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Vaktsiinid on ühed ohutumad ja efektiivsed vahendid, tänu millele saab loomi kaitsta paljude 

nakkushaiguste eest. Vaktsiinid kutsuvad esile immunoloogilise stimulatsiooni, mis tekitab 

immuunvastuse vaktsiinis olevate haigustekitajate vastu. Paraku võib see stimulatsioon 

tekitada ka soovimatuid kõrvaltoimeid. 

Antud töö valmis 2022. aastal Eesti Maaülikooli väikeloomakliiniku ja Eedeni PetCity 

loomakliiniku andmetele tuginedes. Tegemist on restrospektiivse uuringuga. Tunnuste 

omavahelise seose hindamiseks kasutati χ2-testi. Tunnustevaheline seos hinnati statistiliselt 

oluliseks olulisuse nivool <0,05. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli tuvastada, kui paljudel koertel tekib vaktsineerimisjärgselt 

kiireid kõrvaltoimeid ning millised on peamised ülitundlikkusreaktsiooni kliinilised 

tunnused. Lisaks analüüsida, kas kiirete kõrvaltoimete tekkimine võib olla seotud looma tõu, 

kehamassi, soo, vanuse, vaktsineerimiskorra või vaktsiini manustamiskohaga. Samuti 

analüüsida, kas esineb seoseid kiirete kõrvaltoimete tekkimise ja kindla vaktsiinitootja 

vaktsiinide, kindla haigustekitaja vastu suunatud vaktsiinide või vaktsiinis sisalduvate 

adjuvantide vahel. 

Vaktsineerimisjärgselt esineb kiireid kõrvaltoimeid harva ja ülitundlikkusreaktsiooni nähud 

võivad varieeruda valureaktsioonist anafülaktilise šoki kliiniliste tunnusteni. Käesoleva töö 

andmeid analüüsides leiti, et kiirete kõrvaltoimete tekkimine on oluliselt seotud koera tõuga 

ja vanusega. Kõrvaltoimete tekkeks on eelsoodumus Cavalier King Charles spanjelitel 

(p<0,0001), shiba inudel (p=0,01), Austraalia lambakoertel (p=0,03), Shetlandi lambakoertel 

(p=0,0013) ja Inglise springerspanjelitel (p=0,03). Töö tulemustest selgus, et eelsoodumus 

kiirete vaktsineerimisjärgsete kõrvaltoimete tekkeks on ka nelja kuustel koertel (p=0,0016). 

Lõputöö tulemuna selgus, et eelsoodumus kõrvaltoimete tekkeks on koertel, kes tulevad 

kliinikusse kolmandale vaktsineerimisele (p=0,0058). 

Käsitletud teema vajaks põhjalikemate järelduste tegemiseks suuremat valimit ja/või 

kontsentreerumist kindlatele tõugudele, kehamassiklassidele või vanustele. Siiski saab antud 

töö põhjal teha esmased järeldused, kas vaktsiinireaktsioonid võivad olla seotud looma tõu, 

vanuse, kehamassi või sooga.  

Antud töö tulemuse põhjal on loomaarstidel võimalik eelsoodumusega koerad võtta 

vaktsineerimisele tulles lähema vaatluse alla, et risk tõsiste terviseprobleemide tekkeks oleks 

võimalikult madal.  
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Vaccines are one of the safest and most effective means of protecting animals against many 

infectious diseases. Vaccines elicit immunological stimulation that starts an immune 

response against the pathogens in the vaccine. Unfortunately, this stimulation can also cause 

unwanted adverse reactions. 

This work was written in 2022 based on the data of the Small Animal Clinic of the Estonian 

University of Life Sciences and the Eeden PetCity Animal Clinic. This is a retrospective 

study. The χ2 test was used to assess the relationship between the characteristics. The 

association was considered statistically significant at a significance level of <0.05. 

The aim of this study was to determine the number of rapid adverse reactions in dogs after 

vaccination and the main clinical signs of a hypersensitivity reaction. In addition, analyse 

whether the occurrence of rapid adverse reactions may be related to the breed, weight, sex or 

the age of the dog, vaccination schedule or site of administration on the animal. Also analyse 

whether there are associations between the occurrence of rapid adverse reactions and 

vaccines from a specific vaccine manufacturer, vaccines against a specific pathogen, or 

adjuvants in a vaccine. 

Rapid adverse reactions following vaccination are rare and signs of a hypersensitivity 

reaction may range from a pain response to clinical signs of anaphylactic shock. Analysing 

the data, it was found that the occurrence of rapid side effects is significantly related to the 

breed and age of the dog. Cavalier King Charles Spaniels (p <0.0001), Shiba Inus (p = 0.01), 

Australian (p = 0.03) and Shetland Shepherds (p = 0.0013) and English Springer Spaniels (p 

= 0.03) have the highest risk of developing rapid adverse reactions after vaccination. The 

results of the study showed that four-month-old dogs are also prone to rapid post-vaccination 

side effects (p = 0.0016). As a result of the dissertation, it was revealed that dogs that come 

to the clinic for the third vaccination are prone to post-vaccination adverse reactions (p = 

0.0058). 

This topic would require a larger sample and / or concentration on specific breeds, body 

weight classes or ages to draw more in-depth conclusions. However, preliminary work can 

be used to determine whether vaccine reactions may be related to the breed, age, weight, or 

sex of the animal. 

Based on the results of this work, veterinarians will be able to take a closer look at dogs who 

are prone to rapid adverse reactions after vaccination to minimize the risk of serious health 

problems. 
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LÜHENDITE NIMEKIRI 

 

BSA – veise looteseerum (bovine serum albumin) 

CAV-1 – koerte adenoviirus, tüüp 1 (canine adenovirus type 1) 

CAV-2 – koerte adenoviirus, tüüp 2 (canine adenovirus type 2) 

CDV – koerte katkuviirus (canine distemper virus) 

CMI – raku poolt vahendatud immuunsus (cell-mediated immunity) 

CPiV – koerte paragripi viirus (canine parainfluenza virus) 

DHPPi – koerte katku, adenoviiruse, parvoviiruse ja paragripiviiruse vaktsiin 

EMA – Euroopa Ravimiamet (European Medicines Agency) 

IgE – immunoglobuliin E 

IgG – immunoglobuliin G 

IgM – immunoglobuliin M 

IL-4 – interleukiin-4 

IL-5 – interleukiin-5 

IM – intramuskulaarne, lihasesisene 

IMHA – immuunvahendatud hemolüütiline aneemia (immune-mediated hemolytic anemia) 

IMPA – immuunvahendatud polüartriit (immune-mediated polyarthritis) 

IMTP – immuunvahendatud trombotsütopeenia (immune-mediated thrombocytopenia) 

Da – dalton, aatommassiühik 

L4 – leptospiroosi vaktsiin 

L4R – leptospiroosi ja marutaudi vaktsiin 

LK - limaskestad 

Pi/L4 – koerte paragripiviiruse ja koerte leptospiroosi vaktsiin 

R – marutaudi vaktsiin 

Th – T-abistajarakk (t helper cell)  
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SISSEJUHATUS 

 

Vaktsineerimine on organismi aktiivse immuunsuse esile kutsumine ning vaktsiinid on 

meditsiini üks kõige suurematest avastustest (Moore ja HogenEsch, 2010; Killeen, 2007). 

Minevikus levinud haigused on tänu vaktsineerimisele suuresti kadunud ning vaktsiinide 

laialdane kasutamine on oluliselt vähendanud nakkushaiguste esinemissagedust ja suremust 

(näiteks marutaud) (Moore ja HogenEsch, 2010; Valli, 2015). Tänapäeval on vaktsiinid ühed 

lihtsamad, ohutumad ja efektiivsed vahendid, tänu millele saab loomi kaitsta paljude ohtlikke 

ja surmaga lõppevate nakkushaiguste eest (Tizard, 2021).  

Vaktsiinid kutsuvad esile immunoloogilise stimulatsiooni, mis tekitab immuunvastuse 

vaktsiinis olevate haigustekitajate vastu (Sykes ja Greene, 2012). Paraku võib see stimulatsioon 

tekitada ka soovimatuid kõrvaltoimeid. Vaktsiinireaktsioonide esinemine on tekitanud avalikku 

huvi vaktsiinide ohutuse üle (Moore jt, 2005). Kõrvaltoimete esinemine vaktsineerimisjärgselt 

pole uus nähtus. Nii kaua, kui loomi on vaktsineeritud nakkushaiguste vastu, on sellega 

kaasnenud ka mõningad soovimatud reaktsioonid (Day, 2006).  

Vaktsineerimisjärgsed ülitundlikkusreaktsioonid jaotatakse neljaks (tüüp I–IV), sõltuvalt nende 

avaldumise ajast ning viisist (Moore ja HogenEsch, 2010). Vaktsineerimisjärgse 

ülitundlikkusreaktsiooni kliinilised tunnused varieeruvad kiiresti tekkivatest ägedatest 

ülitundlikkusreaktsioonidest (kollaps, kahvatud limaskestad) lokaalsete koereaktsioonideni 

(sügelus, süstekoha turse) (Gershwin, 2018). Vaktsineerimisjärgselt tekkinud anafülaktiline 

šokk võib lõppeda ka surmaga (Ohmori jt, 2002). Kergemad kõrvaltoimed võivad olla 

mööduvad või leeveneda sümptomaatilise raviga. Kõrvaltoimed ei teki kõikidel loomadel ning 

tekkimise tõenäosus võib sõltuda väga mitmest tegurist (Moore ja HogenEsch, 2010). 

Käesolev töö koosneb kuuest peatükist. Esimeses peatükis antakse ülevaade varasemalt 

avaldatud kirjanduse kohta. Teises peatükis esitatakse käesoleva töö eesmärgid. Kolmas 

peatükk hõlmab töö materjali ja metoodika valikut. Neljandas peatükis esitatakse valimi 

analüüsil saadud tulemused. Viies peatükk koosneb arutelust, kus on kõrvutatud varasemalt 

avaldatud uuringud ja käesolev töö. Sellele järgnevas peatükis esitatakse antud uuringu 

järeldused. 
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Antud töö valimi koostamiseks kasutati Eesti Maaülikooli ja Eedeni PetCity loomakliiniku 

plaanilisele vaktsineerimisele tulnud koerte andmeid. Tegemist on restrospektiivse uuringuga, 

mille valimi koostamise periood oli kaks ja pool aastat. Tunnuste omavahelise seose 

hindamiseks kasutati χ2-testi. Tunnustevaheline seos hinnati statistiliselt oluliseks olulisuse 

nivool <0,05. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli tuvastada, kui paljudel koertel tekib vaktsineerimisjärgselt kiireid 

kõrvaltoimeid ning millised on peamised ülitundlikkusreaktsiooni kliinilised tunnused. Lisaks 

analüüsida, kas kiirete kõrvaltoimete tekkimine võib olla seotud looma tõu, kehamassi, soo, 

vanuse, vaktsineerimiskorra või vaktsiini manustamiskohaga. Samuti analüüsida, kas esineb 

seoseid kiirete kõrvaltoimete tekkimise ja kindla vaktsiinitootja vaktsiinide, kindla 

haigustekitaja vastu suunatud vaktsiinide või vaktsiinis sisalduvate adjuvantide vahel.   
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Vaktsiinitüübid 

Tänapäeval on enamus kasutatavatest veterinaarvaktsiinidest saadud tervetest organismidest ja 

jaotatakse nõrgestatud elusvaktsiinideks (modifitseeritud elusad) või inaktiveeritud (surmatud) 

vaktsiinideks (Sykes ja Greene, 2012). Nõrgestatud elusvaktsiinid võivad olla väga tõhusad, 

sest kutsuvad esile nii rakulise kui ka humoraalse immuunvastuse (da Costa jt, 2015). 

