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Uudet tuberkuloosirokotteet
Tuberkuloosi on merkittävä ongelma erityisesti kehitysmaissa: joka toinen sekunti sairas‑
tuu ja joka 15. sekunti kuolee joku tuberkuloosiin. Nykyisin käytössä oleva, lähes sata
vuotta vanha BCG‑rokote ei oleellisesti vaikuta epidemian kulkuun eikä pysty torjumaan
keuhkotuberkuloosia, ja sen käyttö HIV‑infektion saaneilla on ongelmallista. Tutkijat ja
rokotteiden valmistajat ovat uutta rokotetta kehittäessään siirtymässä yritykseen ja ereh‑
dykseen pohjautuvasta erillisten ideoiden kehittelystä järjestelmälliseen, molekyylibiolo‑
gian keinoja monipuolisesti käyttävään teolliseen tuotekehitykseen. Uusillakaan tavoilla
rokote ei kuitenkaan valmistu vielä vuosiin. Pullonkaulana kehitystyössä ei ole moti‑
vaation, yrityksen eikä edes voimavarojen puute vaan riittämätön tietomme suojaavan
immuniteetin luonteesta ja suojan synnyttämiseen tarvittavista tavoista tarjoilla oikeita
antigeeneja.

S

uomalaisten lasten rokotusohjelmaa muu‑
tettiin syyskuun alussa 2006 merkittäväs‑
ti: vuosikymmenien ajan kaikille annettu
BCG‑rokotus (Bacillus Calmette‑Guérin) koh‑
dennetaan nykyisin vain niihin vastasyntynei‑
siin, joilla on merkittävä riski sairastua tuberku‑
loosiin (Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma
2006). Tähän on johtanut kaksi tekijää, tuber‑
kuloosin dramaattinen väheneminen Suomes‑
sa ja rokotukseen liittyneiden haittavaikutus‑
ten lisääntyminen. Tuberkuloosiin sairastuneet
ovat enimmäkseen ikäihmisiä, taudin ilmaan‑
tuvuus on puolittunut viimeisten kymmenen
vuoden aikana ja lasten tuberkuloosi on lähes
hävinnyt. Kun rokotteen aiheuttamien haitto‑
jen esiintyvyys kasvoi vuonna 2002 tehdyn val‑
misteenvaihdon jälkeen, rokotusten hyötyjen ja
haittojen suhde muuttui niin merkittävästi, että
sosiaali‑ ja terveysministeriö teki päätöksen ro‑
kotusohjelman muuttamisesta.
Maailmanlaajuisesti tuberkuloosi on kuiten‑
kin edelleen jättiongelma, joka WHO:n mukaan
on ponnistuksista huolimatta vain pahenemas‑
sa (Corbett ym. 2003, Frieden ym. 2003, WHO
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2006). Uusien tartuntojen määrä on noin 9 mil‑
joonaa ja tautiin kuolee 1,7 miljoonaa ihmis‑
tä vuodessa (Frieden ym. 2003, Young ja Dye
2006). Kolmannes maailman väestöstä on in‑
fektoitunut ja kantaa Mycobacterium tubercu‑
losis ‑bakteeria elimistössään. Kehitysmaissa on
leviämässä lääkkeille erittäin resistentti ja suu‑
ren osan infektoimistaan potilaista tappava uusi
tuberkuloosin muoto XDR (extensively drug re‑
sistant) (Gandhi ym. 2006).
Tuberkuloosibakteeri on evoluutionsa aikana
sopeutunut hyvin ihmissolun sisällä vallitseviin
vaihteleviin olosuhteisiin. Hiljan on osoitettu,
että BCG‑rokotteen ja lääkehoitojen paineen alla
kehittyy kantoja, jotka ovat lääkeresistenttejä
ja myös pystyvät vaimentamaan luontaista im‑
muunivastettamme (Glynn ym. 2002). Viljanen
(2004) totesi pari vuotta sitten tässä lehdessä:
»Hidas ja paksunahkainen tuberkuloosibakteeri
on perimänsä perusteella todellinen tuhattaituri.
Aika näyttää, löytyykö vanhan vainoojamme
perimästä jokin heikko kohta, johon iskemällä
se saadaan lopullisesti nujerrettua. Epäilenpä,
ettei löydy.»
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Toivottomuuteen ei kuitenkaan ole syytä. Uu‑
sien rokotteiden kehittämiseen tähtäävä tutki‑
mus on nyt vilkkaampaa kuin koskaan, ja voima
varoja ohjataan pitkän empimisen jälkeen merkit‑
tävästi myös tuberkuloosin torjuntaan (von Reyn
ja Vuola 2002, Kaufmann ja McMichael 2005,
Skeiky ja Sadoff 2006, Young ja Dye 2006).

