
 

 

 

MUISTUTUS VALMISTEYHTEENVEDON 
VASTA-AIHEISTA JA VAROITUKSISTA  
 

4.3 Vasta-aiheet  
  

 Yliherkkyys kananmunille, kanaproteiineille, jollekin 
STAMARILin ainesosille.Vakavat yliherkkyysreaktiot 
(esimerkiksi anafylaksia) ensimmäisen 
keltakuumerokoteannoksen jälkeen.  

 Heikentynyt immuunivaste, joko synnynnäinen, idiopaattinen 
tai systeemisen steroidihoidon seurauksena kehittynyt 
(suurempi kuin standardiannos topikaalisia tai inhaloitavia 
steroideja), sädehoito tai sytotoksiset lääkkeet.  

 Sairastettu kateenkorvan toiminnan häiriö (ml. kateenkorvan 
kasvain ja kateenkorvan poisto).  

 Oireinen HIV-infektio.  

 Oireeton HIV-infektio, kun immuunitoiminnot ovat 
osoitettavasti heikentyneet (ks. kohta 4.4).  

 Alle 6 kuukauden ikä (ks. kohdat 4.2 ja 4.4).  

 Akuutti vakava kuumesairaus.  
 

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet  
Kaikkien muiden rokotteiden tavoin, rokotusta seuraavan mahdollisen 
anafylaktisen reaktion tai sokin varalta on käytettävissä oltava sopiva 
lääkitys ja mahdollisuus seurata potilasta.  
STAMARILia saa antaa vain henkilöille, joilla on/tulee olemaan 

keltakuumeviruksen aiheuttaman tulehduksen riski tai jotka on 

rokotettava kansainvälisten terveysmääräysten takia. Ennen 

keltakuumerokotuksen antamisen harkitsemista on arvioitava, onko 

haittavaikutusten riski suurempi rokotuksen jälkeen (katso alla kohtaa 

4.3). 

Keltakuumerokotteeseen liittyvä neurotrooppinen tauti 
Hyvin harvoin on raportoitu keltakuumerokotteeseen liittyvästä, 
rokotuksen jälkeisestä neurotrooppisesta taudista (YEL-AND), jonka 
seurauksena on ollut jälkitauteja ja joissakin tapauksissa kuolema (ks. 
kohta 4.8). Kliiniset oireet ovat ilmaantuneet kuukauden sisällä 
rokotuksesta, joihin kuuluu korkeaa kuumetta ja siihen liittyvä 
päänsärkyä, mikä saattaa edetä yhteen tai useampaan seuraavista: 
sekavuus, enkefaliitti/enkefalopatia, aivokalvontulehdus, fokaaliset 
neurologiset poikkeavuudet tai Guillain–Barrén oireyhtymä. Tähän 
saakka kyseiset henkilöt ovat olleet perusrokotuksen saaneita 
henkilöitä. Riski näyttää olevan suurempi yli 60-vuotiailla, vaikka 
tapauksia on raportoitu myös nuoremmilla henkilöillä tai viruksen 
siirryttyä imettävistä äideistä vauvoihin.  

Keltakuumerokotteeseen liittyvä viskerotrooppinen tauti  
Hyvin harvoin on raportoitu rokotusta seuranneesta, 
keltakuumerokotteeseen liittyvästä viskerotrooppisesta sairaudesta 
(YEL-AVD), joka muistuttaa villityypin viruksen aiheuttamaa rajua 
infektiota (ks. kohta 4.8). Kliinisesti se saattaa ilmetä kuumeena, 
väsymyksenä, lihassärkynä, päänsärkynä ja matalana verenpaineena 
ja etenee yhteen tai useampaan seuraavista: metabolinen asidoosi, 
lihas- ja maksasytolyysi, lymfosytopenia ja trombosytopenia, 
munuaisvika ja hengitystien vika. Kuolleisuusaste on ollut noin 60 %. 
Kaikki tähänastiset YEL-AVD-tapaukset koskevat perusrokotuksen 
saaneita, ja tauti on puhjennut kymmenen päivän sisällä rokotuksesta. 
Riski näyttää olevan suurempi yli 60-vuotiailla, vaikka myös nuorempia 
henkilöitä koskevista tapauksista on raportoitu. Kateenkorvarauhasen 
sairauden on myös havaittu olevan mahdollinen riskitekijä (ks. kohdat 
4.3 ja 4.8).  