Elusvaktsiinidega seotud peamiseks ohuks on mikroorganismide tagasi muutumine 

virulentseks fenotüübiks (Unnikrishnan jt, 2012). Inaktiveeritud vaktsiinid on üldiselt 

ohutumad, kuid ei pruugi olla nii efektiivsed kui nõrgestatud elusvaktsiinid (Jorge ja 

Dellagostin, 2017).  

Vaktsiinide tõhususe parandamiseks ja ohutumaks muutmiseks töötatakse välja uuemat tüüpi 

vaktsiine. Rekombinantvaktsiinide abil loodetakse ületada tavaliste vaktsiinide mõningased 

puudused. Nende kasutamine on viimasel ajal olnud veterinaarmeditsiinis edukas ning 

litsentseeritud on mitmeid viirusvektoril, subühik-, DNA- ja viiruselaadsetel osakestel 

põhinevat vaktsiini. Paljud vaktsiinid on alles väljatöötamisel (Mebatsion, 2021). 

Erinevad veterinaarvaktsiinide tüübid, nende positiivsed ja negatiivsed küljed on välja toodud 

Tabelis 1. 

 

1.1.1. Nõrgestatud elusvaktsiinid 

Elusvaktsiini terved nakkustekitajad võivad stimuleerida nii rakuvahendatud immuunusust 

(CMI) kui ka püsivamaid humoraalseid immuunvastuseid võrreldes mittenakkuslike 

(inaktiveeritud või puhastatud antigeeniga) vaktsiinidega (Sykes ja Greene, 2012; Jorge ja 

Dellagostin, 2017). Kuna elusvaktsiini nakkustekitajad paljunevad peremeesorganismis, ei oma 

algne antigeeni sisaldus suurt tähtsust, kuid kui mõni tegur vaktsiini neutraliseerib või 

inaktiveerib, muutub see ebaefektiivseks (Sykes ja Greene, 2012). 

Elusvaktsiini nakkustekitajad tuleb nõrgestada, et nad säilitaksid immunogeensuse ja võime 

paljuneda peremeesorganismis, kuid ei põhjustaks sellega haigust (Sykes ja Greene, 2012). 
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Vaktsiini nõrgestavates ainetes kasutatavad rakuliinid ei tohi sisaldada latentseid patogeene. 

Veterinaarvaktsiinide puhul hõlmab tootmine tavaliselt sihtantigeeni sisestamist primaarsetesse 

ja sekundaarsetesse rakukultuuridesse. Primaarsed rakukultuurid on kogutud otse loomalt, 

sekundaarsed kultuurid pärinevad primaarsete kultuuride edasisest kultiveerimisest. Mõlemal 

juhul säilib risk, et kultuur sisaldab patogeeni. Erinevalt humaanvaktsiinidest, toodetakse 

mõlemad rakukultuurid tavaliselt loomaliigist, kellele vaktsiin on ka suunatud. See meetod 

suurendab potentsiaalselt patogeensete või varjatud organismidega saastumise ohtu (Sykes ja 

Greene, 2012).  

Nõrgestatud elusvaktsiinidel võivad olla mitmed puudused. Nad võivad põhjustada lokaalset 

põletikku või muid soovimatuid reaktsioone, samuti võivad nad muutuda tagasi virulentseks. 

Lisaprobleemideks võivad olla ebaefektiivne bakterite või viiruste kultiveerimine, 

autoimmuunvastuse esilekutsumine ja vajadus hoida vaktsiine külmkapis (Meeusen jt, 2007; 

Jorge ja Dellagostin, 2017). 

Nõrgestatud elusvaktsiinide hulka kuuluvad näiteks enamik koerte katku viiruse (CDV) 

vaktsiinidest ning kõik koerte parvoviiruse (CPV) ja adenoviirus tüüp 2 (CAV-2) vaktsiinid 

(AAHA, 2022). 

 

1.1.2. Inaktiveeritud vaktsiinid 

Inaktiveeritud vaktsiine toodetakse elusvaktsiinidega sarnasel meetodil. Kuna surmatud 

vaktsiinid ei paljune peremeesorganismis, on vaktsiini efektiivsuse määrajaks konkreetse toote 

antigeeni kogus. Inaktiveeritud vaktsiinides on nakkustekitajaid, mis on läbinud 

denatureerimise kahjustamata nende immunogeensust (Sykes ja Greene, 2012). Nad koosnevad 

enamasti õli- või alumiiniumhüdroksiidi adjuvandis valmistatud ühe või enama bakteriliigi või 

serotüübi bakteriinidest või tapetud viirustüvedest (Meeusen jt, 2007) 

Vaktsiini viirust kasvatatakse tavaliselt rakukultuuris, kas rullpudelites või bioreaktorites (Jorge 

ja Dellagostin, 2017). Kuum- ja valgustöötlus on haigustekitaja inaktiveerimiseks ebatõhusad, 

kuna paljudel juhtudel hävitavad need immunogeensuse ilma viiruse täieliku inaktiveerimiseta. 

Keemiline inaktiveerimine formaliiniga põhjustab toote antigeense koostise väikese muutuse, 

immunogeensuse vähenemise ja tekitab loomale süstekoha tõsise ärrituse. Lahendusena on 

hakatud kasutama inaktiveerivaid aineid etüleendiamiini ja β-propiolaktooni, mis kõrvaldavad 

paljud neist puudustest (Sykes ja Greene, 2012).  
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Suurema antigeense massi ja lisatud adjuvantidega on inaktiveeritud vaktsiinidel suurem 

kalduvus tekitada lokaalseid ja süsteemseid allergilisi reaktsioone (Sykes ja Greene, 2012). 

Samas on inaktiveeritud vaktsiinid stabiilsed ning ei tekita vaktsiinist põhjustatud haigusi. 

Seetõttu nähakse neid elusvaktsiinidega võrreldes turvalisema valikuna (Jorge ja Dellagostin, 

2017; Sykes ja Greene, 2012).  

Inaktiveeritud vaktsiinid ei matki loomulikku infektsiooni ning seetõttu ei pruugi tekitada 

adekvaatset mukosaalset immuunsust või CMI-d (Sykes ja Greene, 2012). Inaktiveeritud 

vaktsiini immuunvastus on tavaliselt lühema kestusega ja kitsama spektriga kui on vastava 

elusvaktsiini oma (Jorge ja Dellagostin, 2017; Sykes ja Greene, 2012). Inaktiveeritud vaktsiine 

(v.a marutaudi vaktsiini) tuleb tavaliselt ühe nõrgestatud elusvaktsiiniga võrdse amnestilise 

reaktsiooni saamiseks manustada vähemalt kaks korda. Täiskaitse areneb välja kahe kuni kolme 

nädalaga pärast viimast vaktsineerimist. Kuigi kaitse tekkimine on pikk, on inaktiveeritud 

vaktsiini poolt tekitatud immuunsus tavaliselt piisav kliinilise haiguse vältimiseks (Sykes ja 

Greene, 2012). 

Paljud viirusnakkused on põhjustatud mitme serotüübiga viirustest (näiteks gripiviirused). 

Seetõttu ei suuda paljud olemasolevad inaktiveeritud viirusvaktsiinid toime tulla keskkonnas 

levivate tüvedega ning vastuseks uutele puhangutele tuleb levivatest tüvedest toota uued 

vaktsiinid (Meeusen jt, 2007). 

Inaktiveeritud vaktsiini kasutatakse koertel näiteks vältimaks nakatumist marutaudiviirusesse 

ja leptospiroosi (AAHA, 2022). 

 

1.1.3. Toksoidvaktsiinid 

Vaktsineerimine on parim ennetusmeede bakteriaalsete toksiinide põhjustatud haiguste tõrjeks. 

Kaubanduslikult toodetud vaktsiinid koosnevad inaktiveeritud looduslikest toksiinidest 

(toksoididest), mis on kombineeritud tavapäraste adjuvantidega. Toksoidvaktsiinid on küll 

tõhusad, kuid omavad tootmises mõningaid piiranguid. Näiteks on in vitro toodetud toksiini 

kogus ettearvamatu ja mõned potentsed bioloogilised toksiinid nõuavad kõrget bioohutuse taset 

(Arimitsu jt, 2004). 

Rekombinantsete vaktsiinide kasutamine suudab need piirangud ületada, kuna neid saab 

tõhusalt toota suurtes kogustes ning neil on madal reaktogeensus ja toksilisus. Seetõttu on need 

võimalikud alternatiivid praegustele olemasolevatele vaktsiinidele (Moreira jt, 2016). 
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Toksoidid kutsuvad esile usaldusväärse humoraalse immuunsuse, kuid vähe või üldse mitte 

rakuvahendatud immuunsust (Moreira jt, 2016). 

Toksoidvaktsiini näitena võib tuua Texase lõgismao (Crotalus atrox) mürgi vastase vaktsiini 

(AAHA, 2022). 

 

1.1.4. Rekombinant alaühik vaktsiinid 

Alaühikvaktsiinid sisaldavad patogeeni lühikesi spetsiifilisi proteiine, mis on mittenakkuslikud, 

sest neil puudub võime peremeesorganismis paljuneda. Kaitsvad antigeenid võimaldavad 

rekombinantvaktsiine manustada ohutute vaktsiinidena (Jorge ja Dellagostin, 2017). 

Välistades vajaduse kasutada immuunsuse esilekutsumiseks virulentset või osaliselt virulentset 

mikroobi suureneb nii tootja kui ka kasutaja ohutus. Rekombinantvaktsiinid sisaldavad valke 

nende kõige loomulikumal kujul, mis lihtsustab õiget valkude voltimist ja konformatsiooniliste 

epitoopide taastamist (Eshghi jt, 2009). Lisades rekombinantvaktsiini rohkem kui ühe valgu, 

on võimalik immuunsus esile kutsuda rohkem kui ühe bakteri või viiruse patogeeni tüve või 

serotüübi suhtes (Dellagostin jt, 2011). 