Nykyinen rokote
Nykyinen, eläviä heikennettyjä bakteereita sisältä‑
vä BCG‑rokote on maailman eniten käytetty roko‑
te. Se on riittävän halpa kehitysmaissakin yleisesti
käytettäväksi, ja sen käytölle on WHO:n vahva
tuki. Tähän mennessä sillä on rokotettu noin kol‑
me miljardia lasta. Rokote kehitettiin viime vuo‑
sisadan alussa kasvattamalla naudan tuberkuloo‑
sibakteeria 13 vuotta muutaman viikon välein
vaihdetuissa viljelmissä. Se otettiin käyttöön Rans‑
kassa vuonna 1921, ja kolme vuotta myöhemmin
sitä alettiin jakaa eri laboratorioihin. Tuotantome‑
netelmät ja laadunvalvonta olivat vuosisadan al‑
kupuolen vaatimusten mukaiset, eikä rokotekan‑
nan muuntumista ole pystytty estämään. Tämän
seurauksena maailmassa on nykyisin BCG‑rokot‑
teesta 13 eri pääkantaa ja niissä lukematon mää‑
rä rokotebakteerin variaatioita (Behr 2002). Eri
valmistajien rokotteet voidaan erottaa toisistaan
geneettisillä, mikrobiologisilla ja biokemiallisilla
analyyseillä. BCG‑tuotteiden standardointi ja laa‑
dunvalvonta ovat rokotekannan muuntelun vuok‑
si kiviä lääkevalvontaviranomaisten ja rokotteiden
valmistajien kengässä.
BCG‑rokotteessa arvioidaan olevan noin
4 000 eri antigeenia, jotka saatetaan elimistöön
immunologista järjestelmää tehokkaasti stimu‑
loivalla tavalla: elävän mikrobin kuljettama‑
na. Vaikka BCG‑rokotteesta puuttuukin 120
tuberkuloosibakteerin geeniä, nämä bakteerit
ovat kuitenkin niin lähisukulaisia, että tuber‑
kuloosilta suojaavan immuniteetin syntyminen
ei ole ihme. Hiljan tehdyssä meta‑analyysissä
BCG‑rokotteen suojatehoksi varhaislapsuuden
vakavimpia tuberkuloosimuotoja vastaan lasket‑
tiin 52–74 % (Colditz ym. 1995). Teho keuhko‑
tuberkuloosia vastaan on vähäisempi, kliinisten
tutkimusten tulokset vaihtelevat välillä 0–80 %
(Colditz ym. 1994, Fine 1995). Arvioidaan, että
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vuosittain annetut 100 miljoonaa BCG‑rokote‑
annosta estävät 30 000 tuberkuloosimeningiitin
ja 11 000 yleistyneen miliaarituberkuloosin ta‑
pausta (Young ja Dye 2006). Rokotteen antama
suoja saattaa osittaisena kestää pitkään, jopa
kymmeniä vuosia (Aronson ym. 2004).
BCG:llä on kuitenkin useita heikkouksia. Se
aiheuttaa runsaasti lieviä mutta pitkäkestoisia
rokotusreaktioita. Varteenotettavampia ovat
kuitenkin vakavat haitat: pitkälliset imusolmuke
tulehdukset, luutulehdukset ja yleistyneet infek
tiot. Toiseksi merkittäväksi haasteeksi on muo‑
dostunut rokotteen käyttö immuunipuutteisilla,
ennen muuta AIDS‑potilailla. Suurin paine uuden
rokotteen kehittämiseen tulee kuitenkin siitä, että
BCG‑rokote ei kykene ehkäisemään riittävästi
aikuisiän tuberkuloosia eikä vaikuttamaan maail
manlaajuisen tuberkuloosiepidemiaan.

