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Kaksi vuorokautta ja ensimmäinen COVID-
19-rokote oli suunniteltu. Ensimmäinen kliini-
sen käytön kriteerit täyttävä rokoteannos val-
mistui alle kuukaudessa, ja kliiniset kokeet 
 alkoivat 63 päivää uuden viruksen tunnistami-
sen jälkeen.

Näin suoraviivaisesti Modernan RNA-rokot-
teen kehitys eteni SARS-CoV-2-viruksen peri-
män selvittyä. Rekrytointi laajaan tehotutki-
mukseen aloitettiin heinäkuussa (1). Nyt Mo-
dernan rokotteen saaneita on jo miljoonia. Mi-
ten tällainen kehitysnopeus on ollut mahdollis-
ta? Onko turvallisuudesta tingitty?

Nopean kehityksen taustalla on kaksi keskeis-
tä syytä. Aiemman SARS-epidemian pohjalta 
tiedettiin koronavirusten patogeneesin keskei-
set tekijät ja rokotekehityskin ehti edetä kliini-
seen vaiheeseen asti. Vaikka SARS-epidemian 
laantuminen rauhoitti rokotekehitystä, tietoa oli 
jo ehtinyt kertyä. Piikkiproteiinin osattiin olettaa 
olevan otollinen rokotevasteen kohde. Rokote-
kehitys ei siis lähtenyt liikkeelle tyhjästä. 

Toinen nopeutta selittävä tekijä oli uuden 
 rokoteteknologian, RNA-rokotteiden, hyödyntä-
minen. Rokotteen suunnitteluun riitti päätös 
siitä, mitä viruksen osaa RNA:n ohjeen perus-
teella elimistön omat solut ohjataan tuotta-
maan. Rokotteen suunnittelemiseksi riitti piik-
kiproteiinin ohjeen sisältävän RNA:n sekvenssi 
pakattavaksi lipidikalvon sisään.

Modernan rokotteen kehitys ja tutkimus-
vauhti oli huimaa, mutta silti Pfizer ja BioN-
Tech kirivät vielä loppuvaiheessa ohitse. Ne jul-
kaisivat ensimmäisen välianalyysin tulokset 
viikkoa ennen Modernan tulosten julkaisua. 
Kuten Modernan rokote, myös Pfizerin ja BioN-
Techin tuote pohjaa RNA-rokoteteknologiaan, 
ja myös tässä rokotteessa immuunivaste suun-
nataan koronaviruksen piikkiproteiinia koh-
taan. Enää ei tarvitse olla huolissaan RNA- 
rokotteiden tehosta. Sekä Modernan että Pfize-
rin rokotteiden suojateho oireista koronatautia 
vastaan on 95 % (1–3). 

Vaikka tutkimuksissa on edetty historiallista 
vauhtia, nopeutta ei ole saavutettu turvallisuu-
den kustannuksella. Molemmat Euroopan lää-
keviranomaisen EMA:n myyntiluvan saaneet 
rokotteet ovat käyneet läpi samat tutkimusvai-

heet kuin muutkin rokotteet eikä mutkia ole 
 oikaistu. Nähdäkseni ainoa realistinen tapa no-
peuttaa prosessia turvallisuutta vaarantamatta 
on nopeampi viranomaiskäsittely. EMA:n käyt-
töönottama arviointitapa, jossa tutkimustietoja 
arvioidaan sitä mukaa kun niitä valmistuu, on 
nopeuttanut viranomaisten toimintaa, vaikka 
Euroopassa ei yhdysvaltalaisen FDA:n vauhdis-
sa pysyttykään. 

RNA-rokotteiden lisäksi myös kantajaviruk-
siin pohjaavat rokotteet ovat näyttäneet toimi-
vuutensa (4,5). EMA ei ole antanut myyntilupaa 
vielä yhdellekään tällaiselle rokotteelle, mutta 
AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston korona-
virusrokote ChAdOx1 nCoV-19 on hyväksytty 
käytettäväksi Britanniassa ja lisäksi Intiassa, 
 Argentiinassa ja Meksikossa. Venäläisen Gama-
leyan Instituutin Sputnik V -rokote on puoles-
taan hyväksytty Venäjällä, Valko-Venäjällä, 
 Argentiinassa, Algeriassa ja Boliviassa. Lisäksi 
Johnson & Johnsonin adenovirukseen pohjaa-
van rokotteen tehotutkimuksen tuloksia odote-
taan lähipäivinä.

Vaikka rokotukset ovat nyt päässeet hyvään 
vauhtiin, tutkimus jatkuu edelleen. Keskeisem-
piä kysymyksiä on rokotteiden sopivuus raskau-
den aikana sekä lapsille ja nuorille. Lapset 
 ansaitsevat lapsilla tutkittuja rokotteita, ja pan-
demian katkaiseminen voi vaatia myös lasten 
rokottamisen. Rokotteiden annostelua ja uusien 
tehosteannosten mahdollista tarvetta tulee sel-
vittää. 

Tutkimustiedon avulla saamme täyden hyö-
dyn nykyisistä ja tulevista rokotteista ja selviäm-
me pienimmin mahdollisin vaurion läpi pande-
mian. ●
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