Rekombinantvaktsiinide võimalikud puudused: pakuvad vaid mõõdukat immunogeensuse taset 

ja nõuavad tugeva immuunvastuse tekitamiseks adjuvante (Jorge ja Dellagostin, 2017). 

Rekombinantvaktsiinid on üldiselt ohutumad ja immunoloogiliselt defineeritumad kui 

traditsioonilised nõrgestatud elusvaktsiinid (Delany jt, 2014). Molekulaarsete lähenemisviiside 

abil saab tuvastada saadud deletsioonid1 ja mutatsioonid. Nende deletsioonide sihtmärgid on 

geenid, mis vastutavad tähtsate metaboolsete protsesside eest ja võimaldavad immuunvastuse 

kujunemist. Seetõttu nähakse seda lähenemist kui võimalust, mille abil saab ületada mõningad 

nõrgestatud elusvaktsiinidega seotud puudused (Jorge ja Dellagostin, 2017).  

Rekombinant alaühik vaktsiin on loodud koerte puukborrelioosi haigestumise vältimiseks 

(AAHA, 2022). 

 

 
1 Deletsioon – hormooni segmendi puudumine 
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1.1.5. DNA ja RNA vaktsiinid 

DNA vaktsiinid kutsuvad esile antigeeni tootmise peremeesorganismis endas. DNA või RNA 

vaktsiini võib vaadata kui viiruse, bakteri või parasiidi geeni sisaldavat plasmiidi, mida saab 

ekspresseerida imetajarakkudes, või imetaja valku kodeerivat geeni. Huvipakkuv geen koos 

sobivate geneetiliste elementide ja bakteriaalse replikatsiooni alguspunktiga sisestatakse 

bakteri plasmiidi. Kui geneetiliselt muundatud plasmiid manustatakse peremeesorganismile, 

võtavad peremeesrakud selle endasse. Seejärel DNA transkribeeritakse mRNA-ks, mis 

omakorda transleeritakse ja selle tulemusena toodab peremeesorganism antigeense valgu. 

Peremeesorganismi immuunsüsteem tunnistab toodetud valgu võõraks, mis võib viia rakulise 

ja humoraalse immuunsuse tekkeni (Jorge ja Dellagostin, 2017). 

Loomade immuniseerimine kaitsvaid viirusantigeene kodeeriva „palja“ DNA-ga oleks ideaalne 

protseduur viirusvaktsiinide jaoks, kuna see lahendab nii viirus- ja vektorvaktsiinidega seotud 

ohutusprobleemid kui ka soodustab tsütotoksiliste T-rakkude esilekutsumist (Meeusen jt, 

2007). 

DNA plasmiidvaktsiini kasutatakse näiteks hobuste kaitsmiseks Lääne-Niiluse viirusnakkuse 

eest. Eksperimentaalselt on DNA-viiruste lähenemisviisi kasutatud näiteks koerte parvoviiruse 

ja marutaudiviiruse vaktsiini tootmiseks (Tizard, 2020). 

 

1.1.6. Vektoripõhised vaktsiinid 

Uute profülaktiliste ja terapeutiliste vaktsiinide väljatöötamist on lihtsustanud antigeeni/geeni 

kohaletoimetamise süsteemide kasutamine. Vektorvaktsiinid kasutavad vektorit, mis viib 

kaitsva(d) valgu(d) vaktsineeritud peremeesorganismi immuunsüsteemi. Need vektorid on 

tavaliselt immunogeensed ja võivad toimida mitmele antigeenile (Jorge ja Dellagostin, 2017). 

Klassikalised elusvektorid on nõrgestatud bakterid ja viirused, mida saab lisaks oma loomuliku 

immuunsuse esilekutsumiseks kasutada ka kandjatena teiste patogeenide immunogeensete 

antigeenide ekspresseerimiseks (Jorge ja Dellagostin, 2017). 

Näiteks on kanaarilinnu rõugeviiruseid kasutatud eksogeensete geenide vektoritena. 

Kanaarilinnu rõugeviiruse vektorsüsteemi on kasutatud platvormina näiteks koerte katku 

viirusele ja marutaudiviirusele (Jorge ja Dellagostin, 2017). 
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Tabel 1. Erinevate vaktsiinitüüpide võrdlus (Jorge ja Dellagostin, 2017) 
Vaktsiinitüüp Positiivsed küljed Negatiivsed küljed 

Elusvaktsiin 

(nõrgestatud) 

Kutsub esile nii rakulise kui ka 
humoraalse immuunsuse 

Elustüved pole eriti kaitsvad 
Peab hoidma külmikus 

Võib toimuda virulentsuse 

taastumine 

Inaktiveeritud 

Ohutumad kui elusvaktsiinid Ei paku tõhusat pikaajalist kaitset 
Ei pruugi toime tulla leviva tüvega 

Uue tüvepuhanguga peab looma uue 

vaktsiini 

Toksoid 

 In vitro toodetud toksiini kogus on 
ettearvamatu 

Vajab kõrget bioohutuse taset 

Rekombinant 

alaühik 

Hästi määratletud koostis 
Patogeensuse oht puudub 

Võimalik toota mitmesugustes 

valguekspressioonisüsteemides 

Võimalus kuluefektiivseks 
tootmiseks ja puhastamiseks 

Peamiselt humoraalne immuunvastus 
Vajab koostisesse adjuvanti 

DNA või RNA 

baasil 

Humoraalsed ja rakulised 

immuunvastused 
Immunogeeni pikaajaline püsivus 

Probleem piisava raku omastamise ja 

ekspressiooniga 
Peremeesorganismi genoomi 

integreerumise oht pole täielikult 

välistatud 

Ebastabiilne ja kallis tootmine 
(RNA) 

Vektoripõhine 

Indutseerib nii rakulist kui 

humoraalset immuunvastust 
Saadaval in vivo 

võimendussüsteemid 

Mõned vaktsiinid on kättesaadavad 

ning nende ohutus on hästi teada 
Viirusvektorid annavad võimaluse 

sihtrakkude tõhusaks nakatamiseks 

 

 

1.2. Vaktsiinide koostisosad 

Vaktsiinid võivad sisaldada aktiivset antigeeni, adjuvante, antibiootikume, säilitusaineid, 

söötme jääkvalke ja lisaaineid. Iga vaktsiini komponent või abiaine võib potentsiaalselt olla 

vastutav tekkiva ülitundlikkusreaktsiooni eest. Mõned vaktsiinid sisaldavad ka antibiootikume 

ning ülitundlikkus neomütsiinile, polümütsiin B-le, amfoteritsiin B-le või penitsilliinile on 

olnud vaktsiiniga seostuvate kõrvaltoimete põhjus. Vaktsiiniampullide kummikorkidest pärit 

lateks ja sorbitool võivad samuti esile kutsuda reaktsioone. Adjuvantidel arvatakse olevat 

pigem sekundaarne roll, mõjutades T-abistajarakkude (Th) tüüp 2 rakkude vastust primaarsele 

allergeenile (Moore ja HogenEsch, 2010). 
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1.2.1. Valgud 

Valke esineb vaktsiinides jääkainetena, kuna vaktsiini tootmises kasutatakse rakulutuurina 

näiteks veise looteseerumit. Seetõttu võib esineda veise proteiin vaktsiinis jääkainena 

(HogenEsch jt, 2002; Ohmori jt, 2005). Koerte vaktsiinides on suhteliselt kõrge veise seerumi 

albumiini ja veiste immunoglobuliin G (IgG) antigeenne sisaldus - mitmeid kordi rohkem kui 

Maailma Tervise Organisatsioon soovitab kasutada inimeste vaktsiinides (Ohmori jt, 2005). 

On väidetud, et erinevad proteiinid on koertel vaktsiinist tingitud kohese 

ülitundlikkusreaktsiooni põhjustajad, kuigi uuringud pole mõõtnud antigeeni-spetsiifilise IgE 

kontsentratsioone. Selle informatsioonita on põhjused enamasti spekulatiivsed (Moore ja 

HogenEsch, 2010). Väikeloomadel võib vaktsiin (eriti adjuvantidega inaktiveeritud vaktsiin) 

kutsuda esile ülitundlikkusreaktsiooni vaktsiinis olevatele jääkvalkudele, mis ei ole mitte-

sihtmärgilised antigeenid. Nendeks antigeenideks võivad olla nii rakukultuuri söötme jäägid 

kui ka viiruse kasvatamiseks kasutatud rakkudest eraldunud valgud. Sihtmärk immunogeeniks 

olev viirus on harva organismi ülitundlikkusreaktsiooni allikaks. Kui viirust kasvatatakse 

munades, siis osa sellest munaproteiinist võib muutuda mitte-sihtmärgiliseks antigeeniks 

(Gershwin, 2018). Samuti võivad selleks muutuda ka stabilisaatorid, näiteks želatiin ja kaseiin 

(Gershwin, 2018; Stilwell, 2019). Kaseiini ja želatiini võimet kutsuda esile 

ülitundlikkusreaktsioon on välja toonud ka Ohmori jt (2005).  

Vaktsiinide valmistamine ja koostisosad varieeruvad tootjate lõikes, kuid viiruse antigeeni on 

praktiliselt võimatu rakukultuuri söötmetest täielikult puhastada. Enamikele patsientidele ei 

põhjusta see probleeme. Isegi kui veise loote seerumile luuakse vastuseks väike kogus IgG-d, 

on see üldiselt ohutu. Atoopiaga patsientidel (loomad, kelle organism loob tihti 

immunoglobuliin E (IgE) vastuseid ja kellel esineb sagedasti allergilisi reaktsioone) võib 

mittesihtmärgiliste antigeenide poolt esilekutsutud IgE vastus olla potentsiaalse probleemi 

allikaks (Gershwin, 2018). 

 

1.2.2. Adjuvandid 

Vaktsiinidesse lisatakse adjuvante, kuna need suudavad immuunsüsteemile anda kunstliku 

signaali alustamaks immuunvastust – pikendavad antigeeniga kokkupuudet, suurendavad 

tsütokiinide ja rakulist ja/või humoraalset immuunvastust (Spickler ja Roth, 2003; Sykes ja 

Greene, 2012; Jorge ja Dellagostin, 2017). Adjuvandid suurendavad immunostimulatsiooni 

hulka ja pikendavad inaktiveeritud toimeainega vaktsiinide immuunsuse kestust tasemeni, mis 
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on võrreldav nõrgestatud vaktsiinide omaga (Sykes ja Greene, 2012). Nii on võimalik adjuvante 

lisades vähendada heaks immuunvastuseks vajalikke immuniseerimise kordasid. Samuti 

muudavad need vaktsiinid odavamaks, kuna vähendavad vajalikku antigeeni kogust (Spickler 

ja Roth, 2003).  