Uudet tutkimustulokset ja teknologiat
käyttöön
Rokotteita kehitettäessä antigeenien etsimiseen
on viime aikoihin asti käytetty totunnaisia im‑
munologisia ja biokemiallisia menetelmiä. Viime
vuosina on kuitenkin alettu hyödyntää moder‑
neja biotekniikan menetelmiä. Tuberkuloosibak‑
teerin genomi on kartoitettu, ja proteomiikan,
transkriptomiikan, epitooppien tietokonemallin‑
nuksen ja ehdokasmolekyylien massaseulonnan
avulla tunnistetaan ja rakennetaan uusia rokote
antigeeneja: fuusioproteiineja, T‑soluepitooppi‑
ketjuja, glykolipidejä ja DNA‑rokote‑ehdokkai‑
ta (Mollenkopf ym. 2004b ja 2006, Andersen ja
Doherty 2005, Kaufmann ja McMichael 2005,
Rachman ym. 2006). Toisaalta kehitetään uu‑
sia adjuvantteja Th‑1‑vasteen voimistamiseksi
ja soluvälitteisen immuniteetin herättämiseksi
(Andersen ja Doherty 2005, Kaufmann 2005)
sekä selvitetään nenään annettavan rokotteen
immunogeenisuutta (Goonetilleke ym. 2003).
Erityisen lupaavalta näyttävät tulokset, joita on
saatu antamalla eri tavoilla samaa antigeenia pe‑
räkkäisinä annoksina (ns. prime‑boost‑tekniik‑
ka) (McShane ja Hill 2005). Tuberkuloosin eh‑
käisyssä sadoille miljoonille ihmisille jo annettu
BCG‑rokote voi toimia tällaisen rokotussarjan
ensiannoksena (McShane ym. 2005).
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Kuva. Luonnollisen tuberkuloositaudin synty ja BCG‑rokotuksen antama suoja (A) sekä parannetun primaarirokotuksen (B), tehoste
rokotuksen (C) ja niiden yhdistelmän (D) tuoma lisäsuoja. Kuvat havainnollistavat rokotteisiin liittyviä odotuksia eivätkä perustu
näyttöön. Muokattu Kaufmannin (2005) artikkelissa esitetyn pohjalta.

Tieteen edistymisen ja teknisen kehityksen an‑
tamista lupauksista huolimatta tietämyksessäm‑
me on vielä isoja aukkoja, jotka estävät uuden
rokotteen nopean kehittämisen ja tuotannon.
Perusongelmana on tuberkuloosin patogeneesin
riittämätön tuntemus, minkä vuoksi rokotekehit‑
tely perustuu edelleen suureksi osaksi yrityksen
ja erehdyksen kautta oppimiseen. M. tubercu‑
losis on sopeutunut selviämään ihmiselimistössä
erittäin hyvin ja pystyy muuntamaan immuuni‑
vastetta (Doherty ja Andersen 2002, Glynn ym.
2002). Vaikka pystymme nykyisin valitsemaan
lupaavia rokoteantigeeneja sirutekniikoita käyt‑
täen, bakteerin tuottamien potentiaalisten anti‑
geenien kirjo taudinkulun eri vaiheissa on nyky
keinoillakin vaikeasti hallittavissa (Rachman
ym. 2006). Toinen suuri haaste suunnitelmalli‑
sen rokotekehityksen tiellä on tietämättömyy‑
temme siitä, miten immuunipuolustuksen eri
osat toimivat tuberkuloosin torjumiseksi ja min‑
kä toiminnan ohjaamisella suojaa voitaisiin te‑
hokkaimmin rakentaa. Vasta‑aineilla on useim‑
pien tutkijoiden mielestä vähäinen rooli, mutta
soluvasteen eri komponenttien keskinäinen tär‑
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keysjärjestys on edelleen osin avoin. Tiedetään,
että gammainterferonia erittävien CD4‑solujen
toiminta on hyvin tärkeä, mutta sen lisäksi tar‑
vitaan myös CD8‑, CD1‑ ja γδ‑T‑soluja erityi‑
sesti muiden kuin proteiiniantigeenien tunnista‑
misessa.
Kliinisten tutkimusten mahdollistamiseksi tar‑
vitaan lisäksi välttämättä tietoa siitä, mitä labo‑
ratorioparametreja voidaan käyttää mittaamaan
ja ennustamaan rokotteen antamaa suojaa. Vain
täten tutkimukset voidaan mitoittaa käytännös‑
sä toteuttamiskelpoisiksi ja niiden kesto rajata
siedettäväksi. Suojan arviointiin on ehdotettu
gammainterferonin, eri T‑solutyyppien tai niiden
kypsymistä mittaavien sytokiinien seurantaa.
Todennäköisesti tarvitaan useiden mittareiden
yhdistämistä riittävän tiedon saamiseksi.