Immuunivajavaiset henkilöt  
STAMARILia ei saa antaa immuunivajavaisille henkilöille (ks. kohta 
4.3).  
Jos immunivajavuus on väliaikaista, rokotusta pitää lykätä, kunnes 
immuunitoiminta palautuu., Systeemisiä kortikosteroideja vähintään 14 
päivän ajan saaneilla potilailla, rokotusta suositellaan lykättäväksi 
vähintään kuukaudella kortikosteroidihoidon päättymisen jälkeen.  

HIV-infektio  

STAMARILia ei saa antaa henkilölle, jolla on oireileva HIV-
infektio tai kun HIV-infektio on oireeton, mutta immuunitoiminnot 
ovat osoitettavasti heikentyneet (ks. kohta 4.3). On kuitenkin liian 
vähän tietoa määrittämään ne immunologiset parametrit, joilla 
voidaan erottaa turvallisesti rokotettavat ja mahdollisesti 
suojaavan immuunivasteen saavat niistä henkilöistä, joille rokotus  

 
 
 
 
 
voi olla sekä vaarallinen että tehoton. Jos oireeton HIV-
infektoitunut henkilö ei voi välttää matkustamista endeemiselle 
alueelle, on otettava huomioon saatavilla oleva virallinen 
ohjeistus, kun harkitaan rokotuksen mahdollisia riskejä ja etuja.  

HIV-positiivisille äideille syntyneet lapset  

Vähintään 6 kk:n ikäiset lapset (ks. kohdat 4.2 ja 4.3 alla) 
voidaan rokottaa, jos on vahvistettu, ettei heillä ole HIV-
infektiota.  

HIV-infektoituneet, vähintään 6 kk:n ikäiset lapset, jotka mahdollisesti 

tarvitsevat suojan keltakuumetta vastaan, tulisi ohjata lastentautien 

erikoislääkärille, joka arvioi annetaanko rokotus vai ei. 

Ikä  
6–9 kuukauden ikäiset lapset  

STAMARILia ei saa antaa lapsille, ennen kuin nämä ovat 

täyttäneet kuusi kuukautta (ks. kohta 4.3). 6–9 kuukauden 

ikäisiä lapsia pitäisi rokottaa vain erityisolosuhteissa 

(esimerkiksi suurten tautiesiintymisien aikana) ja voimassa 

olevien virallisten ohjeiden mukaan.  

60-vuotiaat ja vanhemmat 

Jotkin vakavat ja mahdollisesti hengenvaaralliset 
haittavaikutukset (ml. systeemiset ja neurologiset reaktiot, jotka 
jatkuvat yli 48 tuntia, YEL-AVD ja YEL-AND) näyttävät 
esiintyvän useammin 60. ikävuoden jälkeen. Rokote pitäisi sen 
vuoksi antaa vain niille potilaille, joilla on huomattava 
keltakuumeen saantiriski (ks. edellä esitetty ja kohta 4.8).  
 

Koska injektio lihakseen saattaa aiheuttaa pistoskohtaan 
verenpurkauman, STAMARILia ei saa antaa lihakseen henkilöille, 
joilla on jokin verenvuotohäiriö, esimerkiksi hemofilia tai 
trombosytopenia, tai henkilöille, jotka saavat antikoagulanttihoitoa. 
Sen sijaan rokote pitää antaa ihon alle.  
 
Rokotetta ei pidä antaa potilaille, joilla on harvinainen perinnöllinen 
fruktoosi-intoleranssi.  

Transmissio  
Erittäin harvat raportoidut tapaukset viittaavat siihen, että 

keltakuumerokotevirus saattaa siirtyä vauvoihin imettävistä äideistä, 

jotka ovat saaneet keltakuumerokotteen synnytyksen jälkeen. 

Transmission jälkeen vauvoille voi kehittyä keltakuumerokotteeseen 

liittyvä neurotrooppinen sairaus (YEL-AND), josta lapset toipuvat ja, 

jonka jälkeen lapset kehittyvät normaalisti ilman neurologisia 

poikkeavuuksia (ks. kohta 4.6). 

