i åldrarna 9 till 26 år.  
 
Patienter som var 9 till 13 år gamla randomiserades att få två eller tre doser av Gardasil, 
medan äldre patienter i åldrarna 16 till 26 år fick tre doser enligt standardregimen.  
 
Sera samlades från hela kohorten i början av studien, vid månad 7 och månad 24. 
Dessutom samlades serum från hälften av deltagarna vid månad 18, och för den återstående 
hälften samlades sera in vid månad 36. 

Kohorten delades upp i olika behandlingsgrupper. Grupp 1 (9 till 13 år, medelålder 12,4 år, 
n = 259) fick två doser vid månad 0 och 6,  grupp 2 (9 till 13 år, medelålder, 12.3 år, n = 
260) fick tre doser vid månad 0, 2 och 6, och grupp 3 (16 till 26 år, medelålder, 19,3 år, n = 
305) fick tre doser vid månad 0, 2 och 6 . 
 
PSV NAB-analys utfördes, patientsera tillsattes och kulturerna lästes av med 
fluorescensmikroskopi efter fyra till sex dagar. Högsta spädningen av serumprovet som gav 
100% neutralisation av PSV noterades. En cLIA analys utfördes också.   
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Vid studiens start och vid månad sju bestämdes GMT från bestämda antikroppshalter.  
 
I början av försöket lämnade 302 patienter i grupp 3 in vaginala pinnprover på vilka HPV 
DNA-tester utfördes.  
 

 

STUDIE 6 

Proof-of-principle evaluation of the efficacy of fewer than three doses of a bivalent 
HPV16/18 vaccine. (14) 
 

Cervarix ges normalt i tre doser för att skydda mot livmoderhalscancer.  
Både kostnaderna för dessa tre doser och svårigheterna som är förknippade med 
administreringen av tre doser under sex månader gör det svårt att vaccinera flickor och 
unga kvinnor i utvecklingsländerna. Även i utvecklade länder är det ofta svårt att lyckas 
fullfölja vaccineringarna med samtliga tre doser. Om vaccination med färre än tre doser 
visar sig vara lika effektiv som med tre doser så skulle det vara möjligt att vaccinera fler 
kvinnor till samma kostnad. 
 

SYFTE  
 
Syftet med studien var att utvärdera effekten av färre än tre doser av HPV-vaccinet 
Cervarix. Effekten av färre än tre doser jämfördes med effekten av tre doser för vaccinet 
som förhindrar kvardröjande HPV16- och HPV18- infektioner och som därmed förhindrar 
utvecklingen av livmoderhalscancer.  

 
STUDIEDESIGN 
 
I den här studien ingick 7153 kvinnor från Costa Rica. Dessa kvinnor var bland deltagarna 
i en pågående, randomiserad klinisk studie med 7466 kvinnor för att studera och utvärdera 
effekten av tre-dosregimen av Cervarix-vaccinet.  
 
Kvinnorna som rekryterades för att delta i studien skulle vara mellan 18-25 år, ha god 
allmänhälsa och varken vara gravida eller amma. Kvinnorna uteslöts om de hade en redan 
befintlig sjukdom som kunde förhindra vaccination, haft en hepatit A-infektion eller 
tidigare vaccinerats mot hepatit A, eller om de var ovilliga att använda preventivmedel 
under vaccinationsperioden.  
 
Slumpmässigt och dubbelblint fick kvinnorna antingen Cervarix eller en ”kontroll”, 
Hepatit -A vaccin. Båda vaccinerna hade identiska förpackningar och var avsedda att ges 
vid 0, 1 och 6 månader.  
 
Kvinnorna som randomiserades till dessa två vacciner följdes i fyra år. Under de fyra åren 
gick deltagarna på fyra undersökningar med 10-12 månaders mellanrum.  
 
Många av de 7153 kvinnorna hade missat en eller flera av de tre föreskrivna doserna av  
Cervarix-vaccinet eller kontroll-(Hepatit A) vaccinet främst på grund av graviditet. 
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Kvinnorna som var  HPV16- och HPV18 DNA-positiva vid studiens start eller hade något 
uppföljningsbesök kvar uteslöts och resten rekryterades för att delta i utvärderingen av 
effekten av färre än tre doser.  
 