Uudet tuberkuloosirokotteet
Parempaa tuberkuloosisuojaa tavoiteltaessa py‑
ritään kehittämään joko BCG:n korvaava te‑
hokkaampi primaarirokote tai sen lisäksi an‑
nettava tehosterokote (kuva). Kehitteillä olevia
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ehdokkaita uusiksi primaarirokotteeksi ovat
geneettisesti muunneltu BCG‑rokote, johon on
saatettu immuniteettia parantavia ominaisuuk‑
sia, ja geenitekniikan keinoin heikennetty M. tu‑
berculosis, joka ei enää pystyisi aiheuttamaan
tautia edes immuunipuutteiselle rokotetulle. Te‑
hosterokotukseen voidaan käyttää inaktivoitua
ympäristömykobakteeria, proteiiniantigeenia,
sopivaa DNA‑rokotetta tai virusvektorin ihmis
elimistöön kuljettamaa antigeenia. Haasteet eri
rokotetyyppien kehittämisessä ovat merkittäväs‑
ti erilaiset (taulukko).
Yksinkertaisin uusista rokotteista on inak‑
tivoitu M. vaccae ‑rokote (von Reyn ja Vuola
2002). Se perustuu 1930‑luvulla tehtyihin tut‑
kimuksiin. Kymmeniätuhansia rokotettuja kä‑
sittävissä kokeissa osoitettiin tapettujen ym‑
päristömykobakteerien synnyttävän osittaisen
suojan tuberkuloosia vastaan. Uusi rokote on
tähänastisissa kliinisissä tutkimuksissa osoittau‑
tunut turvalliseksi, ja viiden annoksen sarjana se
indusoi tutkijoiden toivoman soluvasteen roko‑
tetuissa (Waddell ym. 2000, Vuola ym. 2003).
Tutkimus tämän rokotteen tehosta on käynnissä
Tansaniassa.
BCG‑rokotteen immunogeenisuuden paran‑
tamiseen perustuvia uusia rokotteita on kehi‑
tyksen alkuvaiheessa useita (Horwitz ja Harth
2003, Pym ym. 2003, Grode ym. 2005). Näissä
BCG:hen on lisätty tuberkuloosibakteerin immu‑
nogeenisia antigeeneja ja sen selviytymiskykyä
solun sisällä on parannettu. Rokote‑ehdokkaat
ovat antaneet lupaavia tuloksia hiirillä ja mar‑
suilla tehdyissä suojatehotutkimuksissa ja ovat
ensimmäisissä kliinisissä tutkimuksissa osoittau‑
tuneet ihmisille turvallisiksi.
Vaihtoehtoinen tapa valmistaa elävä myko‑
bakteerirokote on poistaa M. tuberculosis ‑bak‑
teerista geneettisesti sellaisia ominaisuuksia, jotka
ovat välttämättömiä sen kyvylle aiheuttaa tauti.
Laaja kansainvälinen konsensuskokous laati kri‑
teerit kliiniseen vaiheeseen siirtymiselle. Rokote‑
mikrobista täytyy mm. poistaa tai tuhota kaksi
toisistaan riippumatonta virulenssigeeniä ja osoit‑
taa sen turvallisuus immuunipuutteisilla eläimillä
(Kamath ym. 2005). Kaksi rokote‑ehdokasta on
jo pitkällä prekliinisissä tutkimuksissa (HingleyWilson ym. 2003, Martin ym. 2006).
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Kymmeniä proteiiniantigeeneja on jo tutkit‑
tu mahdollisina uusina tuberkuloosirokotteina.
Näyttää siltä, että yksittäiset yksinkertaiset pro‑
teiinit eivät riitä synnyttämään riittävää suo‑
jaa. Sen sijaan sopivat proteiinien yhdistelmät
– joko yhteen liitettyinä tai yhdessä annettuina
– vaikuttavat lupaavammilta. Kliinisiin tutki‑
muksiin asti ovat edenneet Mtb72f (Brandt ym.
2004), Ag85B‑ESAT6 ja Ag85B‑TB10.4 (Olsen
ym. 2004, Dietrich ym. 2005, Langermans ym.
2005) sekä MTB41 (Skeiky ym. 2005). Ruot‑
salainen ryhmä kehittää tuberkuloosibakteeris‑
ta eristettyyn oligosakkaridiin perustuvaa pro
teiinikonjugaattirokotetta (Hamasur ym. 2003).
Kaikkien näiden antigeenien immunogeenisuu‑
den parantamiseksi on jouduttu käyttämään uu‑
sia adjuvantteja, joiden omakin tuotekehitys on
vielä osittain kesken.
Vaikka tähänastiset tutkimukset DNA‑ro‑
kotteiden käytöstä ihmisillä ovat poikkeuksetta
tuottaneet pettymyksen, optimisteja riittää tuber‑
kuloosintutkijoidenkin joukossa. Rv3407‑rokote
on kehitetty laajan proteomiikka‑ ja mallinnus‑
tutkimuksen tulosten perusteella, ja se on osoit‑
tautunut hyvin immunogeeniseksi BCG‑rokot‑
teen saaneilla hiirillä (Mollenkopf ym. 2004a).
Parhaat immuunivasteet kliinisissä tutkimuk‑
sissa on tähän mennessä saatu käytettäessä elä‑
vää mikrobia tuberkuloosiantigeenin kuljettami‑
seen rokotettavan elimistöön. Pisimmälle on ke‑
hitetty muunneltuun vaccinia‑virukseen (MVA)
perustuva rokote, johon on geneettisesti liitetty
tuberkuloosibakteerin erittämä proteiini Ag85A.
Rokote on turvallinen, ja toivottu immuunivaste
on merkittävästi vahvempi kuin BCG‑rokotuk‑
sen jälkeen (McShane ym. 2004, 2005).

