Pārskats par saņemtajiem blakusparādību ziņojumiem
Līdz 30. maijam ir saņemti 1379 ziņojumi par Covid-19 vakcīnu iespējamām blakusparādībām.
Līdz šim izvērtēti 1169 ziņojumi (tai skaitā ir izvērtēti 421 ziņotie gadījumi pēc vakcinācijas ar
vakcīnu "Comirnaty", 113 gadījumi pēc vakcinācijas ar vakcīnu "Moderna", 635 ziņotie gadījumi
pēc vakcinācijas ar vakcīnu "Vaxzevria" un 2 gadījumi pēc vakcinācijas ar vakcīnu “Covid-19
Vaccine Janssen”), ja bijis nepieciešams, iegūta un izvērtēta arī papildinformācija.
Līdz 30. maijam vakcinācija veikta 473 950 reizes, ietverot vakcināciju gan ar pirmo, gan ar otro
vakcīnas devu.
Turpmāk sniegts kopsavilkums par 1169 izvērtētiem blakusparādību ziņojumiem pēc
vakcinācijas ar sekojošām vakcīnām pret Covid-19:
•
•
•
•

Comirnaty (BioNTech/ Pfizer), vakcinācija pret Covid-19 ar šo vakcīnu Latvijā ir uzsākta
2020. gada 28. decembrī;
COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna), vakcinācija uzsākta 2021. gada 13. janvārī;
Vaxzevria (AstraZeneca), vakcinācija uzsākta 2021. gada 10.februārī;
Covid-19 Vaccine Janssen, vakcinācija uzsākta 2021. gada 27. aprīlī.

Zemāk redzamajās tabulās aicinām iepazīties ar apkopotu informāciju par saņemtajiem un
izvērtētajiem blakusparādību ziņojumiem.

Ziņoto blakņu skaits par vakcīnu Comirnaty
Kategorija

Ziņoto blakņu skaits

Vispārējie simptomi un vakcīnas ievades vietas reakcijas
Sāpes injekcijas vietā, tūska injekcijas vietā, apsārtums injekcijas vietā, nieze injekcijas
vietā, ekstravazācija injekcijas vietā, hematoma injekcijas vietā, iekaisums injekcijas vietā,
pireksija, nogurums, astēnija, drebuļi, gripai līdzīgi simptomi, sāpes, diskomforts krūšu
rajonā, slāpes, gļotādas tūska

710

Neiroloģiskie simptomi
Galvassāpes, galvas reibonis, galvas diskomforts, neiraļģija, parestēzija, disgeizija,
somnolence, hiperestēzija, sejas parēze, krampji, migrēna, presinkope, sinkope,
dedzināšanas sajūta, anosmija

333

Muskuloskeletālie simptomi
Artraļģija, miaļģija, sāpes ekstremitātēs, locītavu stīvums, muskuļu vājums,
muskuloskeletāls stīvums, muskuloskeletālas sāpes, muskuļu spazmas, muguras sāpes

235

Izmeklējumi
Palielināta ķermeņa temperatūra, palielināts asinsspiediens, paātrināts pulss, samazināta
ķermeņa temperatūra
Gastrointestinālie simptomi
Slikta dūša, sāpes vēderā, caureja, vemšana, sausums mutē
Asins un limfātiskās sistēmas simptomi
Sāpes limfmezglos, limfadenopātija
Elpošanas sistēmas simptomi

148

116
74
64

Klepus, balss aizsmakums, orofaringeālas sāpes, dispnoja, aizlikts deguns, rinoreja,
epistakse, orofaringeālas sāpes, rīkles kairinājums
Ādas un zemādas simptomi
Izsitumi medikamenta ievades vietā, makulāri izsitumi, alerģisks dermatīts, apsārtums,
nieze, pastiprināta svīšana, purpura, makulo-papulāri izsitumi, sāpīga āda, jutīga āda,
nātrene

63

Oftalmoloģiskie simptomi
Sāpes acīs, fotofobija, redzes traucējumi, blefarīts, acu asarošana, diplopija, diskomforts
acī