Kvinnorna som vaccinerades med HPV- och kontrollvaccinen grupperades beroende på 
antalet doser de fått. 5967 kvinnor hade fått tre vaccindoser (2957 hade fått HPV-vaccin 
och 3010 hade fått kontroll-vaccin), 802 kvinnor hade fått två doser (422 HPV resp. 380 
kontroll), och 384 hade fått en dos (196 HPV resp. 188 kontroll).  
Effekt av vaccinen utvärderas i varje dosgrupp genom att bestämma, via HPV DNA-test, 
antalet nyupptäckta HPV16- eller HPV18-infektioner som kvarstod under minst 1 år. 
 

Nedan (tabell III) följer en sammanställning över antal deltagare, åldersintervall, typ av 
vaccin, antal mottagna doser, doseringsscheman och tidpunkt för utförandet av analyserna i 
studierna (studie 1-6).  

 

Tabell III. Sammanställning av artiklarna.   

Databas  Studie 1 Studie 2 Studie 3 Studie 4 Studie 5 Studie 6 

Antal 
deltagare 

1106 1106 804 903 824 7153 

Ålders- 
intervall 

18-45 18-45 15-25 11-13 9-26 18-25 

Typ av 
vaccin 

Cervarix, 
Gardasil 

Cervarix, 
Gardasil 

Cervarix Gardasil Gardasil Cervarix, 
kontrollvaccin 

Antal 
doser 

3 3 3 3 2 eller 3 2 eller 3 

Doserings- 
scheman 
(månad) 

0,  1, 6 
0 , 2, 6 

 

0,  1, 6 
0 , 2, 6 

0,  1, 6 
0 , 1, 12 

0,  2, 6 
0 , 3, 9 
0, 6, 12 
0, 12, 24 

0, 6 
0, 2, 6 

0, 1, 6 

Analys vid 
månad: 

       7       24 7 eller 13 7 eller 10 
eller 13 
eller 25 

7 Var tionde 
månad i ca 4 år 

(median 
uppföljningstid 

4,2 år) 
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RESULTAT  

 

Effekt av vaccinens immunogenicitet 

Effekten av Cervarix och Gardasil utvärderades i en observatörsblind studie genom att 
bedöma immunogenicitet, som halten anti-HPV i serum, och säkerhet en månad efter 
avslutad tre-dos vaccination (studie 1). Efter erhållandet av resultaten vid månad 7 gjordes 
en långsiktig uppföljning fram till månad 24 (studie 2). Alla kvinnor som deltog i analysen 
var seronegativa / DNA-negativa med avseende på HPV  före vaccinationen med Gardasil 
eller Cervarix.  
 
Nedan följer en sammanfattning av erhållna resultat för bedömning av både Cervarix- och 
Gardasil-effekten vid månad 7 och 24.   
 

 

Cervarix jämfört med Gardasil 
 
Fyrahundrafemtionio kvinnor i Cervarix-gruppen fullföljde studien till månad 7 medan 461 
kvinnor i Gardasil-gruppen fullföljde studien. 

Vid månad 7 efter första vaccinationen, hade alla kvinnor serumkonverterat för HPV-16 
och HPV-18 förutom två kvinnor i åldern 27-35 år. Dessa kvinnor var bland deltagarna i  
Gardasil-gruppen och hade inte serumkonverterat för HPV-18. Detta mättes med PBNA.  

GMT av neutraliserande antikroppar i serum var från 2,3 till 4,8 gånger högre för HPV-16 
och 6,8 till 9,1 gånger högre för HPV-18 efter vaccination med Cervarix  jämfört 
med Gardasil. Detta gällde alla åldersgrupper.  

I den totala vaccinerade kohorten inducerade Cervarix signifikant högre neutraliserande 
antikroppshalter i serum i alla åldersgrupper (p <0,0001) vid månad 7. 

Anti-HPV-18 antikroppsnivåerna var högre i Cervarix-gruppen jämfört med  Gardasil-
gruppen redan efter två vaccindoser. Inga skillnader i anti-HPV-16 GMT sågs mellan de 
två vaccingrupperna före dos tre. 