Rokotekehityksen näkymät
Uutta tuberkuloosirokotetta kehitettäessä rima
on korkealla. Luonnollinen immuniteetti antaa
suojan kliinistä tautia vastaan jopa yhdeksälle
kymmenestä tartunnan saaneesta. Tämän lisäk‑
si BCG stimuloi immuniteettia hyvin monipuoli‑
sesti ja sen antama suoja on varsin hyvä. On sini
silmäistä olettaa, että BCG:n tarjoamaa suojaa
voitaisiin helposti saada parannetuksi.
Uuden rokotteen pitäisi toimia mieluusti no
J. Eskola ja P-H. Lambert

Taulukko. Kehitteillä olevien tuberkuloosirokotetyyppien edut ja ongelmat.
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			  synnyttäjiä
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Vektorin toistuva käyttö voi heiken			  tää immuniteettia

peammin kuin BCG‑rokote ja kyetä ehkäisemään
tuberkuloosibakteerin pääsy elimistöön. Taudilta
suojaamiseksi rokotteen pitäisi lisäksi pystyä tu‑
hoamaan elimistössä odottavat uinuvat tuberku‑
loosibakteerit ja ehkäisemään niiden uudelleen ak‑
tivoituminen. Toisaalta rokotekehittelyllä pyritään
saamaan aikaan BCG:tä turvallisempi rokote, jota
voitaisiin huoletta antaa myös immuunipuutteisil‑
le ja erityisesti HIV‑infektion saaneille.
Haasteet ovat siten vielä melkoiset. Edellä ku‑
vattujen ongelmien lisäksi yksi kipeimmistä on
suojan ennakointi laboratoriomittausten perus‑
teella. Immuunivasteet vaihtelevat antigeenien,
antotavan ja käytetyn eläinmallin välillä, eikä
rokote‑ehdokkaiden suora vertailu ole tutki‑
mustulosten pohjalta mahdollista (Doherty ym.
2004, Skeiky ym. 2004). Hiirillä, marsuilla ja
apinoilla tehtävät eläinkokeet eivät anna suo‑
raan ihmiseen sovellettavaa tietoa (Williams ym.
2005, Orme 2006).
Erityisenä haasteena on kliinisten tutkimus‑
ten suunnittelu. On päätettävä, miten aiempi
BCG‑rokotus, latentti tuberkuloosi‑infektio tai
HIV‑infektio otetaan huomioon kliinisen kehi‑
tyksen eri vaiheissa ja tehotutkimuksessa. On
varmistettava, että rokote on turvallinen kaikissa
rokotettavissa ryhmissä eikä esimerkiksi aiheuta
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latentin infektion pahenemista. Rokotteen tehoa
osoitettaessa täytyy varautua vähintään useita
vuosia kestäviin ja kymmeniätuhansia koehen‑
kilöitä käsittäviin tutkimuksiin. Jos selvitetään
uuden primaarirokotuksiin tarkoitetun elävän
mykobakteerirokotteen tehoa, sitä on annetta‑