43

Kardioloģiskie simptomi
Sirdsklauves, tahikardija, bradikardija, sāpes krūtīs, ekstrasistoles, aritmija, ātriju fibrilācija,
stenokardija
Vaskulārās sistēmas simptomi
Karstuma viļņi, perifērs vēsums, hipertensija, hipertensīvā krīze, hipotensija, bālums
Psihiatriskie simptomi
Trauksme, bezmiegs, grūtības koncentrēties, nomākts garastāvoklis, panikas lēkme
Dzirdes un vestibulārā sistēma
Vertigo, diskomforts ausī, sāpes ausī, dzirdes traucējumi
Metabolisma un ar barības vielu uzņemšanu saistītie simptomi
Apetītes zudums, palielināta apetīte

24

24
20
16
13

Infekcijas un invāzijas
Herpes simplex vīrusa infekcija, herpes zoster, perihondrīts, konjunktivīts, orāla herpes
infekcija
Reproduktīvās sistēmas un ar krūtīm saistītie simptomi
Krūts sāpes, polimenoreja, vakcinācija grūtniecības laikā, neregulārs menstruālais cikls
Imūnās sistēmas simptomi
BCG rētas reaktivācija
Nieru un ar urīnizvadsistēmu saistītie simptomi
Jūtīgums kostovertebrālā leņķa rajonā
Citi simptomi
Pacients saslimst pirms sasniegts terapeitiskais efekts

11

10
3
2
1

Comirnaty blakņu iedalījums pēc orgānu sistēmas klases

Blakņu proporcionālais skaits, %
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Ziņoto blakņu skaits par COVID-19 Vaccine Moderna
Kategorija

Ziņoto blakņu
skaits

Vispārējie simptomi un vakcīnas ievades vietas reakcijas
Sāpes injekcijas vietā, tūska injekcijas vietā, apsārtums injekcijas vietā, nieze injekcijas vietā,
veidojums injekcijas vietā, silta āda injekcijas vietā, hipersensitivitāte injekcijas vietā,
ekstravazācijas injekcijas vietā, muskuļu vājums injekcijas vietā, pireksija, nogurums,
astēnija, drebuļi, diskomforts krūšu rajonā, gripai līdzīgi simptomi

241

Neiroloģiskie simptomi
Galvassāpes, neiraļģija, parestēzija, dizartrija, hemiparēze, hipoestēzija, galvas reibonis,
somnolence, insults, nekontrolētas muskuļu kontrakcijas, presinkope, sinkope, cerebrāla
ataksija
Muskuloskeletālie simptomi
Artraļģija, miaļģija, sāpes ekstremitātē, muskuļu rigiditāte, muskuloskeletālas sāpes
Gastrointestinālie simptomi
Slikta dūša, vemšana, caureja, sāpes vēderā, lūpu tūska
Izmeklējumi
Palielināta ķermeņa temperatūra, palpējams limfmezgls
Ādas un zemādas simptomi
Sausa āda, nieze, pastiprināta svīšana, eritēma, ādas reakcija, nātrene
Asins un limfātiskās sistēmas simptomi
Limfadenopātija, palielināti limfmezgli, limfmezglu sāpes, palpējams limfmezgls
Elpošanas sistēmas simptomi
Dispnoja, klepus, orofaringeālas sāpes, afonija
Kardioloģiskie simptomi
Sirdsklauves, ekstrasistoles, tahikardija, aritmija, akūts koronārais sindroms
Vaskulārās sistēmas simptomi
Hiperēmija, karstuma viļņi, asinsspiediena svārstības, hipertensija, hipertensīvā krīze
Oftalmoloģiskie simptomi
Sāpes acīs, diplopija
Metabolisma un ar barības vielu uzņemšanu saistītie simptomi
Apetītes zudums
Nieru un ar urīnizvadsistēmu saistītie simptomi
Jutīgums kostovertebrālā leņķa rajonā, dizūrija, polakiūrija
Psihiatriskie simptomi
Selektīvi ēšanas traucējumi, miega traucējumi
Dzirdes un vestibulārā sistēma
Sāpes ausī
Reproduktīvās sistēmas un ar krūtīm saistītie simptomi
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Moderna blakņu iedalījums pēc orgānu sistēmas klases
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Blakņu proporcionālais skaits, %
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Ziņoto blakņu skaits par COVID-19 Vaccine Vaxzevria/AstraZeneca