Halten anti-HPV-16 och -18 neutraliserande antikroppar i livmoderhalssekret var högre 
efter vaccination med Cervarix jämfört med Gardasil.  

Frekvenserna av cirkulerande HPV-16 och -18 specifika B-minnesceller var också högre 
efter vaccination med Cervarix jämfört med Gardasil vid månad 7. 

Båda vaccinerna tolererades i allmänhet väl och förekomsten av ovanliga biverkningar var 
jämförbar mellan vaccinerade grupper. 

När det gällde de vanliga biverkningarna så var incidensen generellt högre 
efter vaccination med Cervarix. De vanligaste biverkningarna var reaktioner vid 
injektionsstället såsom svullnad och rodnad. 
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Vid månad 24 var alla kvinnor, 100%,  i Cervarix-gruppen seropositiva vad gäller 
neutraliserande antikroppar för HPV-16. I denna grupp var 99,0-00% av kvinnorna i olika 
åldergrupper seropositiva för HPV-18.  

I Gardasil-gruppen var 97,5-100% av kvinnorna seropositiva för HPV-16 och 72,3-84,4%  
seropositiva för HPV-18.  

Vid månad 24 var beräknade GMT 2,4-5,8 gånger högre för HPV-16 och 7,7-9,4 gånger 
högre för HPV-18 med Cervarix-vaccinet jämfört med Gardasil-vaccinet.  

I den totala vaccinerade gruppen, (alla kvinnor som fick minst en vaccindos, oavsett 
serologiskt status och DNA-status före vaccination), var anti-HPV-16 och anti-HPV-18 
GMT signifikant högre med Cervarix-vaccinet jämfört med Gardasil-vaccinet (p <0,0001). 

Positivitet för anti-HPV-16 och -18 neutraliserande antikroppar i livmoderhalssekret var 
inte signifikant olika mellan vaccinerna vid månad 24.  

Andelen kvinnor med cirkulerande HPV-18 specifika B-minnesceller och CD4+T-cellsvar 
för HPV-16 och HPV-18 var högre i Cervarix-grupp än Gardasil-gruppen vid månad 24. 
Frekvenserna för cirkulerande HPV-16 specifika B-minnesceller var liknande mellan 
vaccinerna vid månad 24.  
 

 
Effekt av alternativa doseringsscheman  
 
I detta arbete ingår två studier som behandlar olika doseringsscheman för vacciner mot 
HPV. I den ena artikeln (studie 3) utvärderas Cervarix-vaccinet när det administreras enligt 
en alternativ doseringsregim (0-1-12 månader) jämfört med den vanliga doseringen (0-1-6 
månader).  
 
Den andra artikeln (studie 4) bedömer fyra doseringsscheman av Gardasil-vaccinet med 
avseende på immunogenicitet och biverkningsgrad. För Gardasil administreras de tre 
doserna vanligen vid månad 0, 2 och 6. De alternativa doseringsschema, som behandlas i 
denna analys (studie 4), är tre doser vid månad  0, 3 och 9 , vid månad 0, 6 och 12 och vid  
månad 0, 12 och 24. Nedan följer en sammanfattning över erhållna resultat från båda 
analyserna.  
 
 
Cervarix 
  
Alla deltagare hade bildat antikroppar mot HPV-16 / 18 en månad efter mottagandet av den 
tredje vaccindosen (månad 7 eller 13 beroende på dosschema). 
Alla deltagare som hade fått Cervarix-vaccinet enligt det alternativa schemat (vid månad 0-
1-12) och enligt standardschemat (vid månad 0-1-6) hade serokonverterat för  HPV-16 och 
HPV-18 en månad efter den tredje vaccindosen.  

GMT av neutraliserande antikroppar i serum för HPV-16 och HPV-18 var högre för 
gruppen som fick vaccindoserna enligt det alternativa schemat jämfört med gruppen som 
fick vaccindoserna enligt standardschemat.  
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GMT av neutraliserande antikroppar mot HPV-16 en månad efter mottagandet av den 
tredje dosen var 1884.7 för de som fick doserna enligt standardschemat respektive 10311,9 
för de som fick doserna enligt alternativa schemat. 