va varhaislapsuudessa BCG‑rokotteen sijasta ja
suojateho osoitettava vaikeiden tuberkuloosi‑
muotojen vähenemisen perusteella vuosien seu‑
rannan jälkeen. Aikuisten keuhkotuberkuloosin
ehkäisyn osoittamiseen tarvitaan periaatteessa
jopa kymmenien vuosien seuranta‑aikoja. Tut‑
kijoilta ja lääkevalvontaviranomaisilta kysytään
joustavuutta ja innovatiivisuutta ratkaisujen löy‑
tämiseksi, jotta tutkimussuunnitelmat saadaan
käytännössä toteuttamiskelpoisiksi.
Monet uusista rokotteista ovat varsin moni‑
mutkaisia ja osa edellyttää geneettisesti muun‑
neltujen mikrobien käyttöä joko antigeenin val‑
mistukseen tai sen kuljettamiseen. Kuten edellä
on kuvattu, rokotteen tieteellinen suunnittelu
ja tuotekehitys ovat jo melkoisia haasteita. Sen
lisäksi myös uusien rokotteiden teolliseen tuo‑
tantoon ja lääkevalvontaviranomaisten edellyt‑
tämään laadunvalvontaan liittyy ongelmia, joita
ei vielä ole pystytty ratkaisemaan.
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Tehoa rokotekehittelyyn kansainvälisestä
yhteistyöstä
Tutkijoiden innovaatiot eivät yksin riitä uusien
rokotteiden synnyttämiseen, vaan tarvitaan
tuotekehittelyn osaamista ja teollisten tuotan‑
tomenetelmien hallintaa. Viime vuosina akatee‑
misten tutkimusryhmien ja rokotteiden tuotta‑
jien välistä yhteistyötä on ryhdytty määrätie‑
toisesti kehittämään. Yksi EU:n suurimmista
tutkimusohjelmista, jo viidennen puiteohjelman
aikana alkanut ja kuudennessa puiteohjelmassa
laajentunut TBVAC tähtää uusien tuberkuloosi
rokotteiden kehittämiseen. Ohjelmaan osallistuu
nykyään 29 eurooppalaista ja neljä afrikkalais‑
ta tutkimuskeskusta. Vastaava yhdysvaltalainen
liittouma on AERAS. Näissä kummassakin yh‑
tenä päätavoitteena on saattaa tutkijoiden käyt‑
töön yritysten osaaminen tuotekehittelyssä ja
prosessitekniikassa. Näiden kahden ohjelman
kautta tuberkuloosirokotteen kehittämiseen ka‑
navoidaan toistasataa miljoonaa euroa.
EU:n komissiolla ja jäsenmailla on yhteinen
600 miljoonan euron budjettiin nojaava klii‑
nisen kehityksen tukiohjelma (EDCTP), joka
vauhdittaa rokotteiden, lääkkeiden ja diagnos‑
tisten testien kehittämistä tuberkuloosiin, mala‑
riaan ja HIV‑infektioon. EDCTP tukee erityises‑
ti kehitysmaiden tutkijoiden kouluttautumista,
paikallisten keskusten kehittämistä sekä
Afrikassa suoritettavia kliinisiä lääke‑ ja
rokotetutkimuksia.

