
AstraZeneca COVID-19 vaktsiini kasutamine tromboosiriski täpsustamise ajal 

Lugupeetud vaktsineerija! 

Euroopa Ravimiamet hindab AstraZeneca COVID-19 vaktsiiniga seoses ohusignaali, mis puudutab 
tromebemboolia, peamiselt venoosse trombemboolia, riski vaktsineeritutel. 

10. märtsi seisuga on Euroopa majanduspiirkonnas rohkem kui viie miljoni AstraZeneca COVID-19 
vaktsiiniga vaktsineeritud inimese seas teatatud 30 tromboosijuhtumist. Seda ei ole rohkem, kui 
üldpopulatsioonis oodatavalt esineb. 

Euroopa Ravimiameti riskihindamise komitee on praeguste andmete alusel seisukohal, et vaktsiini 
ohuhinnang ei ole muutunud, vaktsineerimisest saadav kasu COVID-19 ennetamisel on suurem kui 
võimalikud riskid ja vaktsiini kasutamist võib jätkata.  

Taani terviseamet peatas siiski 11.01. ajutiselt AstraZeneca COVID-19 vaktsiini kasutamise kuni 
tromboosi puudutava ohusignaali hindamise lõpuni, sama kaaluvad ka mõned teised riigid. 

Arvestades kodanike muret ja ettevaatusprintsiipi, soovitab Eesti ravimiamet kaaluda AstraZeneca 
vaktsiiniga vaktsineerimise edasi lükkamist inimestel, kellel on veenitromboosi olulised riskifaktorid ja 
kes ei ole antikoagulantravil, seni kuni ohusignaali hindamine kestab ja selgub, kas vaktsiin võib 
suurendada tromboosi riski või mitte.  

Vaktsiini kasutamise ulatuslikumaid piiranguid Ravimiamet ei soovita, sest Eestis on COVID-19 haiguse 
risk kõrge ning vaktsiini kasu ületab kindlalt hindamisel oleva võimaliku riski. 

Kaaluge vaktsineerimise edasilükkamist või võimalusel teise vaktsiini kasutamist 
antikoaguleerimata isikutel järgmistel juhtudel: 

Varasem venoosne tromboos (süvaveenitromboos või kopsuarteri trombemboolia) 

Teadaolev pärilik või omandatud trombofiilia (põhjuseks faktor V geeni Leideni mutatsioon, 
protrombiini geeni mutatsioon, proteiin S, proteiin C või antitrombiini defitsiit jt) 

Süvaveeni tromboosi või kopsuarteri trombemboolia pereanamnees (õdedel/vendadel või 
vanematel, eriti enne 50ndat eluaastat)  

Kestev immobilisatsioon (nt voodirežiim üle 3 ööpäeva, jäseme immobilisatsioon) 

Suur kirurgiline lõikus või trauma viimase 4 nädala jooksul 

Aktiivses faasis pahaloomuline kasvaja (vaktsineerimiseks konsulteerige onkoloogiga) 

Süsteemne hormoonasendusravi östrogeeniga, tamoksifeen  

Muu haigus, mille puhul esineb veenitromboosi kõrgem risk: nt antifosfolipiidsündroom, 
süsteemne erütematoosluupus, krooniline põletikuline soolehaigus, raske neerupuudulikkus (eGFR 
alla 30 ml/min/1.73m2, nefrootiline sündroom, NYHA III-IV südamepuudulikkus 

Kui vaktsineeritav kasutab kombineeritud suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid või 
transdermaalset östrogeeni sisaldavat rasestumisvastast vahendit ja tal ei ole teisi riskifaktoreid, siis 
on võimalik lisanduv tromboosirisk eeldatavasti väike. 

Kui patsient on mõne tromboosiriski suurendava tõve tõttu eriarsti jälgimisel, tuleks võimalusel 
konsulteerida raviarstiga, kel võib olla hea nõu ohutu vaktsineerimise üle otsustamisel. 

Kui vaktsineeritav soovib nõu veenitromboosi sümptomite osas: 

Süvaveeni tromboosi tunnusteks võivad olla ühe jäseme turse, hellus katsumisel, naha punetus ja 
kuumustunne.  

Kui veenis tekkinud tromb liigub kopsuarterisse (kopsuarteri trombemboolia), võib tekkida 
hingeldus ja õhupuudustunne, rindkerevalu, köha, vahel pearinglus, nõrkus ja minestustunne. 
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