GMT av neutraliserande antikroppar mot HPV-18 var 4501,3 för de som fick 
vaccindoserna enligt standardschemat respektive 3963.6  för de som fick vaccindoserna 
enligt alternativa schemat en månad efter mottagandet av den tredje dosen. 

En utvärdering av säkerheten av vaccinet utfördes och resultaten visade att Cervarix har en 
kliniskt acceptabel säkerhetsprofil när det administreras såväl enligt alternativt schema som 
enligt standardschemat. Biverkningarna som vanligen rapporterades inom sju dagar efter 
varje dos var lokala symtom som inkluderade svaghet, huvudvärk och myalgi.  
 
 
 
Gardasil  
 
Geometriska medeltitrar av neutraliserande antikroppar i serum för HPV-16 och HPV-18 
bestämdes 1 månad efter administreringen av den tredje dosen av Gardasil-vaccinet (tabell 
IV). 

Varje alternativt doseringsschema jämfördes med standardschemat och för att deras effekt 
skulle bedömas likvärdigt skulle den nedre gränsen av 95% CI av GMT-kvoten för HPV-
16 och HPV-18 vara större än 0,5. Detta uppfylldes för alla schemana förutom det 
vaccinationsschema där doserna administrerades vid månad 0, 12 och 24 (CI av GMT-
kvoten för HPV-16 var 0,48-0,84 och CI av GMT-kvoten för HPV-18 0,62-0,96).  
 

 

Tabell IV. Geometriska medeltitrar (GMT) av neutraliserande antikroppar i serum för HPV-16 och 
HPV-18 1 månad efter den tredje dosen av Gardasil-vaccinet.               

GMT                         GMT vid                GMT vid GMT vid                GMT vid  
neutraliserande          månad 7                 månad 10 månad 13                månad 
25  
antikroppar mot           
    HPV-16                  5808,0                     5716,4                      5716,4                        3692,5 
  
    HPV-18                  1729,9                     1502,3                      1581,5                        1335,7 
 
 

Säkerheten av vaccinet utvärderades och resultaten visade att vaccinet i allmänhet 
tolererades väl oberoende av doseringsschema. Den vanligaste biverkningen bland alla 
grupper var smärta vid injektionsstället. 
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Effekt av en eller två doser av vaccinen gentemot tre doser  
 
HPV–vaccinens effekt vid administrering av färre än tre doser utvärderades i två studier. 
I den ena analysen (studie 5) mättes HPV-16 och HPV-18 antikroppssvar efter två- eller 
tre-doser av HPV-vaccinet Gardasil genom en PSV NAB-analys och genom cLIA. 
Framför allt utvärderades själva metoderna och inte antalet doser.  
I den andra analysen (studie 6) utvärderades effekten av en, två eller tre doser av Cervarix.  
 
 
Gardasil 
 
Totalt deltog 824 patienter i studien och 791 patienter slutförde studien. Vid månad 7 efter 
första vaccinationen, hade alla kvinnor serumkonverterat för HPV-16 och HPV-18.  
 
Vid analysen av antikroppsnivåerna med hjälp av båda metoderna, dvs PSV NAB och  
cLIA, skiljde det sig gällande HPV-16 och HPV-18.  
 
För 9-13-åriga patienter (grupp 1 (fick två doser) och grupp 2 (fick tre doser)) var 
medelvärdet av anti-HPV-16 nivåerna likartat (för PSV NAB, P = 0,675, för cLIA, P = 
0,874).  Medelvärdet av anti-HPV-16 nivåerna för båda dessa grupper (1 och 2) var 
däremot högre än anti-HPV-16 nivåerna som grupp 3 (16-26 år gamla, fick 3 doser) visade 
(för PSV NAB och cLIA, P <0,001). 
 
Medelvärdet av anti-HPV-18 nivåer var lägre i grupp 1 jämfört med grupp 2 (för PSV, 
NAB P = 0,013, för cLIA, P = 0,001). Medelvärdet av anti-HPV-18 för både grupp 1 och 2 
var ungefär 2,0-2,5 gånger högre än för grupp 3 (för PSV NAB och cLIA, P<0,001).  
 