Lopuksi
Usein kuulee sanottavan, että voimavaroja
tarvittaisiin enemmän erityisesti tuberku‑
loosi‑ ja malariarokotteen kehittämiseen.
Lisärahoitusta varmaan tarvitaankin,
mutta runsaatkaan sijoitukset eivät rat‑
kaise perimmäisiä ongelmia. Me kirjoit‑
tajat olemme viime vuosien aikana olleet
mukana sekä TBVAC‑ että EDCTP‑ohjel‑
massa. Tämä kokemus on vakuuttanut
meidät siitä, että korkeatasoinen rokote‑
kehitys ja rohkeatkin aloitteet saavat ra‑
hoituksen, jos ne perustuvat tieteellisesti
terveisiin ideoihin. Sama koskee kliinisten
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tutkimuskeskusten perustamista ja rokotteen
tuotantokapasiteetin rakentamista siinä määrin
kuin sille tuotekehittelyn tässä vaiheessa on pe‑
rusteita.
Uuden tuberkuloosirokotteen kehittämisen
pullonkaula on tieteellisen tiedon niukkuus. Ra‑
hanpuutteen sijasta todellinen puute on tutki‑
joista, jotka pystyvät hankkimaan lisätietoa tu‑
berkuloosilta suojaavan immuniteetin luonteesta
ja suojan synnyttämiseen tarvittavista tavoista
tarjoilla oikeita antigeeneja. Vasta sitten, kun
tämä tieto on riittävää, voidaan odottaa, että ro‑
kotekehittely edistyy joutuisasti. Pohjatiedon ol‑
lessa hataraa ja sirpaleista joudumme etenemään
haparoiden, yrityksen ja erehdyksen kautta.
Maailman terveysjärjestö julkaisi hiljattain
uuden tuberkuloosia koskevan ohjelman The
Global Plan to Stop TB 2006–2015 (Raviglione
ja Uplekar 2006, WHO 2006). Siinä esitetään
muun muassa tavoitteet ja ohjelma uuden tuber‑
kuloosirokotteen kehittämiselle. WHO:n tuber‑
kuloosiohjelmaa kuvaavan dokumentin mukaan
uusi rokote on mahdollista saada valmiiksi vuo‑
teen 2015 mennessä, jos sen kehittämiseen käy‑
tetään vuosittain 300–400 miljoonaa dollaria.
Tämä valistunut arvaus on paras käytettävissä
oleva ennuste – joskin WHO:n roolin mukaisesti
ehkä kannustavan optimismin ruusunpunaiseksi
sävyttämä.

y d i n a s i at
➤

Tuberkuloosi on yksi maailman suurista ja jatkuvasti pahenevista terveysongelmista.

➤

Tuberkuloosin ehkäisyyn nykyisin käytetty

rokote
on puutteellinen
erityisestipuolesta.
tehonsa
mutta osin
myös turvallisuutensa

➤

Uutta rokotetta kehitetään intensiivisesti
käyttäen modernin molekyylibiologian tekniikoita ja teollisuuden kehittämiä tuotekehitysmenetelmiä.

➤

Pullonkaulana kehitystyössä on riittämätön
tieto suojaavan immuniteetin luonteesta ja
suojan synnyttämisestä.

J. Eskola ja P-H. Lambert
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