Veterinaarvaktsiinides on kasutatud mitmeid adjuvante, näiteks mineraalsoolasid (alumiinium), 

õliemulsioone, biolagunevaid polümeerseid mikroosakesi ja nanoosakesi (Spickler ja Roth, 

2003; Jorge ja Dellagostin, 2017). Lisaks on mõningaid adjuvante nimetatud „immuunsuse 

tugevdajateks“, kuna need põhjustavad immuunrakkude aktiveerumist. Nende hulka kuuluvad 

Tolli-laadsete retseptorite agonistid, saponiinid ja bakteriaalsed eksotoksiinid (Jorge ja 

Dellagostin, 2017). Freudi (üks adjuvantide avastajatest) originaalset emulsiooni, Freudi 

täielikku adjuvanti ei kasutata enam selle toksilisuse pärast. Freudi mittetäielikku adjuvanti 

kasutatakse siiani juhtudel, kui on tarvis tugevat adjuvanti ja põletik pole tähtis kõrvaltoime 

(Spickler ja Roth, 2003). 

Konkreetne adjuvant valitakse vastavalt manustamisviisile, nakkustekitaja tüübile ja 

vaktsineeritavale peremeesorganismile (Sykes ja Greene, 2012). 

Sarnaselt immuunvastuse suurendamisele võivad vaktsiinis sisalduvad adjuvandid põhjustada 

ka vaktsineerimisjärgsete kõrvaltoimete tekkimise sagenemist. Kõrvaltoimed on mõjutatud 

spetsiifilise adjuvandi ja antigeeni koostoimest (Spickler ja Roth, 2003). Potentsiaalseteks 

kõrvaltoimeteks on palavik, artriit, uveiit, anoreksia, lihasvalu, paistetus, meningiit, glomeruliit 

ja letargia (Spickler ja Roth, 2003; Sykes ja Greene, 2012). Samuti peetakse adjuvante 

granulomatoossete reaktsioonide põhjustajaks vaktsineerimiskohtades (Sykes ja Greene, 2012). 

Koertel on lokaalsete reaktsioonidega seostatud kõige enam marutaudi ja koerte katku vaktsiini 

kombinatsioone, sealjuures on marutaudi vaktsiini seostatud lokaalsete granuloomide 

moodustumisega (Spickler ja Roth, 2003; Sykes ja Greene, 2012). Kuigi lokaalsed reaktsioonid 

on pigem väikesed, võib juhtuda, et tugev põletik jätab antigeenid süstekohale lõksu, mis 

omakorda takistab immuunsüsteemil neid ära tundmast (Spickler ja Roth, 2003). 

 

1.3. Vaktsineerimisjärgsed ülitundlikkusreaktsioonid 

Lemmikloomadel on kirjanduses välja toodud väga erinevaid vaktsineerimisjärgselt tekkivaid 

kõrvaltoimeid. Mitmeid neist – näiteks mööduvad mittespetsiifilised haigusnähud (mõni päev 

kestev palavik, letargia ja anoreksia), regionaalne lümfadenopaatia või immunosupressioon – 
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saab otseselt seostada immuun- ja põletikuliste signaalradade aktivatsiooniga parenteraalse 

vaktsineerimise käigus (Day, 2006). Lisaks on täheldatud tugevnenud humoraalset 

immuunsust, kuid nõrgenenud rakulist ja kaasasündinud immuunsust kaks nädalat pärast 

vaktsineerimist (Strasser jt, 2003). 

Teateid lokaalse süstekoha reaktsiooni kohta esineb harva. Siiski leiab vaktsineerimise kohas 

aset kudede põletik (Day, 2006). Eestis on Ravimiameti teavitamine kergematest 

kõrvaltoimetest loomaarstile vabatahtlik (Ravimiamet, 2020). 

Loomadel võib tekkida nelja tüüpi immuunvahendatud ülitundlikkusreaktsioone vaktsiini 

antigeenide vastu (Roth, 1999). Tüüp I akuutsed ülitundlikkusreaktsioonid (näiteks 

anafülaktiline reaktsioon) on kõige sagedamini dokumenteeritud vaktsineerimisjärgselt 

tekkivad kõrvaltoimed. Uuringud on näidanud, et vaktsineeritud koerad toodavad IgG ja IgE 

antikeha vastuse mitmele veisevalgule (näiteks veise seerumi albumiin ja fibronektiin). Veise 

proteiin esineb vaktsiinides vasika looteseerumi jääkainena, mida kasutatakse vaktsiini 

tootmises rakukultuurina (HogenEsch jt, 2002; Ohmori jt, 2005). 

Lisaks jagunevad ülitundlikkusreaktsioonid tüüp II, tüüp III ja tüüp IV 

ülitundlikkusreaktsioonideks. II tüüpi ülitundlikkusreaktsioonid on tingitud IgG ja 

immunoglobuliin M (IgM) antikehade seondumisest spetsiifiliste rakupinna antigeenidega, mis 

seeläbi tekitavad tsütotoksilisuse (Moore ja HogenEsch, 2010). Vaktsineerimist on seetõttu 

seostatud mitme autoimmuunhaigusega, sealhulgas immuunvahendatud hemolüütilise aneemia 

(IMHA), trombotsütopeenia (IMTP), polüneuriidi ja polüartriidiga (IMPA) (McAnulty ja 

Rudd, 1985). Antud sündroomide tekkemehhanismi pole siiani välja selgitatud, kuid 

hüpoteetiliselt võib seotud olla vaktsineerimisega immunoregulatsiooni häirimine, 

mittespetsiifiline immuunsüsteemi aktiveerimine adjuvantide või mikroobidest saadud 

„superantigeenidega“ ja molekulaarne matkimine antigeenide ja vaktsiini mikroobide vahel 

(Schattner, 2005). 

Tüüp III ülitundlikkusmehhanismid arenevad akuutsest põletikust, mille ajendiks on kudedes 

olevad immuunkompleksid. Siia alla kuulub näiteks nahaaluse marutaudi vaktsiini 

manustamise järgne vaskulopaatia, kus veresoonde sadestub marutaudiviiruse antigeen ja 

komplement (Vitale jt, 1999). Tüüp III ülitundlikkusreaktsioon on ka Arthusi reaktsioon, kus 

süstekohas toimub komplemendi kinnitumine ja neutrofiilide kogunemine. Selle mehhanismi 

tagajärjel tekib ka süstekoha turse (Roth, 1999).  
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Tüüp IV ülitundlikkusreaktsioone nimetatakse ka hilinenud ülitundlikkuseks. Nende 

reaktsioonide avaldumine võtab aega rohkem kui 12 tundi ja hõlmab endas raku poolt 

vahendatud immuunvastust, mitte antikeha vastust antigeenile. Selle reaktsiooni tulemusena 

võivad moodustuda makrofaagidest ja lümfotsüütidest koosnevad granuloomid (Moore ja 

HogenEsch, 2010). 

Eraldi võib kõrvaltoimena välja tuua ka vaktsineerimise efektiivsuse puudumise. Vaktsiini 

suutmatus kaitsta looma nakkushaiguse eest on tõsine probleem, mida enamasti seostatakse 

vale manustamisviisi või vaktsiini manustamisega immunosupresseeritud indiviididele (Day, 

2006). Lisaks on kirjanduse andmetel mõningatel tõugudel (näiteks rotveileritel ja dobermanni 

pinšeritel) suurenenud vastuvõtlikkus parvoviirusenteriidile, mis võib olla seotud vaktsiini 

manustamisjärgse puuduliku immuunvastusega (Hoskins, 1997).  

Harvade komplikatsioonidena on märgitud ka surmatud vaktsiinide jääk-virulentsust või 

tootmise käigus partii saastumist teiste viiruste, seente, mükoplasma või bakteritega (Meyer, 

2001). Partiide saastumist kõrvaliste teguritega on ette tulnud ka veterinaarvaktsiinide puhul 

(Roth, 1999). Kontaminatsiooni seente ja bakteritega on üldiselt kerge tuvastada, sest toote 

välimus on muutunud (Meyer, 2001). 

 

1.4. Ülitundlikkusreaktsiooni toimemehhanism 

Kiiresti tekkiv kõrvaltoime kuulub ülitundlikkusreaktsioonide tüüp I alla. Kohene ülitundlikkus 

(tüüp I) tekib IgE vahendatud allergilise reaktsiooni – nuumrakkude ja basofiilide 

degranulatsiooni – tulemusena (Moore ja HogenEsch, 2010). Degranulatsiooni käigus vabaneb 

süsteemsesse vereringesse suures koguses hepariini, kemokiine, prostaglandiine, histamiine ja 

biogeenseid amiine (Sykes ja Greene, 2012). On raporteeritud, et kõige sagedamini tekib IgE 

poolt vahendatud allergiline reaktsioon pärast inaktiveeritud ja adjuveeritud või multivalentse 

viirusvaktsiini manustamist (Stilwell, 2019; Sykes ja Greene, 2012). 

Allergeenid on molekulmassiga 10–40 kDa proteiinid, mis madalates doosides indutseerivad 

abistajarakkude (Th) rakkude diferentseerumist Th2 rakkudeks, tootes tsütokiine interleukiin-4 

(IL-4) ja interleukiin-5 (IL-5). Tsütokiin IL-4 reguleerib IgE tootmist ja kiirendab Th2 rakkude 

kasvu. IgE on seerumis tavaliselt väikestes kontsentratsioonides, sest seda toodetakse aeglaselt, 

sellel on lühike poolestusaeg (umbes kaks päeva), ning nuumrakkude ja basofiilide 
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sekvestreerimise2 tõttu. IgE seondub nii kõrge kui ka madala afiinsusega IgE retseptoritega. 

Kõrge afiinsusega IgE retseptorid on nuumrakkudel ja basofiilidel, mis on primaarsed 

histamiini hoidvad rakud kehas (Moore ja HogenEsch, 2010). Organismi sisenev allergeen võib 

olla näiteks koekultuurisöötmest pärit proteiin. Neid nimetatakse mitte-sihtmärgilisteks 

antigeenideks. Neid sisaldava vaktsiini manustamine põhjustab IgG ja vahel ka IgE antikehade 

tootmist mitte-sihtmärgiliste antigeenide ning sihtmärk viiruslike antigeenide vastu (Gershwin, 

2018).  