Katso Stamarilin täydelliset tiedot valmisteyhteenvedosta  
 

EPÄILLYISTÄ HAITTAVAIKUTUKSISTA 
ILMOITTAMINEN 
 
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä 
lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa 
lääkevalmisteen hyöty‐ haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. 
Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista 
epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle: 
www.fimea.fi 
Lääkealan turvallisuus  ja 
kehittämiskeskus Fimea 
Lääkkeiden 
haittavaikutusrekisteri 
PL 55 
FI‐ 00034 Fimea 
 

Terveydenhuollon ammattilaiset voivat raportoida epäillyt 

haittavaikutukset myös Sanofi Pasteur MSD:lle puhelimitse +46 8 

564 888 60 tai sähköpostilla pvnordic@spmsd.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOULUTUSMATERIAALIA: 

LISÄTUTKIMUSOHJELMA STAMARIL™-

KELTAKUUMEROKOTUKSEN JÄLKEEN MAHDOLLISESTI 

ILMENEVIEN HARVINAISTEN VAKAVIEN 

HAITTAVAIKUTUSTEN TUTKIMISEEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÄSSÄ ESITTEESSÄ 
 
•  kerrotaan terveydenhuollon ammattilaisille keltakuumeen tunnistusohjelmasta, 

jonka avulla voidaan havaita ja analysoida Stamaril-keltakuumerokotteeseen 

liittyviä mahdollisia neurotrooppisia (YEL-AND) ja viskerotrooppisia (YEL-AVD) 

tautitapauksia 

•  käydään läpi elävän, heikennetyn Stamaril™-keltakuumerokotteen saatavilla 

olevat tärkeimmät turvallisuustiedot 

 

Tutkimusohjelmaan osallistuminen (näytteiden lähetys ja analysointi)  

on ilmaista. 

 

Koulutusmateriaalia:  Lisätutkimusohjelma Stamaril – keltakuumerokotuksen jälkeen mahdollisesti ilmenevien harvinaisten vakavien haittavaikutusten tutkimisieen v 1.0 

    



KELTAKUUME-

TARTUNTA 
Keltakuumevirustartunta voi johtaa vaikeaan 

sairauteen ja kuolemaan. Jo pa  p uo le t  va i ke a n  

ke l t a ku u m e e n  sa a n e i s t a  ku o le e  

h o id o t t a . Keltakuumeeseen sairastuu koko 

maailmassa vuosittain arviolta 200 000 ihmistä, 

joista 30 000 kuolee. 

Yellow fever fact sheet Wkly Epidemiol rec 2010;85:33-36 
 

 
 

ROKOTTEEN 
TURVALLISUUSPROFIILI 

 

Yli 17 vuoden maailmanlaajuinen kokemus 

280 miljoonasta annoksesta on osoittanut, että 

Stamaril™-rokotteen teho on erinomainen ja sen 

turvallisuusprofiili hyvä ja perusteellisesti 

dokumentoitu. 

Muiden rokotteiden tavoin myös Stamaril™ voi 

aiheuttaa haittatapahtumia. Yleisimmät haitat ovat 

paikalliset reaktiot (esiintyy ilmoitusten mukaan 

noin 16 %:lla tutkittavista kliinisissä tutkimuksissa) 

ja päänsärky (hyvin yleinen). 

KELTAKUUMEEN 

EHKÄISY 
 

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan tärkein 

yksittäinen tapa estää keltakuume on rokottaminen. 

Yellow fever fact sheet n°100- May 2013 - WHO 

Stamaril™ on elävää, heikennettyä 

keltakuumevirusta sisältävä rokote, jonka 

jakelijana Euroopassa toimii Sanofi Pasteur 

MSD. 

 

 
YEL-AND:n JA YEL-AVD:n 
KLIINISET OIREET 
  

Keltakuumerokotuksen jälkeen on joissakin hyvin 

harvinaisissa tapauksissa ilmoitettu rokotteeseen 

liittyviä vakavia neurotrooppisia (YEL-AND) ja 

viskerotrooppisia tauteja (YEL-AVD). Muutamassa 

tällaisessa tapauksissa potilas on kuollut. 

• YEL-AND saattaa ilmetä kuukauden kuluessa 

rokotuksesta korkeana kuumeena, johon liittyy 

päänsärkyä. Tila voi edetessään aiheuttaa 

yhden tai useamman näistä: sekavuus, letargia, 

enkefaliitti, enkefalopatia ja aivokalvotulehdus. 

• YEL-AVD saattaa ilmetä 10 päivän kuluessa 

rokotuksesta kuumeena, väsymyksenä, 

lihaskipuna, päänsärkynä ja liian matalana 

verenpaineena. Tila voi edetessään aiheuttaa 

yhden tai useamman näistä: metabolinen 

asidoosi, lihas- ja maksasytolyysi, 

lymfosytopenia ja trombosytopenia, munuaisten 

vajaatoiminta ja hengitysvajaus. 