Resultat från den här studien visade att två doser av Gardasil-vaccinet framkallar ett bra 
immunsvar hos unga individer, men studien var inte avsedd att bedöma effekten av färre än 
tre doser av vaccinet.  

 

Cervarix  
 
Kvinnorna randomiserades till att få tre doser av antingen Cervarix eller kontrollvaccin 
(Hepatit A-vaccin). Främst på grund av graviditet och remiss till kolposkopi fick ca 20% 
av totalt 7153 kvinnor färre än tre doser Cervarix eller kontrollvaccin. Detta gjorde det 
möjligt att undersöka det skydd som två doser och en dos av HPV-vaccinet gav. 

I kontrollgruppen som vaccinerats mot Hepatit A var andelen kvinnor som haft HPV16- 
eller HPV18-infektioner, som pågått i ett år, likartad oavsett om kvinnorna hade fått tre 
doser (4,4%), två doser (4,5%), eller en dos (5,3%). Detta tyder på att risken att förvärva en 
HPV-infektion är lika stor oavsett antalet mottagna doser av ”kontroll”-vaccinet, vilket var 
förväntat. 
 
Skyddseffekten mot infektion med HPV-16 och HPV-18, som pågått under ett år, 
beräknades. Resultaten visade att skyddseffekten var likvärdig oavsett om kvinnan fått en, 
två eller alla tre doserna av Cervarix-vaccinet.  
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Man fann 25 "kvardröjande" infektioner hos dem som erhöll tre doser Cervarix och 133 i 
kontrollgruppen, vilket ger en skyddseffekt på 80.9%. För de som erhöll två doser 
återfanns  tre respektive 17 fall (skyddseffekt 84.1%) och för de som fick en dos fann man 
inga kvardröjande infektioner hos de som vaccinerats med Cervarix men tio infektioner 
rapporterades i kontrollgruppen vilket motsvarar 100% skyddseffekt. 

Förhållandet mellan skyddseffekterna som två och tre doser av Cervarix gav var 104%, 
vilket överensstämmer med att två doser är mer än två tredjedelar så effektiv som tre 
doser.  Förhållande mellan skyddseffekterna som ett och tre doser av Cervarix gav var 
124%. 

Den här randomiserade kliniska prövningen gav det första kliniska beviset på att två doser 
av bivalent HPV-vaccin är mycket effektivt för att förebygga HPV16- och 18-relaterade 
infektioner. Effekten varar i minst 1 år och även en enda dos av vaccinet kan vara mycket 
effektiv. Ytterligare utvärdering av effektiviteten av en dos är särskilt viktigt eftersom 
andra subenhetsvacciner normalt kräver två doser för att ge ett långvarigt skydd. 

 

 

DISKUSSION  
 

Cirka 54% av de invasiva fallen av livmoderhalscancer i världen orsakas av HPV-16 och 
17% av fallen orsakas av HPV-18. Livmoderhalscancer är en viktig orsak till dödsfall i 
cancer bland kvinnor och de två profylaktiska HPV-vaccinerna förväntas minska 
förekomsten av denna typ av cancer.  Båda vaccinen mot HPV, Cervarix och Gardasil, är 
för närvarande licensierade i över 100 länder.  

Cervarix innehåller VLP sammansatta av L1 kapsidproteiner av HPV-16 och HPV-18, och 
är formulerat med ett immunstimulerande adjuvans-system, AS04. Gardasil innehåller L1 
VLP för HPV-typerna 6 och 11, som orsakar genitala vårtor, och 16 och 18 och är 
formulerat med ett eget amorft aluminiumhydroxifosfatsulfat-adjuvans. I detta arbete har 
bara effekten av vaccinen mot HPV-16 och -18 analyserats.  

Neutraliserande antikroppar i serum anses vara den huvudsakliga grunden för skydd från 
L1 VLP- vacciner. Induktion av antigen-specifika minnes B-celler kan också vara viktig 
för det långsiktiga vaccininducerade antikroppsskyddet.  

I studier som ingår i det här arbetet, där titrarna av vaccininducerade anti-HPV-16 och anti-
HPV-18 i serum har analyserats, har man antingen använt en PBNA eller en cLIA.  
ELISA har också använts för att mäta halterna neutraliserande och icke-neutraliserande 
antikroppar.  