Immuunvastus mitte-sihtmärgiliste antigeenide vastu restimuleeritakse, kui loomale 

manustatakse mõni teine samade antigeenide sisaldusega vaktsiin. Pärast IgE vastuse algust 

mitte-sihtmärk antigeenidele seonduvad need antikehad oma Fc retseptorite kaudu koe 

nuumrakkudega. Kui manustatakse järgmine vaktsiin samade mitte-sihtmärk antigeenidega, 

seondub IgE molekul antigeenidega, moodustades ristsideme Fc retseptoritega (Gershwin, 

2018). Seejärel põhjustab signaali transduktsioon kaltsiumi sissevooluga välimise 

rakumembraani ja põletiku mediaatoreid sisaldavate graanulite membraanide liitumise. Nende 

graanulite sisu, näiteks histamiin ja hepariin, lahustuvad ja vabanevad kiiresti (viie minuti 

jooksul) (Moore ja HogenEsch, 2010). Samas lipoksügenaasi ja tsüklooksügenaasi radade 

kaudu toodetud arahhidoonhappe metaboliidid, näiteks leukotrieenid ja prostaglandiinid, 

toodetakse ja vabastatakse 5-30 minutit hiljem. Need mediaatorid koos vabastatud histamiiniga 

põhjustavad vasoaktiivseid vastuseid, suurendavad kapillaaride läbilaskvust ja põhjustavad 

silelihaste kontraktsioone (Moore ja HogenEsch, 2010; Gershwin, 2018). Tüüp I ülitundlikkuse 

kliinilised tunnused võivad varieeruda lokaalsest näotursest kuni anafülaktilise šokini 

(Gershwin, 2018). Joonisel 1 on kujutatud tüüp I reaktsiooni tekkemehhanism. 

 
2 Sekvesteerimine – osa ebanormaalne eraldumine tervikust 
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Joonis 1. Tüüp I reaktsiooni tekkemehhanism (Gershwin, 2018). CDV – koerte katkuviirus, 

BSA – veise loote seerum. 

Tüüp I ülitundlikkusreaktsiooni kõige sagedasemateks kliinilisteks tunnusteks on koonu turse 

ja urtikaaria (Gershwin, 2018). Süsteemne anafülaktiline reaktsioon tekib tavaliselt pärast ühte 

või mitut sellist vaktsiinile järgnevat episoodi, kui organismil on olnud piisavalt aega, et toota 

sensibiliseerivaid antikehasid või T-mälurakke (Gershwin, 2018; Roth, 1999). 

 

1.5. Ülitundlikkusreaktsiooni kliinilised tunnused 

Koertel on vaktsineerimisjärgse kohese ülitundlikkuse kliinilised nähud seotud naha ja üldise 

tsirkulatsiooniga. Kliinilisteks tunnusteks võivad olla periorbitaalne ödeem, sügelus, kublad, 

üldine nõrkus, hüpotensiivne šokk või kollaps. Harvem esineb koertel oksendamist, koos või 
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ilma kõhulahtisuseta, ning respiratoorset distressi (Moore ja HogenEsch, 2010; Sykes ja 

Greene, 2012). Lokaalsed või süsteemsed reaktsioonid võivad tekkida noortel kutsikatel 1–24 

tunni jooksul pärast teist või kolmandat vaktsineerimist ning võivad lõppeda eelnevalt 

kirjeldatud ägedate kliiniliste nähtudega ja surmaga (Sykes ja Greene, 2012).  

Ülitundlikkusreaktsiooni kõige problemaatilisem kliiniline tunnus on anafülaktiline šokk 

(Sykes ja Greene, 2012). Anafülaktilist šokki on raporteeritud mõningate surmade põhjusena 

vaktsineerimise järgselt (Ohmori jt, 2002). Koerte vaktsineerimisjärgsetest kõrvaltoimetest 

tehtud suurte epidemioloogiliste uuringute kohaselt on anafülaktilise reaktsiooni 

esinemissagedus Ühendkuningriigis 0,018/10 000 vaktsineeritud koera kohta ja Ameerika 

Ühendriikides 0,65/10 000 vaktsineeritud koera kohta (Gaskell jt, 2002; Moore jt, 2005). 

 

1.6. Vaktsiinitootjate poolt esitatud võimalikud kõrvaltoimed 

Eestis omavad müügiluba 13 vaktsiini, mis on toodetud nelja erineva tootja poolt: Bioveta a.s., 

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, Intervet International BV ja Virbac 

(Ravimiamet, 2022a). Nendest võetakse antud töös lähema vaatluse alla tootja Nobivac 

vaktsiinid Rabies, DHPPi ja L4; tootja Biocan Novel vaktsiinid DHPPi, DHPPi/L4, 

DHPPi/L4R, Pi/L4 ja R. 

Vaktsiinide infolehtedes on vaktsiini võimalike kõrvaltoimete tekkele määratud esinemise 

sagedus (Tabel 2). 

 

Tabel 2. Euroopa Ravimiameti (EMA) poolt määratletud kõrvaltoimete esinemise sagedus 

(Tizard, 2021). 
 Sagedus 

Väga sage Rohkem kui 1 loomal 10-st ilmnesid kõrvaltoimed (>10%) 

Sage Rohkem kui 1, kuid vähem kui 10 looma 100 vaktsineeritud looma kohta (1–10%) 

Aeg-ajalt 
Rohkem kui 1, kuid vähem kui 10 looma 1000 vaktsineeritud looma kohta (0,1–

1%) 

Harv 
Rohkem kui 1, kuid vähem kui 10 looma 10 000 vaktsineeritud looma kohta 

(0,01–0,1%) 

Väga harv Vähem kui 1 loom 10 000-st (<0,01%) 

 

Vaktsiinide näidustused ja vaktsiinitootjate poolt esitatud võimalikud kõrvaltoimed on 

kokkuvõtlikult kirjeldatud Tabelis 3. 
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1.6.1. Nobivac vaktsiinid 

Nobivac Rabies 

Vaktsiini Nobivac Rabies näidustuseks on aktiivne immuniseerimine marutaudiviiruse vastu. 

Selle koostises on kasutatud inaktiveeritud marutaudiviiruse tüve (Intervet International BV, 

2018). 

Vaktsiinitootja Intervet International BV on vaktsiini infolehes toonud välja, et 

vaktsineerimisjärgselt võib tekkida ülitundlikkusreaktsioon, harvadel juhtudel anafülaktiline 

reaktsioon (Intervet International BV, 2018). 

Nobivac DHPPi 

Vaktsiin Nobivac DHPPi on näidustatud koerte aktiivseks immuniseerimiseks koerte 

katkuviiruse (CDV), koerte parvoviiruse (CPV), koerte adenoviirus tüüp 1 (CAV-1) ja tüüp 2 

(CAV-2) ja koerte paragripiviiruse (CPiV) vastu (Intervet International BV, 2021). 

Nobivac DHPPi sisaldab koerte katku, adenoviirus tüüp 2-e, parvoviiruse ja paragripiviiruse 

elusviirust (Intervet International BV, 2021). 

Vaktsiinitootja Intervet International BV on ravimi infolehes märkinud, et väga harvadel 

juhtudel võib kõrvaltoimena esineda süstekohal mööduv turse, mis peaks kaduma kahe nädala 

jooksul pärast vaktsineerimist. Samuti võib väga harva tekkida mööduv kehatemperatuuri tõus 

ja/või mööduv äge ülitundlikkusreaktsioon, mis võib avalduda letargia, näoturse, sügeluse, 

oksendamise ja/või kõhulahtisusena. See võib areneda anafülaksiaks ning võivad lisanduda 

ataksia, hingeldamine, värisemine ja kollaps (Intervet International BV, 2021). 

Nobivac L4 

Vaktsiini Nobivac L4 näidustuseks on koerte aktiivne immuniseerimine nelja Listeria serotüübi 

vastu. Vaktsiin sisaldab nelja Leptospira serotüübi inaktiveeritud tüvesid (Intervet International 

BV, 2017). 

Tootja Intervet International BV on vaktsiini L4 infolehes kõrvaltoimetena märkinud väga 

sageli esinevat kerget või mööduvat palavikku (tõus kuni 1°C), aktiivsuse ning isu vähenemist. 

Väga sageli esineva kõrvaltoimena on välja toodud süstekoha turset, mis peaks kaduma või 

selgelt vähenema kahe nädala jooksul (Intervet International BV, 2017). 
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Väga harva võib kõrvaltoimetena esineda immuunvahendatud hemolüütilise aneemia (IMHA), 

trombotsütopeenia (IMTP) või polüartriidi (IMPA) kliinilised tunnused, mööduv äge 

ülitundlikkusreaktsioon, millest võib areneda anafülaksia (Intervet International BV, 2017). 

 

1.6.2. Biocan Novel vaktsiinid  

DHPPi 

Vaktsiini Biocan DHPPi näidustuseks on koerte aktiivne immuniseerimine CDV, CAV-1, 

CAV-2, CPiV ja CPV vastu. Vaktsiin sisaldab elus atenueeritud CDV, CAV-2, CPV ja CPiV 

tüvesid (Bioveta a.s, 2019a). 

DHPPi/L4 

Vaktsiini Biocan DHPPi/L4 näidustuseks on koerte aktiivne immuniseerimine CDV, CAV-1 ja 

CAV-2, CPV ja CPiV ning nelja leptospiira serotüübi põhjustatud haiguse vastu (Bioveta a.s, 

2019b). 

Vaktsiin sisaldab elus atenueeritud CDV, CAV-1, CAV-2, CPV, CPiV tüvesid ning nelja 

leptospiira perekonna inaktiveeritud serotüüpi (Bioveta a.s, 2019b).  

DHPPi/L4R 

Vaktsiini DHPPi/L4R on näidustatud aktiivseks immuniseerimiseks CPV, CAV-1 ja CAV-2, 

CPV ja CPiV, marutaudiviirusesse ja leptospiroosi vastu (Bioveta a.s., 2019c). 

Vaktsiini koostises on CDV, CAV-2, CAV-1 ja CPiV elus nõrgestatud tüved ning nelja 

Leptospira serotüübi ja marutaudi inaktiveeritud tüved (Bioveta a.s., 2019c).  

Pi/L4 

Biocan Novel vaktsiini Pi/L4 näidustuseks on koerte aktiivne immuniseerimine, et vältida 

nakatumist paragripiviirusesse ja leptospiroosi (Bioveta a.s., 2019d). 

 

Kõigi eelnimetatud Biocan Noveli vaktsiinide infolehtedes on vaktsiinitootja Bioveta a.s. sageli 

esineva kõrvaltoimena välja toonud mööduva valuliku, sooja või punetava turse, mis peaks 

mööduma või vähenema kahe nädala jooksul pärast vaktsineerimist. Harvadel juhtudel võib 

tekkida ka seedetraktihäireid või isutus ja loidus ning ülitundlikkusreaktsioone (Bioveta a.s., 

2019a; Bioveta a.s., 2019b; Bioveta a.s., 2019c; Bioveta a.s., 2019d). 
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Biocan R 

Vaktsiini Biocan R näidustuseks on aktiivne immuniseerimine marutaudi vastu vältimaks 

viirusesse nakatumist ja sellest põhjustatud suremust (Bioveta a.s., 2019e). 