 

Vaikka Stamarilin™  aiheuttamia neurotrooppisia ja 

viskerotrooppisia tauteja ilmoitetaan hyvin harvoin ja 

yhä vähemmän viime v u o s i n a ,  Sanofi Pasteur ja 

Sanofi Pasteur MSD ovat panostaneet seuranta- ja 

tutkimushankkeisiin, joissa selvitetään näiden 

tautien mahdollista patogeneettistä mekanismia. 

YEL-AND:N JA YEL-AVD:N 
TUNNISTUSOHJELMA  

 
Tunnistusohjelmalla pyritään parantamaan 

neurotrooppisten ja viskerotrooppisten tautien 

varhaista diagnosointia ja dokumentointia 

Euroopassa. Ohjelmalla halutaan palvella 

lääketieteen ammattilaisia, ja sen arvellaan 

auttavan mahdollisesti rokotteeseen liittyvien 

rokotuksen jälkeisten tapahtumien 

tunnistamisessa.  

Kun potilas tulee vastaanotolle YEL-AND:iin tai 

YEL-AVD:iin viittaavien kliinisten oireiden 

vuoksi, hänelle tehdään yleensä diagnostisia 

laboratoriotutkimuksia. Potilaalla on tällöin 

yleensä oltava ainakin yli 38,5 °C:n kuume, 

joka on kestänyt vähintään 24 tuntia ja 

ilmennyt 30 päivän kuluessa 

keltakuumerokotuksesta. 

Kannustamme lääkäreitä ja kliinikoita tutkimaan 

YEL-AND:iin ja YEL-AVD:iin viittaavia 

tapahtumia näytteistä (esim. seerumi-, 

selkäydinneste- tai kudosnäytteistä), joita jo 

otetaan osana tavanomaista hoitokäytäntöä 

keltakuumeen lisätestejä varten. Ilmoittaja voi 

lähettää näytteet joko valitsemaansa 

laboratorioon tai Robert Koch Institute 

(RKI) -laboratorioon Berliiniin (Saksa). 

Huom. Vain RKI-laboratorioon lähetetyt näytteet 

osallistuvat tutkimusohjelmaan. Näytteiden 

lähetys ja testaus RKI-laboratoriossa ovat 

potilaalle ja ilmoituksen tekijälle ilmaisia. 

Berliinissä sijaitseva RKI tekee lääkäreille jo nyt 

pyynnöstä spesifisiä määrityksiä, joilla selvitetään, 

liittyvätkö YEL-AND:iin ja YEL-AVD:iin viittaavat 

kliiniset oireet mahdollisesti keltakuume-

rokotukseen. 

 

 

RKI-LABORATORION TESTIT 
 
RKI täyttää kaikki standardoinnin, 

bioturvallisuuden ja laadunvalvonnan vaatimukset 

ja vakiotesteille määritellyt laadunvalvonnan 

kriteerit. RKI on läpäissyt esivalinnan WHO-

laboratorioksi ja kuuluu ENIVD-verkostoon 

(European Network for the Diagnostics of 

"Imported" Viral Diseases), jonka tavoitteena on 

parantaa muualta kulkeutuvien virusinfektioiden 

diagnostiikkaa. RKI:n testejä ovat mm. 

 keltakuumeen IgM/IgG-määritykset 

 keltakuumeen vasta-ainetiitterien kvantifiointi 
akuutin ja toipilasvaiheen näytteistä 

 nukleiinihappomonistus (PCR) ja virusviljely 
akuutin vaiheen seerumista, aivo-
selkäydinnesteestä (CSF), peritoneaali-
nesteestä, pleuranesteestä ja jääleikkeistä.  

 Vasta kun PCR on positiivinen: 
o Fiksatun kudosnäytteen 

immunohistokemiallinen analyysi 
o Rokoteviruksen molekulaarinen analyysi  

potilaan saamasta rokote-erästä. 

Näiden lisäksi laboratorio tekee muitakin testejä. 

Tulosten valmistumiseen kuluva aika riippuu 

tehtävästä analyysista. Yleensä tulosten 

valmistuminen vie vähintään kaksi viikkoa.  

 

NÄYTTEIDEN SÄILYTYS- JA 

LÄHETYSOHJEET  

Ohjeet löytyvät internetosoitteesta 

http://www.enivd.de/index.htm 

osiossa ongoing studies/yellow fever 
 

YHTEYSTIEDOT 
 
Lisätietoja antavat RKI-laboratorio,  
puh. +49-30-18-754-2370 / 2321 
 

ja Sanofi Pasteur MSD 

Box 60 23. 171 06 Solna, Ruotsi 

 +46 8 564 888 60, 

pvnordic@spmsd.com 

http://www.enivd.de/index.htm