I en del studier har man även utvärderat förekomsten av anti-HPV-16 och -18 IgG-
antikroppar i serum genom ELISA, halten anti-HPV-16 och -18 antikroppar i CVS och 
HPV-16/18-specifikt B-minnescell- och CD4 + T-cellsvar. Dessutom har säkerhetsanalyser 
och statistiska analyser av immunogenicitet utförts i de flesta studierna.  

Resultat från studierna, som jämförde immunsvaret för de två profylaktiska HPV-
vaccinerna, visade att både Cervarix (HPV-16/18 vaccinet) och Gardasil (HPV-6/11/16/18 
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vaccinet) stimulerar ett immunsvar som förväntas minska antalet sjukdomsfall och 
pågående HPV-infektion och avsevärt minska förekomsten av HPV-relaterade sjukdomar. 

I studierna observerades att Cervarix-vaccinet inducerade fler anti-HPV-16/18 
neutraliserande antikroppar i serum, högre anti-HPV-16/18 antikroppspositivitet i CVS och 
gav betydligt högre HPV-16/18-specifikt cirkulerande B-minnescell-frekvenser, jämfört 
med Gardasil-vaccinet. Dessa resultat noterades båda vid månad 7 och 24 efter vaccination 
med Cervarix alternativt Gardasil, i ett brett åldersintervall för kvinnor.  

En orsak till de observerade skillnaderna i immunsvaret som induceras av de två 
vaccinerna skulle kunna vara skillnader i formuleringen, i synnerhet med hänsyn till 
adjuvansfaktorer – som förstärker immunsvaret till vaccinantigener. 

Den kliniska betydelsen av dessa skillnader i immunsvaret är hittills okänd, men de skulle 
kunna påverka varaktigheten av skyddet mot HPV-16 och -18. För närvarande är den 
längsta publicerade immunogenicitetuppföljningen för båda vaccinen 7,3 år. 

Cervarix-vaccinet har alltså generellt högre immunogenicitet än Gardasil men båda 
vaccinen har liknande säkerhetsprofil fram till 24 månader efter den första vaccinationen. 

När det gäller olika doseringsscheman för Gardasil och Cervarix visade studierna att de 
alternativa doseringsschemana ger tillräcklig immunogenicitet och  en kliniskt acceptabel 
säkerhetsnivå. 

För Cervarix kan den tredje vaccindosen administreras när som helst mellan månad 6 och 
12 efter den första dosen. Vaccintäckningsgraderna kan förbättras om det finns större 
flexibilitet i HPV-vaccinationsschemat. 

Det kvadrivalenta HPV-vaccinet Gardasil var immunogent och väl tolererat oavsett om det 
administrerades enligt standardschemat eller enligt två av de tre alternativa schemana.  

Användning av två alternativa dosscheman (vaccination vid månad 0, 3 och 9 och vid 
månad 0, 6 och 12) jämfört med ett standardschema (vid 0, 2, och 6 månader) resulterade 
inte i sämre antikroppskoncentrationer. Det tredje alternativa schemat, för vilket doser 
administrerades vid månad 0, 12 och 24, var mindre lämpligt av använda. 

Att kunna leverera Cervarix och Gardasil enligt flexibla doseringsscheman gör det möjligt 
att minimera kostnaderna och maximera möjligheterna för vaccinering. 

I områden med störst behov av HPV-vaccin är priset ett betydande hinder för brett 
införande och om kostnaderna minimeras så kan tillgång till HPV-vaccin på platser där 
livmoderhalscancerbördan är högst ökas.  

I studien där antikroppssvar jämfördes efter vaccination med två och tre doser av Gardasil, 
uppmätt genom en PSV NAB-analys och genom cLIA, var studien inriktad på att jämföra 
metoderna och var inte avsedd att bedöma effekten av färre än tre doser av vaccinet. Trots 
detta så visade resultaten av denna studie att två doser av Gardasil framkallar ett bra 
immunsvar hos unga individer. 