Vaktsiini infolehe järgi esineb subkutaanse manustamise järgselt mõnikord mööduv turse, mis 

peaks lahenema 10 päeva jooksul. Pärast intramuskulaarset (IM) manustamist võib ilmneda 

mööduv lokaalne valu süstekohal, mis peaks kaduma seitsme päeva jooksul. Mõnikord võib 

esineda ka ülitundlikkusreaktsioone (Bioveta a.s., 2019e). 

 

Tabel 3. Vaktsiinide näidustused ja infolehtedes mainitud kõrvaltoimed. IMHA – 

immuunvahendatud hemolüütiline aneemia, IMTP – immuunvahendatud trombotsütopeenia, 

IMPA – immuunvahendatud polüartriit 
Vaktsiin Immuniseerimise 

näidustus 

Kasutatud viirus Kõrvaltoimed 

Nobivac 

Rabies 
Marutaud Inaktiveeritud viirus 

Ülitundlikkusreaktsioon, harva 

anafülaksia 

Nobivac 

DHPPi 

CDV, CAV-1, 
CAV-2 ja CPiV 

Elusviirus 

Väga harva süstekoha turse, 

kehatemp. tõus, mööduv äge 
ülitundlikkusreaktsioon, 

anafülaksia 

Nobivac L4 
Leptospira neli 

serotüüpi 
Inaktiveeritud tüved 

Väga sageli mööduv palavik, 

väiksem aktiivsus ja isu, süstekoha 
turse.  

Väga harva IMHA, IMTP, IMPA, 

mööduv äge ülitundlikkus 

Biocan 

DHPPi 

CDV, CAV-1, 

CAV-2 ja CPiV 

Elus atenueeritud 

tüved 

Sageli süstekoha turse, harva 

seedetraktihäired, isutus, loidus, 

ülitundlikkusreaktsioon 

Biocan 

DHPPi/L4 

CDV, CAV-1, 

CAV-2, CPiV ja 
neli Leptospira 

serotüüpi 

CDV, CAV-1, CAV-
2 ja CPiV elus 

atenueeritud tüved 

Leptospira 

inaktiveeritud tüved 

Sageli süstekoha turse, harva 

seedetraktihäired, isutus, loidus, 

ülitundlikkusreaktsioon 

Biocan 

DHPPi/L4R 

CDV, CAV-1, 
CAV-2, CPiV, neli 

Leptospira 

serotüüpi ja 
marutaud 

CDV, CAV-1, CAV-

2 ja CPiV elus 

atenueeritud tüved 
Leptospira ja 

marutaudi 

inaktiveeritud tüved 

Sageli süstekoha turse, harva 

seedetraktihäired, isutus, loidus, 

ülitundlikkusreaktsioon 

Biocan Pi/L4 

CPiV ja neli 

Leptospira 
serotüüpi  

CPiV elus 
atenueeritud tüvi 

Leptospira 

inaktiveeritud tüved 

Sageli süstekoha turse, harva 

seedetraktihäired, isutus, loidus, 
ülitundlikkusreaktsioon 

Biocan R Marutaud Inaktiveeritud viirus 

Mõnikord süstekoha turse, IM 

manustamisel lokaalne süstekoha 

valu, ülitundlikkusreaktsioon 
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1.7. Eelnevatel aastatel Ravimiametile teatatud kõrvaltoimed koertel 

Tabelis 4 on kujutatud aastatel 2016–2021 Ravimiametile laekunud kõrvaltoimete teatised. 

Kokku teavitati sellel perioodil Ravimiametit teatiste põhjal 30 kiirest vaktsineerimisjärgsest 

kõrvaltoimest, millest 15 klassifitseeriti Ravimiameti poolt tõsiseks ning seitse mittetõsiseks. 

Seitsmele kõrvaltoimete esinemisjuhule polnud klassifikatsiooni antud (Ravimiamet, 2022b). 

 

1.7.1. 2016. aastal 

Aastal 2016 teatati Ravimiametile tõsisest kiire vaktsineerimisjärgse kõrvaltoime esinemisest 

ühel juhul. Tegemist oli nelja kuu vanuse kutsikaga, keda vaktsineeriti koerte katku, nakkava 

hepatiidi, parvoviiruse, paragripi, leptospiira ja marutaudi kompleksvaktsiiniga (DHPPi/L4R). 

Kaks minutit pärast vaktsineerimist kukkus kutsikas kokku ja tekkis anafülaktiline šokk 

(Ravimiamet, 2022b).  

 

1.7.2. 2017. aastal 

Aastal 2017 teatati koertel vaktsineerimisjärgsetest kõrvaltoimetest kolmel korral, kus kõigil 

juhtutel tekkisid kõrvaltoimed pärast kompleksvaktsiini DHPPi/L4R manustamist. Teatatud 

nähud: anafülaktiline šokk, teadvuse kadu, kollaps, tahtmatu urineerimine, bradükardia, 

salivatsioon, apaatia, oksendamine, südamerütmi kiirenemine, hüperaktiivsus. Kõik 

reaktsioonid möödusid pärast esmaabi osutamist (Ravimiamet, 2022b).  

Mittetõsiste kõrvaltoimete teatistest toodi välja üks kiire kõrvaltoime juhtum. Sel juhul 

vaktsineeriti nelja kuu vanust kutsikat DHPPi/L4R kompleksvaktsiiniga ning 10 minutit hiljem 

muutus koer loiuks ja oksendas (Ravimiamet, 2022b).  

 

1.7.3. 2018. aastal 

Aastal 2018 teavitati Ravimiametile viiest juhust, kus esinesid tõsised vaktsineerimisjärgsed 

kiired kõrvaltoimed. Neist kõigil korral tekkisid kutsikatel pärast koerte katku, nakkava 

hepatiidi, parvoviiruse, paragripi ja leptospiira kompleksvaktsiini (DHPPi/L4) manustamist 

kiired ülitundlikkusreaktsioonid. Tekkinud kliinilised tunnused: hüpovoleemiline šokk, 

kollaps, oksendamine, tahtmatu urineerimine, limaskestade kahvatus, tuikumine, jalgade 

kangestus, lihasnõrkus ja bradükardia (Ravimiamet, 2022b). 
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Kuuel juhul teavitati mittetõsistest kiirest vaktsineerimisjärgsetest kõrvaltoimest. Kolmel korral 

tekkis ülitundlikkusreaktsioon pärast vaktsineerimist DHPPi/L4 vaktsiiniga. Kirjeldati järgmisi 

reaktsioone: süstekoha valulikkus, oksendamine, nõrkus, isutus, tasakaaluhäired, salivatsioon, 

apaatia, kehatemperatuuri tõus, liikumisraskused (Ravimiamet, 2022b). 

Kolmel juhul tekkisid pärast DHPPi/L4R kompleksvaktsiini manustamist järgmised nähud: 

liikumisraskused, tahtmatu urineerimine või roojamine, apaatia, hüpovoleemia, uimasus, 

limaskestade kahvatus (Ravimiamet, 2022b). 

 

1.7.4. 2019. aastal 

Aastal 2019 teatati seitsmest tõsisest vaktsineerimisjärgsest kiirest ülitundlikkusreaktsioonist 

(Ravimiamet, 2022b). 

Neljal juhul tekkisid pärast DHPPi/L4 kompleksvaktsiini manustamist kõrvaltoimed. 

Reaktsioonide hulka kuulusid anafülaktiline šokk, vereringe kollaps, teadvuse kaotus, 

värisemine, oksendamine, tahtmatu roojamine või urineerimine, ülikiire hingamine, 

limaskestade kahvatus, loidus (Ravimiamet, 2022b). 

Kahel juhul tekkisid ülitundlikkusreaktsioonile viitavad sümptomid pärast DHPPi/L4R 

kompleksvaktsiini manustamist. 10-15 minuti jooksul pärast vaktsineerimist tekkisid 

hüpotensioon, bradükardia, oksendamine ja lühiajaline teadvuse kaotus (Ravimiamet, 2022b). 

Ühel juhul tekkis koeral marutaudi vaktsiini manustamise järgselt tahtmatu urineerimine, loidus 

ning suu limaskestade kahvatus. Kuigi koerale manustati lisaks marutaudi vaktsiinile ka 

DHPPi/L4 kompleksvaktsiin, ei pidanud veterinaar tekkinud reaktsioone kompleksvaktsiiniga 

seotuks, sest koer sai seda vaktsiini kuu aega tagasi ning kõrvaltoimeid ei tekkinud 

(Ravimiamet, 2022b). 

 

1.7.5. 2021. aastal 

Aastal 2021 teavitati Ravimiametile seitsmest juhust, kus koertel tekkis vaktsineerimisjärgselt 

ülitundlikkusreaktsioon. Veterinaarravimite kõrvaltoimete teatises polnud kõrvaltoimeid 

tekitanud vaktsiinid ning tekkinud kliinilised tunnused eraldi välja toodud (Ravimiamet, 

2022b). 
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Tabel 4. Aastatel 2016–2021 Ravimiametile teavitatud kiired vaktsineerimisjärgsed 

kõrvaltoimed. LK - limaskestad 

Aasta 
Kõrvaltoimete 

arv 
Vaktsiin Kliinilised tunnused 

2016 1 tõsine DHPPi/L4R anafülaktiline šokk, kollabeerumine 

2017 
3 tõsist DHPPi/L4R 

anafülaktiline šokk, teadvusetus, kollabeerumine, 

urineerimine, bradükardia, tahhükardia, oksendamine 

1 mittetõsine DHPPi/L4R oksendamine, loidus 

2018 

5 tõsist DHPPi/L4 
šokk, kollabeerumine, oksendamine, urineerimine, LK 
kahvatus, bradükardia, kanged jalad, lihasnõrkus 

6 mittetõsist 

DHPPi/L4 
süstekoha valulikkus, oksendamine, nõrkus, isutus, 

tasakaaluhäired, salivatsioon, apaatia, liikumisraskused 

DHPPi/L4R 
liikumisraskused, urineerimine/ roojamine, apaatia, LK 
kahvatus, hüpovoleemia 

2019 7 tõsist 

DHPPi/L4 

šokk, vereringe kollaps, teadvusetus, oksendamine, 

roojamine või urineerimine, kiire hingamine, LK 
kahvatud, loidus 

DHPPi/L4R hüpotensioon, bradükardia, oksendamine, teadvusetus 

Marutaud tahtmatu urineerimine, loidus, kahvatud LK 

2021 7 puudub info puudub info 

 

1.8. Reaktsioonide esinemiste arv teistes riikides 

Kanadas läbi viidud uuringus toodi välja reaktsioonide arv 10 000 müüdud doosi kohta. Selles 

uuringus teatati 2,7 allergilist juhtu 10 000 koera vaktsineerimise kohta. Samas on uuringus 

välja toodud, et tulemusi tuleks vaadata valguses, et vaktsiinireaktsioone tihti ei raporteerita 

ning kõiki müüdud doose ka ei kasutata. Vaatamata sellele näitas uuring, et vaktsineerimisest 

tingitud kõrvaltoimeid esineb Kanadas harva (Valli, 2015). 

