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RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 

 

VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot  
 
VI.2.1  Tietoa sairauden esiintyvyydestä  
 
Hinkuyskän epidemiologia 
 
Hinkuyskän aiheuttaja on Bordetella pertussis -bakteeri. Tauti on helposti leviävä hengitystiesairaus. 
Imeväisten immunisaatio B. pertussis -bakteeria vastaan on huomattavasti pienentänyt tautiin sairastuvien 
imeväisten ja pienten lasten määrää. Nuorten ja aikuisten sairastuneiden määrä on kuitenkin viime aikoina 
suurentunut. Tämä saattaa johtua erilaisista syistä, kuten siitä, että tautisuoja luonnollisen tartunnan tai 
rokotuksen jälkeen häviää jonkin ajan kuluttua, paremmista testausmenetelmistä tai siitä, että lääkärit ja 
potilaat ovat paremmin tietoisia taudista. Vuoden 2011 puolenvälin jälkeen hinkuyskätapausten on 
ilmoitettu lisääntyneen huomattavasti Yhdysvalloissa. Terveysviranomaiset reagoivat tähän kasvuun 
julistamalla hinkuyskäepidemian huhtikuussa 2012. Iältään 13–14-vuotiaiden tautiin sairastuneiden 
nuorten samoin kuin alle 1-vuotiaiden määrä suureni huolimatta runsaasta nuorten rokottamisesta 
tehosterokotteella (dTap), mikä viittaa siihen, että rokotteen antama varhainen suoja ei ole yhtä hyvä. 
Muita maita, joissa on äskettäin ilmoitettu hinkuyskäepidemiasta, ovat: Australia, Iso-Britannia, Uusi-
Seelanti, Alankomaat ja jotkin Saksan osavaltiot. Yhdysvalloissa havaittujen kaltaisia suuntauksia on 
nähty myös Australiassa, jossa imeväiset ja nuoret ovat sairastuneet eniten. 
 
Jäykkäkouristusepidemiologia 
 
Jäykkäkouristus on Clostridium tetani bakteerien aiheuttama infektio.  Jäykkäkouristusta ilmenee 
maailmanlaajuisesti ja se on yleisempää maatalousalueilla ja alueilla, joissa maaperän tai eläinten jätösten 
kanssa kosketuksiin joutuminen on todennäköisempää ja immunisaatio on riittämätön. Vuonna 2011 
ilmoitettiin maailmanlaajuisesti 14 272 jäykkäkouristustapausta. Suurimmat tapausmäärät ilmoitettiin 
Maailman terveysjärjestön (WHO) Afrikan ja Lounais-Aasian alueilla, joissa rokotettujen määrä on 
pienin. Jäykkäkouristustoksoideja sisältävien rokotteiden laaja käyttö raskaana oleville naisille on johtanut 
jäykkäkouristustartunnan saaneiden vastasyntyneiden määrän dramaattiseen vähenemiseen 
maailmanlaajuisesti. Niinpä maissa, joissa on tehokkaat rokotusohjelmat ja hyvä hygieniataso, 
jäykkäkouristukseen sairastuneiden äitien ja vastasyntyneiden määrä on alle 1 tuhatta elävänä syntynyttä 
lasta kohti. Vuonna 2011 ilmoitettiin lisäksi vain 4 213 jäykkäkouristustapausta vastasyntyneillä, kun 
vuonna 1990 tapauksia oli 25 293. 
 



Rokotusta on käytetty hyvin onnistuneesti suojaamaan taudilta, mutta se ei tuota elinikäistä suojaa ja siksi 
tehosterokotukset ovat tärkeitä immuniteettitason ylläpitämiseksi. Joissakin maissa, kuten Argentiinassa, 
Kanadassa, Saksassa ja Portugalissa, suositellaan dT-tehosteannosta 10 vuoden välein. 
Jäykkäkouristustartunta ei myöskään tuota immuniteettia jälkikäteen ja siksi kaikki taudista selvinneet on 
rokotettava. 
 