Studien, som undersökte skyddet av två och en dos (er) av Cervarix, visade att två doser av 
Cervarix är mycket effektivt för att förebygga infektioner orsakade av HPV-16 och HPV-
18. Denna studie visade varaktigheten för skyddet av två doser av vaccinet under ett år, 
långtidsstudier vore önskvärda.  



26 
 

Även en dos av vaccinet var effektiv men ytterligare utvärdering av effektiviteten av den 
bör utföras. Orsaken till detta är att det skydd den enstaka dosen av vaccinet gav var 
oväntat eftersom andra subenhetsvacciner normalt kräver fler än en dos (två doser) för att 
ge ett långvarigt skydd. Ett HPV-vaccinprogram med en två-dos regim leder till att 50% 
fler kvinnor kan vaccineras.  
 

 
SLUTSATS  
 

De båda profylaktiska vaccinerna, Cervarix (HPV-16/18 vaccinet) och Gardasil (HPV-
6/11/16/18 vaccinet), mot HPV är effektiva och tolereras väl. Dock har Cervarix-vaccinet 
generellt högre immunogenicitet än Gardasil. De ges vanligen som tre doser. Den tredje 
vaccindosen kan administreras när som helst mellan månad 6 och 12 efter den första dosen 
för Cervarix. Gardasil kan också administreras enligt olika doseringsscheman under 12 
månader efter första dosen utan att effekten av vaccinet påverkas negativt. Det går att avstå 
från den tredje dosen av Cervarix då två-dos regimen är mycket effektiv för att förebygga 
infektioner orsakade av HPV- 16 och -18. Data tyder på att likadant gäller för Gardasil, 
men inga studier har utförts specifikt för att jämföra tre kontra två doser av detta vaccin. 
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	En infektion med HPV kan inte behandlas men allvarligare förändringar eller cancer i livmoderhalsen behandlas med en operation. Då tas den yttersta delen av livmoderhalsen bort. I vissa fall ges dessutom hormonbehandling eller strålbehandling. (1)  HP...
	Det finns två viktiga tumörsuppressorproteiner, protein-53 (p53) och retinoblastomprotein (PRb). Vid DNA-skada förhindrar p53- proteinet celltillväxten genom att främja syntesen av p21, vilket inhiberar cyklin D/cdk4. Därigenom förhindras fosforylerin...
	HPV-proteinet E6 har visat sig kunna binda till p53 och inaktivera detta och E7 kan inaktivera PRb (6). Dessa HPV-proteiner leder således till ökad cellcykel och minskad apoptos och således till tumörbildning.
	I Sverige har insjuknandet i livmoderhalscancer minskat med drygt 60 procent under de senaste 40 åren. Införandet av program för regelbundna gynekologiska cellprovskontroller är en viktig orsak till minskat insjuknande i Sverige. Cellförändringar i li...
	Diagnostik av cellförändringar och HPV infektion   Sedan 1970-talet har kvinnor i Sverige kallats till gynekologisk cellprovtagning. Syftet med provtagningen är att förebygga livmoderhalscancer genom att hitta förstadium till sjukdomen innan den har b...
	För att upptäcka fler fall av cellförändringar används tillsammans med cellprov en ny testmetod, ett sk HPV- test. Det nya testet går ut på att analysera ett cellprov från slemhinna med s.k. PCR-teknik, vilket påvisar HPV-DNA i provmaterialet. Serolog...
	Om ett cellprov är avvikande kan en optisk undersökning av livmodermunnen och vagina användas för att kontrollera konstaterade cellförändringar. Undersökningen kallas för kolposkopi, och kan fastställa var cellförändringen skett och av vilken art den ...
	Cervarix (Bivalent HPV vaccin)
	Om man är gravid ska man inte vaccineras med Gardasil, men däremot kan ammande kvinnor vaccineras då det inte finns någonting som tyder på att Gardasil skulle vara farligt för barnet. (4,5,18)
	Vaccinsvaren
	De neutraliserande antikropparna i serum är ett kännetecken för HPV-vaccinerna. Neutraliserande antikroppar i serum anses vara den huvudsakliga grunden för det skydd som L1 VLP-vaccinerna ger.  Induktion av antigen-specifika B-minnesceller, en process...