Banfieldi haiglas läbi viidud seireuuringus toodi välja, et vaktsineerimisest tingitud 

kõrvaltoimeid esines kolme päeva jooksul pärast vaktsineerimist 38,2-l koeral 10 000-st. Neist 

72,8% tekkisid vaktsineerimispäeval. Tegemist oli väga suure uuringuga, kus andmestikus oli 

1 226 159 koera (Moore jt, 2005). 

Miyaji jt (2012) leidis oma Jaapanis läbi viidud uuringus, et vaktsineerimisega seotud 

kõrvaltoimed esinesid 62,7-l koeral 10 000-st. Ühendkuningriikides läbi viidud uuring näitas 

aga reaktsioonide esinemise sagedusena 0,093 ülitundlikkusreaktsiooni 10 000 koera kohta 

(Gaskell jt, 2002). 
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1.9. Ülitundlikkusreaktsiooni tekkimist soodustavad tegurid 

 

1.9.1. Geneetiline taust 

On tuvastatud, et vaktsineerimisjärgseid kõrvaltoimeid võib keskmisest rohkem esineda akital, 

Ameerika kokkerspanjelil, Saksa lambakoeral, kuldsel retriiveril, Iiri setteril, Saksa dogil, 

Kerry sinisel terjeril, mopsil, Bostoni terjeril, kääbuspinšeril, chihuahua’l ja kõikidel takside 

ning puudlite variatsioonidel (Dodds, 2001; Moore jt, 2005). Kõige enam on geneetilise 

eelsoodumusega seostatud tavalist puudlit, pikakarvalist taksi, Vana-Inglise lambakoera, Šoti 

terjerit, Shetlandi lambakoera, shih tzu’d, Ungari lühikarvalist linnukoera ja Weimari 

linnukoera, samuti tõuge, kes on üleni või enamasti valged (näiteks hele dobermannpinšer, 

Austraalia lambakoer, arlekiin dogi) (Dodds, 2001). Keskmiste kuni suurte tõugude hulgas on 

bokseritel tuvastatud ebaproportsionaalselt suur risk vaktsiinist tingitud kõrvaltoimete tekkeks 

(Moore jt, 2005).  

Kõrvaltoimete tekkimises esineb ka tõugudesiseselt geneetilisi erinevusi ning 

ülitundlikkusreaktsiooni avaldumine on tõenäoliselt seotud mitme geeni või geeni regiooniga 

(Moore ja HogenEsch, 2010).  

On täheldatud, et suur osa eelnevalt mainitud tõugu koertest, kellel avaldub autoimmuunhaigus, 

on vaktsineeritud kas mono- või polüvalentse vaktsiiniga 30 kuni 40 päeva enne 

autoimmuunhaiguse algust (Dodds, 2001). Samuti on need tõud vastuvõtlikumad ka teistele 

vaktsineerimisjärgsetele kõrvaltoimetele nagu krambid, kõrge palavik ja valusad hüpetroofilise 

osteodüstroofia episoodid (Dodds, 1999). Loomadel, kellel on olnud vaktsineerimisjärgsed 

kõrvaltoimed, on soovitatud hoiduda vaktsineerimisest vähemalt kuni puberteedi lõpuni ning 

selle asemel mõõta antikehade seroloogiline tiiter neile haigustele, mille vastu koer on 

vaktsineeritud (Dodds, 2001). See soovitus läheb vastuollu seadusandlusega määratud 

marutaudi vastase vaktsineerimisega – Eestis on marutaudi vastu kohustuslik vaktsineerida iga 

kahe aasta möödumisel viimasest vaktsineerimisest (Ravimiamet, 2021). Marutaudi vaktsiini 

puhul on avastatud, et see on tugevalt immunogeenne ja võib esile kutsuda tõsiseid 

neuroloogilisi reaktsioone (Dodds, 1999; Schultz, 1998). Sellistel juhtudel on soovituslik 

marutaudi vastu vaktsineerimine edasi lükata (Dodds, 2001). 

Segavereliste koerte puhul on viidatud suhteliselt madalale vaktsineerimisjärgsete 

kõrvaltoimete tekke tõenäosusele. See võib olla seotud geneetilise heterogeensusega, kuid võib 
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ka vihjata, et segaverelisi koeri kasutanud laboratoorsed ohutusuuringud võivad alahinnata 

tõukoertel vaktsineerimisega seonduvate kõrvaltoimete tekete tõenäosust (Moore jt, 2005). 

Lähitulevikus võib spetsiifiliste geenimutatsioonide tuvastamine olla liiga keeruline, et sellel 

oleks praegu ka praktiline tähendus. Siiski peaks vältima kõrge riskiga koertele mitme vaktsiini 

korraga manustamist. Samas pole teada, kas vaktsiinide hajutatult manustamine vähendab ka 

reaktsiooni riski (Moore ja HogenEsch, 2010). 

 

1.9.2. Vanus 

Moore jt (2005) uuringus toodi välja, et suurim vaktsiinireaktsioonide risk asub 1–3 aastaste 

koerte seas ning kõige väiksem ≥6-aastastel koertel. Nimelt alla üheksa kuu vanustel koertel oli 

38,6 reaktsiooni 10 000 vaktsineeritud koera kohta ning reaktsioonide arv suurenes oluliselt 

kuni 1,5–2,5 aasta vanuseni (58,3/10 000). Seejärel langesid reaktsioonide arvud vanemates 

vanusekategooriates järk-järgult. 

 

1.9.3. Kehamass 

Teostatud uuringute põhjal kahtlustatakse, et väikest tõugu koertel esineb vaktsineerimisest 

tingitud kõrvaltoimeid rohkem (Gaskell jt, 2002). Tootjate poolt on soovitud manustada 

kõikidele koertele, sõltumata kehamassist, 1 ml vaktsiini ning vaktsiine hoiustatakse 

üheannuselistes viaalides. See tähendab, et vaktsiine manustatakse erinevalt enamikest 

ravimitest ideel, et üks doos sobib kõigile. Täiskasvanud koerte kehamass võib varieeruda väga 

suurtes vahemikes ning seetõttu annab 1 ml vaktsiini manustamine erineva kehamassiga 

koertele erineva doosi vaktsiini kilogrammi kohta (Moore jt, 2005). Moore jt (2005) kinnitas 

oma uuringus kehamassi ja mahu suhte tähtsust. Mida väiksemat tõugu koer, seda suurem on 

tõenäosus vaktsineerimisjärgsete kõrvaltoimete tekkeks. 

Samas pole toodud välja soovitust, kus vaktsineerimisjärgsete kõrvaltoimete vähendamiseks 

tasuks alandada ka vaktsiini annust. Doosi alandamisel väheneb ka manustatav antigeenitase, 

mis tühistab tootjapoolsed garantiid ning vaktsiini poolt tekitatava kaitse garantiid kannab 

automaatselt loomaarst. Kui on kahtlus, et vaktsiini manustamise tagajärjel võivad tekkida 

kõrvaltoimed, siis peaks veterinaararst hindama uuesti, kas on vajadus spetsiifiliste antigeenide 

järele, kaaluma teist tootjat või andma monovalentseid vaktsiine erinevatel vastuvõttudel 

(Sykes ja Greene, 2012).  
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1.9.4. Sugu ja steriliseerimine 

Moore jt (2005) uuringu põhiselt suurendab vaktsineerimisejärgselt tekkivate kõrvaltoimete 

riski koera steriliseerimine rohkem kui koera sugu. Pärast vaktsineerimist on emastel koertel 

östrogeenide dimorfse tugevdava ja androgeenide kaitsva toime tõttu tugevam immuunvastus 

kui isastel (Verthelyi, 2001). Steriliseerimine vähendab östrogeeni ja testosterooni 

kontsentratsiooni ning seetõttu nõrgeneb nende negatiivne tagasiside hüpofüüsile, mille 

tulemusena tõuseb oluliselt folliikuleid stimuleeriva hormooni ja luteiniseeriva hormooni 

kontsentratsioon emastel ja isastel koertel (Olson jt, 1992). Need hüpofüüsi hormoonid võivad 

kas iseseisvalt või koostoimes teiste primaarsete suguhormoonidega mõjutada immuunvastust 

vaktsineerimisele (Moore jt, 2005). 

 

1.9.5. Vaktsineerimiskord 

On raporteeritud, et allergilise reaktsiooni tõenäosus suureneb kolmanda või neljanda vaktsiini 

manustamine tagajärjel (Martinod, 1997). See tähendab, et kõige enam peaks 

vaktsineerimisjärgseid kõrvaltoimeid esinema koertel kahe ja kolme aasta vanuses. Koerte 

vaktsineerimise protokollide erinevuse tõttu võib kolmas vaktsiin olla kutsikaperioodi viimane 

vaktsiin või esimene tõhustusvaktsiin. Vaktsineerimisjärgsete kõrvaltoimete esinemissageduse 

langust pärast teist eluaastat on seostatud allergeenide desensibiliseerumisega (Moore jt, 2005) 

 

1.9.6. Kaasuvad haigused 

Atoopilised patsiendid vastavad mitte-sihtmärgilistele antigeenidele tootes mitte ainult IgG, 

vaid ka IgE antikehasid. Nendel IgE antikehadel on nahas ja lähedal asuvate soolte ja 

hingamisteede limaskestade nuumrakkude retseptoritele kõrge afiinsus. IgE jääb neile 

nuumrakkudele kuudeks, isegi pärast seda kui seerumi IgE tase on langenud. Kui seejuures 

manustatakse patsiendile vaktsiin, milles on veel mitte-sihtmärgilisi antigeene, siis need 

seonduvad IgE-le nuumrakkudel ja põhjustavad degranulatsiooni. Tekib tüüpiline tüüp I 

ülitundlikkusreaktsioon (Gershwin, 2018). On täheldatud, et atoopilistel koertel arenevad 

tugevamad õietolmuvastased IgE vastused kui neid vaktsineeritakse CDV, CAV ja 

leptospiroosi vaktsiinidega vahetult enne, kuid mitte pärast, kokkupuudet õietolmuekstraktiga 

(Frick ja Brooks, 1983). Seetõttu soovitatakse teostada atoopiliste koerte revaktsineerimist 

allergiavabal hooajal või haigusvabadel perioodidel (Sykes ja Greene, 2012). 
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1.9.7. Manustatavad muud ravimid 

Tsütotoksiliste ainete või glükokortikoidide samaaegne manustamine võib sõltuvalt ravimi 

annusest ja ravi kestusest olla seotud vaktsineerimisjärgse vastuse vähenemisega. Kui 

glükokortikoide manustatakse pikaajaliselt põhjustab vaktsineerimine väiksema tõenäosusega 

immunosupressiooni. Kuigi glükokortikoidid häirivad revaktsineerimist tõenäoliselt vähem, ei 

soovitata neid kasutada, kui teatud antigeenile on esile kutsutud esmane immuunvastus (Sykes 

ja Greene, 2012). 