Kurkkumädän epidemiologia 
 
Kurkkumätä on Corynebacterium diphtherian aiheuttama infektio. Sitä ilmenee kaikkialla maailmassa ja 
vuonna 2011 ilmoitettiin 4 880 tapauksesta maailmanlaajuisesti. Suurin tapausmäärä ilmoitettiin Lounais-
Aasiassa (4 432) ja erityisesti Intiassa (3 485). Vuodesta 1980 vuoteen 2011 Intiassa on jatkuvasti ollut 
runsaasti kurkkumätätapauksia ja määrä on vähentynyt vain vähän viimeisten 10 vuoden aikana. On 
todettu, että suurin osa tapauksista ilmenee lapsilla, jotka ovat osittain tai kokonaan vailla immuniteettia 
tautia vastaan, ja että jatkuvasti suuret tapausmäärät johtuvat pääasiassa ensimmäisen ja tehosteannoksen 
saaneiden pienestä määrästä. Rokotusohjelmat ovat onnistuneet hyvin kurkkumädän saamisessa 
hallintaan. Vuodesta 1980 vuoteen 2000 ilmoitettujen kurkkumätätapausten määrä pieneni 
maailmanlaajuisesti yli 80 % 97 511 tapauksesta vuonna 1980 11 625 tapaukseen vuonna 2000. 
 
Kurkkumätäepidemioiden tärkeimmät aiheuttajat ovat sellaisten ihmisten suuri määrä, joilla on heikko 
immuniteetti (joka johtuu epätäydellisistä lapsuusiän rokotuksista ja tehosterokotteiden puuttumisesta), 
uuden C. diphtheria -kannan ilmaantuminen ja heikot sosiaaliset olosuhteet (kuten siirtolaisten määrän 
kasvu, ahtaat elinolot ja heikko terveyspalveluiden saatavuus). 
 
VI.2.2 Yhteenveto hoidon hyödyistä 
 
Boostrix (dTap ) -rokotus tuottaa immunologisen vasteen kullekin rokotteen osalle. Boostrix-rokotteen 
tehosteannos tehostaa suojaa kurkkumätää, jäykkäkouristusta ja hinkuyskää vastaan. Boostrix-rokote on 
tarkoitettu käytettäväksi kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja hinkuyskärokotteiden tehosteena 4 vuoden iästä 
alkaen. 
 
Suojautuminen näitä kolmea tautia vastaan on merkittävästi pienentänyt jäykkäkouristukseen, 
kurkkumätään ja hinkuyskään sairastuneiden määrää. Nykyisten hinkuyskäepidemioiden osalta ainoa tapa 
suojautua tautia vastaan on edelleen rokotus. Ehkäisyn ja tautien hallintaan pyrkivien ponnistelujen 
tavoitteena on suojata imeväisiä ja muita, joilla on suurin riski sairastua vakavasti, ja suurentaa 
rokotettujen nuorten ja aikuisten määrää ja erityisesti raskaana olevien rokotettujen naisten määrää. 
Hinkuyskärokote on edelleen tehokkain yksittäinen keino ehkäistä tartuntaa. 
 
Jäykkäkouristusrokotus on ollut maailmanlaajuisesti tärkeä, koska jäykkäkouristukseen sairastuneiden 
vastasyntyneiden määrä on huomattavasti pienentynyt. Maissa, joissa naisille ei ole tarjolla riittäviä 
synnytyspaikkoja, synnytetään kotona ja käytetään steriloimattomia välineitä, mikä lisää 
jäykkäkouristuksen kehittymisen riskiä vastasyntyneellä. Jäykkäkouristuksen tehosterokote annetaan 
kymmenen vuoden välein, mikä on vähentänyt jäykkäkouristustapausten määrää maailmanlaajuisesti. 
 
Kurkkumätä on vakava sairaus, joka voi aiheuttaa vakavia hengitysvaikeuksia ja joissakin tapauksissa 
kuoleman. Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana on ollut mahdollista vähentää tapausten määrää 
maailmanlaajuisesti yli 80 % ainoastaan rokotusten ansiosta. Taudin hallitsemiseksi on aloitettava ja 
ylläpidettävä tehosterokotusohjelmia.  
 