Kategorija

Ziņoto blakņu
skaits

Vispārējie simptomi un vakcīnas ievades vietas reakcijas
Pireksija, sāpes injekcijas vietā, drebuļi, nogurums, tūska injekcijas vietā, apsārtums injekcijas
vietā, tūska injekcijas vietā, nieze injekcijas vietā, vakcinācijas rajona locītavas sāpes, izsitumi
vakcinācijas vietā, slāpes, gripai līdzīgi simptomi, diskomforts krūšu rajonā
Neiroloģiskie simptomi
Galvassāpes, galvas reibonis, koncentrēšanās grūtības, parestēzija, hemiparēze, presinkope,
sinkope, hiperestēzija, dizartrija, dedzinoša sajūta, insults, disgeizija, ageizija, anosmija, post
herpētiskā neiraļģija
Izmeklējumi
Palielināta ķermeņa temperatūra, palielināts asinsspiediens, samazināts asinsspiediens,
paātrināta sirdsdarbība, samazināta ķermeņa temperatūra
Muskuloskeletālie simptomi
Artraļģija, miaļģija, sāpes ekstremitātē, muguras sāpes, mugurkaula kakla daļas sāpes, muskuļu
spazmas, muskuļu vājums, muskuloskeletālas sāpes
Gastrointestinālie simptomi
Slikta dūša, vemšana, caureja, sāpes vēderā, sausa mute, zobu sāpes, aizcietējumi, dispepsija
Ādas un zemādas simptomi
Auksti sviedri, eritēma, pastiprināta svīšana, nieze, makulāri izsitumi, purpura, vezikulāri izsitumi,
petēhijas, purpura, jūtīga āda, fotosensitivitātes reakcija, alerģisks dermatīts

1041
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Elpošanas sistēmas simptomi
Klepus, dispnoja, rīkles kairinājums, orofaringeālas sāpes, plaušu artēriju trombembolija,
elpošanas traucējumi
Vaskulārās sistēmas simptomi
Perifērs vēsums, karstuma viļņi, hipertensija, hipertensīvā krīze, hipotensija, dziļo vēnu
tromboze, asinsspiediena svārstības, hematoma, virspusējs flebīts, tromboflebīts, tromboze,
varikozas vēnas
Oftalmoloģiskie simptomi
Plakstiņu eritēma, plakstiņu tūska, sāpes acīs, acu asarošana, neskaidra redze, acu diskomforts
Kardioloģiskie simptomi
Tahikardija, sirdsklauves, ātriju fibrilācija, aritmija, bradikardija, miokarda infarkts
Psihiatriskie simptomi
Bezmiegs, trauksme, halucinācijas, panikas lēkme
Metabolisma un ar barības vielu uzņemšanu saistītie simptomi
Apetītes zudums, palielināta apetīte
Asins un limfātiskās sistēmas simptomi
Limfadenopātija, imūnā trombocitopēnija, trombocitopēnija
Reproduktīvās sistēmas un ar krūtīm saistītie simptomi
Neregulārs menstruālais cikls, polimenoreija
Infekcijas un invāzijas
Herpes simplex vīrusa infekcija, urīnceļu infekcija
Dzirdes un vestibulārā sistēma
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Dzirdes traucējumi, tinīts, sāpes ausīs
Nieru un ar urīnizvadsistēmu saistītie simptomi
Polakiūrija
Imūnās sistēmas simptomi
BCG rētas reaktivācija

2
1

Vaxzevria / AstraZeneca blakņu iedalījums pēc orgānu sistēmas klase

Blakņu proporcionālais skaits, %
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Kopsavilkums par saņemtajiem blakusparādību ziņojumiem par katru vakcīnu pret Covid-19

