Tietoa AstraZeneca-rokotteesta
AstraZeneca-rokote
AstraZeneca-rokotteella on havaittu olevan yhteys harvinaiseen veren hyytymishäiriöön, jossa
ilmenee verisuonitukoksia (veritulppia) ja verihiutaleiden niukkuutta. Hyytymishäiriöstä
käytetään nimeä tromboottinen trombosytopeeninen oireyhtymä (TTS).
Koronavirusrokotusta suositellaan kaikille aikuisille. Alle 60-vuotiaille aikuisille suositellaan
Pfizer-koronavirusrokotetta. Alle 60-vuotiaat aikuiset voivat kuitenkin edelleen halutessaan
saada AstraZeneca-rokotteen. Päätöksenteon avuksi on hyvä keskustella oman lääkärin
kanssa.
AstraZeneca-rokotetta annetaan 60 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.
Mikä tromboottinen trombosytopeeninen oireyhtymä (TTS) on?
Tromboosi tarkoittaa verisuonitukosta (veritulppaa).
Trombosytopenia tarkoittaa vähäistä verihiutaleiden määrää, verihiutaleiden niukkuutta.
TTS on hyvin harvinainen AstraZeneca-rokotteen mahdollinen haittavaikutus. Se voi
ilmetessään aiheuttaa vakavan sairauden, työkyvyttömyyttä tai kuoleman. TTS aiheuttaa
verisuonitukoksia, jotka voivat ilmetä eri puolilla kehoa. Se voi aiheuttaa myös verihiutaleiden
niukkuutta, joka voi johtaa verenvuotoon.
Milloin TTS ilmenee?
Ilmoitetut tapaukset ovat ilmenneet 4-42 päivää rokotuksen jälkeen, yleensä ensimmäisen
AstraZeneca-rokoteannoksen jälkeen.
Kuinka yleinen TTS on?
Se on harvinainen. Tämän hetkisten arvioiden mukaan noin 1-2 henkilöä sadasta tuhannesta
AstraZeneca-koronavirusrokotteen saaneesta on sairastunut siihen. Alle 60-vuotiaiden kohdalla
määrän arvioidaan kuitenkin olevan korkeampi: noin 2-3 henkilöä sadasta tuhannesta. Arvioita
päivitetään sitä mukaa, kun saadaan lisää tietoa.
Onko ryhmiä, joilla on suurempi riski saada TTS?
TTS-hyytymishäiriö näyttäisi olevan yleisempi nuoremmilla aikuisilla, vaikka sitä on raportoitu
myös vanhemmilla. Emme tiedä, onko olemassa sellaisia aiempia sairauksia, jotka saattavat
altistaa tälle hyytymishäiriölle. Tutkijat tutkivat asiaa.
Mitä oireita TTS aiheuttaa?
TTS-hyytymishäiriö saattaa aiheuttaa seuraavia oireita:
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voimakasta ja pitkittynyttä päänsärkyä, joka:
o alkaa vähintään kaksi päivää rokotuksen jälkeen
o ei lievity tavallisilla särkylääkkeillä
o saattaa pahentua makuuasennossa
pahoinvointia ja oksentelua
näön sumentumista
puhevaikeuksia
uneliaisuutta
kouristuksia
hengenahdistusta
rintakipua
alaraajojen turvotusta
pitkittyvää vatsakipua
pieniä ihonsisäisiä verenpurkaumia muualla kuin pistoskohdassa.

Jos jokin näistä vakavista haittavaikutuksista ilmaantuu koronavirusrokotuksen jälkeen joko
itselle tai jollekin toiselle, on soitettava heti hätänumeroon 000.
Ovatko AstraZeneca-rokotteen hyödyt suuremmat kuin riskit?
Kyllä. Rokotuksen hyödyt ovat riskejä suuremmat etenkin iäkkäämmillä, joilla on suurempi riski
sairastua vakavaan koronavirustautiin.
Entä jos on alle 60-vuotias ja varannut ajan AstraZeneca-rokotteen ensimmäiseen
annokseen?
Jos on varannut ajan AstraZeneca-rokotteen ensimmäiseen annokseen ja on alle 60-vuotias,
kannattaa keskustella asiasta oman lääkärin kanssa. Hän auttaa tekemään päätöksen rokotteen
ottamisesta.
Entä jos on jo saanut AstraZeneca-rokotteen ensimmäisen annoksen ja on määrä ottaa
toinen annos?
Lähes kaikki raportoidut TTS-hyytymishäiriötapaukset ilmenivät ensimmäisen AstraZenecakoronavirusrokoteannoksen jälkeen. Ensimmäisen AstraZeneca-rokoteannoksen ilman vakavia
haittavaikutuksia saaneet voivat luottavaisin mielin ottaa toisen annoksen, vaikka olisivatkin alle
60-vuotiaita.
Onko AstraZeneca-rokote turvallinen niille, joilla on aiemmin ollut veritulppia?
Muun tyyppiset aiemmin sairastetut veritulpat tai veritulppien riskitekijät eivät estä AstraZenecarokotteen ottamista. Ei ole näyttöä siitä, että aiemmin sairastettu veritulppa lisäisi TTShyytymishäiriön riskiä AstraZeneca-rokotuksen jälkeen.
Lisätietoja
Jos sinulla on kysyttävää AstraZeneca-rokotteesta, keskustele lääkärisi kanssa, käy sivustolla
www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages, tai soita kansalliseen
koronavirustukipuhelimeen (National Coronavirus Helpline) 1800 020 080. Käännös- ja
tulkkauspalveluja saa numerosta 131 450.
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