VI.2.3  Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta  
 
Boostrix-rokotetta ei ole tutkittu raskaana olevilla tai imettävillä naisilla tai alle 4-vuotiailla lapsilla. Nämä 
erityisryhmät eivät ole osallistuneet kliinisiin tutkimuksiin. Boostrix-rokotetta ei ole tarkoitettu 
käytettäväksi lapsen ensimmäisenä rokotteena ja siksi sitä ei ole tutkittu alle 4-vuotiailla lapsilla. 
Uusimmat hinkuyskäepidemiat Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja 
muissa maissa ovat johtaneet raskaana olevien naisten rokotuksiin imeväisten suojaamiseksi. Tämä ei ole 



Boostrix-rokotteen hyväksytyn käyttöaiheen mukaista. Eläinkokeet viittaavat siihen, ettei Boostrix-
rokotteen käyttöön raskauden aikana liity turvallisuushuolia, vaikka tätä rokotetta ei ole tutkittu raskaana 
olevilla naisilla. GSK kirjaa jatkuvasti seurattavaan tietokantaan, mitä tapahtuu raskaana olevalle naiselle, 
joka on saanut dTap-rokotteen.  Tällä tavoin GSK pyrkii ymmärtämään rokotteen turvallisuutta paremmin. 
 
VI.2.4  Yhteenveto turvallisuustiedoista 
 
Tärkeät tunnistetut riskit 
 
Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys 

dTap:in tuottaman immuniteetin 
hiipuminen 

Boostrix antaa kohtalaisen suojan 
ensimmäisen rokotusta seuraavan 
vuoden ajan ja suoja hiipuu 
merkittävästi toisesta vuodesta 
alkaen (tämä havaittiin viimeisen 
hinkuyskäepidemian aikana 
Yhdysvalloissa). 

Kyllä, tarkkailemalla varhaisten 
oireiden varalta 

 
Tärkeät mahdolliset riskit: Ei ole 
 
Puuttuvat tiedot 
 
Riski Mitä tiedetään 

Tietoja ei ole Boostrix-rokotteen 
käytöstä raskaana oleville 
naisille. 

Tietoja Boostrix-rokotteen turvallisuudesta tai immunogeenisuudesta 
raskauden tai imetyksen aikana ei ole toimitettu. Yleisesti ollaan stiä 
mieltä, että inaktivoidut rokotteet aiheuttavat riskin raskaana olevalle 
ja imettävälle naiselle. 

 
VI.2.5  Yhteenveto toimenpiteistä riskien minimoimiseksi 
 
Kaikista lääkevalmisteista laaditaan valmisteyhteenveto, joka sisältää lääkäreille, apteekkihenkilökunnalle 
ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua yksityiskohtaista tietoa lääkkeen käytöstä, riskeistä 
ja suosituksista riskien minimoimiseksi. Pakkausselosteessa kerrotaan valmisteyhteenvedon tiedot lyhyesti 
maallikkokielellä. Valmisteyhteenvedossa ja pakkausselosteessa mainitut toimet ovat tavanomaisia 
riskienminimointitoimia. Lääkkeen valmisteyhteenveto ja pakkausseloste ovat saatavissa Fimean 
verkkosivujen kautta www.fimea.fi. 
 
Tällaisia lisätoimia seuraavien riskien minimoimiseksi ovat: 
 
Riskien minimointitoimet 
dTap:in käyttö raskaana oleville naisille 
Tavoite ja perustelut:  
Suunnitteilla on kliininen tutkimus  dTap-rokotteen turvallisuuden ja sen antaman suojan arvioimiseksi 
raskaana olevilla naisilla ja imeväisten vasteen arvioimiseksi DTaP-rokotteen imeväisille antamisen 
jälkeen. 
 
Myyntiluvan myöntämisen jälkeen toteutettava tutkimus - epidemiologinen tutkimus, jossa kuvataan 
haittavaikutukset raskaana olevien naisten muodostamassa kohortissa, johon kuuluneet saivat  dTap-
rokotteen raskauden aikana Uudessa-Seelannissa, ja lisäksi heidän lapsillaan ilmenneet haittavaikutukset. 
 
 

http://www.fimea.fi/


VI.2.6  Kehityssuunnitelma myyntiluvan myöntämisen jälkeen  
 
Luettelo markkinoille tulon jälkeiseen kehityssuunnitelmaan sisältyvistä tutkimuksista 
 
Tutkimus/aktiviteett
i Tyyppi, nimi ja 
kategoria (1–-3) 

Tavoitteet Turvallisuuteen 
liittyvät 
näkökohdat, joita 
selvitetään 

Vaihe 
(suunniteltu
, aloitettu) 

Väli- tai 
loppuraportin 
jättöpäivä 
(suunniteltu tai 
todellinen) 

Kliininen tutkimus 
Boostrix-rokotteella, 
johon osallistuu 
raskaana olevia naisia 
kolmessa maassa. 

Myyntiluvan haltija 
pohtii parhaillaan 
kliinisen 
tutkimuksen 
toteuttamista 
Boostrix-rokotteella. 
Tutkimukseen 
osallistuisi raskaana 
olevia naisia 
(ensisijaisesti 
turvallisuusarviointi
a varten). 

Tiedot puuttuvat 
Boostrix-rokotteen 
käytöstä raskaana 
oleville naisille. 

Suunniteltu Ei saatavilla 
(odottaa 
toteutettavuusarvio
n tulosta). 

Tukeva tutkimus  
dTap-rokotteen 
käytöstä raskaana 
oleville naisille 
(Uusi-Seelanti) - 
Epidemiology Post-
Authorization Safety 
Study (PASS) 
epidemiologinen 
myyntiluvan 
myöntämisen jälkeen 
toteutettava 
turvallisuustutkimus 
(PASS) 

Boostrix-rokotteen 
turvallisuuden 
selvittämiseksi 
raskaana olevilla 
naisilla myyntiluvan 
haltjia arvioi 
mahdollisuutta 
toteuttaa tuettu 
epidemiologinen 
tutkimus Uudessa-
Seelannissa, jossa 
raskaana olevat 
naiset saavat 
nykyään Boostrix-
rokotuksen. 
Tutkimuksen 
rahoittaisi 
ulkopuolinen tutkija 
ja GSK tarjoaisi 
taloudellista tukea. 
Tavoitteena olisi 
kerätä tietoa 
haittavaikutuksista 
raskaana olevilla 
naisilla kuukauden 
ajalta rokotuksen 
jälkeen ja hankkia 
tietoa heidän 
vauvoistaan yhden 
vuoden ikään 
saakka. 

Tiedot puuttuvat 
Boostrix-rokotteen 
käytöstä raskaana 
oleville naisille. 

Suunniteltu Arvioitavana, 
odottaa vahvistusta 

Myyntiluvan 
myöntämisen jälkeen 
toteutettava 

Tiedot puuttuvat 
dTap:in käytöstä 
raskauden aikana. 

PASS-tutkimus: 
raskaana olevien 
naisten  dTap -

Suunniteltu Ei saatavilla, 
pohdinnassa 



turvallisuustutkimus 
(PASS-tutkimus) 

rokotteen antamista 
koskevan 
yhdysvaltalaisen 
rekisterin 
muuttaminen 
PASS-
tutkimukseksi. 

Tutkimus (tyyppi ja 
tutkimuksen 
numero) 

Tavoitteet Tehoon liittyvät 
näkökohdat, joita 
selvitetään 

Vaihe 
(suunniteltu
, aloitettu) 

Väli- tai 
loppuraportin 
jättöpäivä  

Interventiotutkimus 
110086 (dTap -0.3-
009 EXT:007 Year8) 

Arvioida vasta-
aineiden pysyvyyttä 
8 vuoden kuluttua 
yhden dTap-
rokoteannoksen 
antamisen jälkeen 
terveillä vähintään 
19-vuotiailla 
tutkittavilla 
tutkimuksessa 
106316 (dTap 0.3-
007). 

Vasta-aineiden 
pysyvyyden 
arviointi 8 vuoden 
kohdalla 

Suunniteltu 27.11.2015 

Interventiotutkimus 
113055 [DTPA 
(BOOSTRIX)-041 
BST:029) 

Arvioida GSK 
Biologicals -yhtiön 
rokotteen 
tehosteannoksen 
reaktogeenisuutta ja 
immunogeenisuutta 
yhdistetyn 
vähemmän 
antigeenia sisältävän 
kurkkumätä-, 
jäykkäkouristus- ja 
asellulaarisen 
hinkuyskärokotteen 
osalta, kun se 
annetaan terveille 
aikuisille aiemman 
dTpa-
tehosterokotteen 
jälkeen 
tutkimuksessa 
263855/029 (dTpa-
029). 

Arvioida Boostrix-
rokotteen toisen 
tehosteannoksen 
reaktogeenisuutta ja 
immunogeenisuutta. 

Päättynyt 3.9.2013 

Interventiotutkimus 
115739 [DTPA 
(BOOSTRIX)- 044] 

Arvioida GSK 
Biologicals -yhtiön 
tehosterokotteena 
annetun yhdistetyn, 
vähemmän 
antigeenia sisältävän 
kurkkumätä-, 
jäykkäkouristus- ja 
asellulaarisen 
hinkuyskä-Boostrix-
rokotteen (dTpa) 

Turvallisuuden ja 
reaktogeenisuuden 
arviointi 
vietnamilaisilla 
lapsilla. 

Suunniteltu 2.10.2014 



turvallisuutta ja 
reaktogeenisuutta 
terveillä 
vietnamilaisilla 
lapsilla. 

Interventiotutkimus 
114778 [DTPA 
(BOOSTRIX)- 045] 

Vaiheen IV 
yksöissokkoutettu, 
satunnaistettu 
monikeskustutkimus
, jossa arvioidaan 
GSK Biologicals -
yhtiön dTpa-
rokotteen (Boostrix 
TM) 
immunogeenisuutta 
ja turvallisuutta 
terveillä, iältään 10–
15-vuotiailla 
nuorilla käyttäen 
uutta ruiskumallia. 

Boostrix-rokotteen 
immunogeenisuude
n ja turvallisuuden 
arviointi 
käytettäessä uutta 
ruiskumallia. 

Päättynyt 18.11.2013 

Interventiotutkimus 
116945 [DTPA 
(BOOSTRIX)- 047] 

Vaiheen III 
kaksoissokkoutettu, 
satunnaistettu 
monikeskustutkimus
, jossa arvioidaan 
GSK Biologicals -
yhtiön dTpa-
rokotteen 
(Boostrix™) 
immunogeenisuutta 
ja turvallisuutta 
raskaana olevilla 
naisilla ja heidän 
vauvoillaan. 

Turvallisuuden ja 
immunogeenisuu-
den arviointi 
raskaana olevilla 
naisilla. 

Suunniteltu 16.4.2017 

Interventiotutkimus 
116570 [DTPA 0.3 
(BOOSTRIX)- 
012 EXT:001] 

Avoin vaiheen III 
ei-satunnaistettu 
monikeskustutkimus
, jossa on neljä 
ryhmää ja jossa 
arvioidaan 
GlaxoSMithKline 
(GSK) Biologicals -
yhtiön yhdistetyn 
vähemmän 
antigeenia sisältävän 
kurkkumätä-, 
jäykkäkouristus-
toksoidi- ja 
asellulaarisen 
hinkuyskärokotteen 
tehosteannoksen 
immunogeenisuutta 
ja reaktogeenisuutta, 
kun se annetaan 
nuorille aikuisille 10 

Toisen Boostrix-
annoksen 
immunogeenisuude
n ja 
reaktogeenisuuden 
arviointi. 

Aktiivinen 8.8.2014 



vuotta edellisen 
tehosterokotteen 
antamisen jälkeen 
tutkimuksessa 
776423/001 (dTap 
0.3-001).  

 
Myyntiluvan ehdoissa mainitut tutkimukset 
 
Mikään edellä mainituista tutkimuksista ei ole myyntiluvan edellytys. 
 
VI.2.7  Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman päivityksistä 
 
Taulukko 1 Merkittävät riskienhallintasuunnitelman päivitykset 
 
Version numero Päivämäärä Turvallisuustiedot Kommentti 
Ensimmäinen 2006 Ei ole Riskienhallintasuunnitelmaa 

ei ollut, koska 
ensimmäisessä versiossa ei 
ollut tunnistettuja riskejä. 

Nykyinen Marraskuu 2013 dTap:in tuottaman 
immuniteetin 
hiipuminen. 
Tiedot puuttuvat 
Boostrix-rokotteen 
käytöstä raskaana 
oleville naisille. 

Uusia riskejä ja puuttuvia 
tietoja tunnistettu äskettäin. 

 