 

1.10. Ülitundlikkusreaktsiooni ennetamine 

Kui on kahtlus, et loomal võib tekkida vaktsineerimisjärgselt tõsiseid kõrvaltoimeid, 

soovitatakse loomaarstil muuta vaktsineerimiskava vähendamaks samaaegselt manustatavate 

antigeenide arvu, minna üle inaktiveeritud adjuveeritud vaktsiinilt nõrgestatud elusvaktsiinile, 

muuta vaktsiini tootjat või kasutada võimalusel nahaalust või intranasaalset manustamisviisi 

lihasesisese manustamisviisi asemel. Nahaalune või intranasaalne manustamine vähendab toote 

süsteemsesse vereringesse imendumise kiirust (Sykes ja Greene, 2012).  

Tegemaks kindlaks, et kogemata pole sisenetud veresoonde, on väga tähtis süstla aspireerimine 

enne parenteraalse vaktsiini manustamist. Loomi tuleks vaktsineerida vastuvõtu alguses, et 

vaatlusperiood oleks võimalikult pikk. Omanikele tuleks soovitada loomi hoida pärast 

vaktsineerimist toas ning jälgimise all veel mitu tundi pärast koju jõudmist (Sykes ja Greene, 

2012). 

Loomadele, kellel on eelnevalt esinenud tugevad reaktsioonid, tuleks 15 minutit enne 

vaktsineerimist manustada antihistamiinikume subkutaanselt või intramuskulaarselt. Kui 

eelnevad reaktsioonid on olnud eriti tõsised, tuleb enne järgmist vaktsineerimist manustada 

loomale koos antihistamiinikumidega ka ühekordne põletikuvastane annus glükokortikoide. 

Probleemse komponendi tuvastamiseks tuleks vaktsiinide erinevaid antigeene manustada 

võimalusel eraldi, vähemalt kahenädalase vahega (Sykes ja Greene, 2012).  

 

1.10.1.  Ülitundlikkusreaktsiooni testimine 

Vaktsiinist tingitud ülitundlikkusreaktsioon on problemaatiline nii omanikule, loomale kui ka 

loomaarstile. Selgitamaks, kas loomal võib vaktsiin esile kutsuda IgE poolt vahendatud 
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reaktsiooni, on loodud intradermaalne nahatest. Nahatestis kasutatakse vaktsiini, negatiivet ja 

positiivset kontrolli. Antud test annab loomaarstile võimaluse valida toode, mis väiksema 

tõenäosusega kutsub tundlikul patsiendil esile allergilise reaktsiooni. Testi sooritamiseks 

pügatakse nahk ning manustatakse intradermaalselt 0,1 ml vaktsiini rindkere lateraalsesse 

piirkonda. Sarnased süstid teostatakse lahustiga negatiivseks kontrolliks ja histamiiniga 

positiivseks kontrolliks. Süstekohti vaadeldakse ning kubla arengut mõõdetakse 15 kuni 20 

minutit hiljem. Kubla teke vaktsiini süstekohale viitab positiivsele vaktsiini vastusele ehk üks 

või enam vaktsiinis olev antigeen suudab stimuleerida patsiendi kudede nuumrakkudes esinevat 

IgE-d (Gershwin, 2018).  

Samas mitte kõikidel loomadel, kellel on positiivne intradermaalse nahatesti tulemus, ei esine 

pärast vaktsineerimist ülitundlikkusreaktsiooni tunnuseid. Näiteks tekib paljudel koertel kuid 

või aastaid pärast vaktsineerimist ülitundlikkus leptospiira antigeeni suhtes, kuid ainult teatud 

arvul neist koertest tekib kliiniliselt oluline kõrvaltoime (anafülaksia, näoturse, verine 

kõhulahtisus) (Sykes ja Greene, 2012). 

 

1.10.2.  Vaktsiinireaktsiooni eelsoodumusega koerte vaktsineerimisprotokoll  

Vaatamata vaktsiinide tohutule kasule, ei ole vaktsiinid alati ohutud. Loomaarst peab kaaluma 

võimalikku nakatumisohtu, vaktsiinide pakutava kaitse ning võimalike kahjulike tagajärgede 

vahel. Üldiselt on vaktsiinist saadav kasu vaktsineeritavale suurem kui mõni 

vaktsineerimisjärgne komplikatsioon. Vaktsiinide poolt esile kutsutud haigused on muutunud 

olulisemaks probleemiks, sest kuigi nende levimus on madal, ületavad need haiguste levimuse, 

mille vastu vaktsiinid on ettenähtud (Sykes ja Greene, 2012). 

Teatud koeratõugudel ja -pesakondadel on vaktsineerimisjärgseid kõrvaltoimeid rohkem. 

Rutiinsete protokollide kohaselt vaktsineeritakse mõnda looma liiga sageli või haiguste vastu, 

mis neile ohtu ei kujuta või mille puhul vaktsiinidest saadav kasu on küsitav. Samamoodi on 

teisi loomi, kelle nakatumise oht on nii suur, et loomad vajavad sagedasemat või varasemat 

vaktsineerimist või mõlemat. Multivalentsete vaktsiinide kasutamine on mugav ja kulutõhus, 

kuid mõnikord võib see piirata looma vaktsineerimiskavade kohandamist, kui on vaja teha 

erandeid (Sykes ja Greene, 2012). 

Tõugudele ja pesakondadele, kus on teada, et eelsoodumus kõrvaltoimete saamiseks on suurem, 

tuleks luua võimalikult minimaalne vaktsineerimisprotokoll. Vaktsineerimist võiks alustada 



33 

hiljem, kui koer on üheksa või 10 nädala vanune, ja immuunsüsteem suudab paremini toime 

tulla antigeense väljakutsega. Limiteerima peaks kasutatavate antigeenide hulka ehk erinevad 

vaktsiinid (näiteks parvoviirus, koerte katkuviirus) tuleks teha kahe- või kolmenädalase 

intervalliga. Marutaudi vaktsiini võiks manustada koerale, kui ta on saanud kuue kuu vanuseks. 

Kui koeral on vaktsineerimisjärgselt tekkinud tugev ülitundlikkusreaktsioon, siis peaks 

revaktsineerimist vältima (Dodds, 2001). 

Koertele, kellel on eelsoodumus vaktsineerimisjärgselt tekkivate kõrvaltoimete tekkeks, tuleks 

alternatiiviks pakkuda seerumist haiguse antikehade määramist, vältida ebavajalike vaktsiinide 

kasutamist või ülevaktsineerimist, kasutada ettevaatusabinõusid haigete, väga vanade, nõrkade 

või palavikuga indiviidide vaktsineerimisel (Dodds, 2001). 
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2. TÖÖ EESMÄRK 

 

Käesoleva töö põhiliseks eesmärgiks on tuvastada, kui paljudel koertel tekib 

vaktsineerimisjärgselt kõrvaltoimeid ning kas kõrvaltoimete esinemine võib olla seotud koera 

tõu, kehamassi, soo või vanusega. 

Lõputöö spetsiifilised eesmärgid on järgmised: 

1. Tuvastada, kui paljudel koertel tekib vaktsineerimisjärgselt kiireid kõrvaltoimeid. 

2. Analüüsida, kas kiirete kõrvaltoimete esinemise ja koera tõu, kehamassi, soo või 

vanuse vahel võib esineda seoseid. 

3. Tuvastada, milliste vaktsiinide kasutamise tagajärjel tekkis vaktsineerimisjärgseid 

kiireid kõrvaltoimeid kõige enam. 

4. Analüüsida, kas kiirete vaktsineerimisjärgsete kõrvaltoimete tekkimisel võib olla seos 

vaktsineerimiskorra või vaktsiini manustamiskohaga. 

5. Tuvastada, millised olid kõige enam tekkivad vaktsineerimisjärgsed kiired 

kõrvaltoimeid.
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3. MATERJAL JA METOODIKA 

 

3.1. Valim 

Uuringu valim koosnes koertest, kelle omanikud pöördusid Eesti Maaülikooli 

Väikeloomakliinikusse või Eedeni PetCity loomakliinikusse koerte plaaniliseks 

vaktsineerimiseks perioodil 1. jaanuarist 2019 kuni 31. augustini 2021. Kahe ja poole aastase 

uuringuperioodi jooksul käis kahes kliinikus plaanilisel vaktsineerimisel 1094 koera. Valimist 

eemaldati üks koer, kuna kõrvaltoimete tekkimine vaktsineerimise järgselt jäi tema puhul 

ravikaardi puuduliku info tõttu ebaselgeks. Valimisse jäi seega 1093 koera. 

Vastuvõttude andmed pärinesid loomakliinikutes kasutatavast andmebaasist Provetcloud.  

 

3.2. Andmete registreerimine ja töötlemine 

Provetcloud andmebaasist kogutud andmed 1093 koera kohta talletati tabelarvutusprogrammis 

Microsoft Excel 2016. 

Koerte kohta registreeriti järgnevad tunnused: vanus (aastates ja kuudes), sugu, tõug, kehamass 

(kilogrammides), kasutatud vaktsiini tootja, kasutatud vaktsiin, mitmendat korda koera 

vaktsineeriti (eristati esimest kolme vaktsiini ning seejärel revaktsineerimist), vaktsiini 

manustamiskoht, kas vaktsineerimisjärgselt tekkis koeral kiireid kõrvaltoimeid (viie minuti 

jooksul vaktsiini manustamisest). Seejärel märgiti andmestikku, kui kiiresti koeral 

kõrvaltoimed tekkisid ning millised olid tekkinud kõrvaltoimete sümptomid. Kui looma 

vastuvõtu andmetes ei olnud kirjas loomaarsti tähelepanekuid vaktsineerimise järgselt 

kõrvaltoimete tekkimisest või nende esinemine ei olnud selgelt dokumenteeritud, tõlgendati 

seda kui kõrvaltoimete mittetekkimist. Seega tõlgendati info puudumist ravikaardil kui 

vaktsineerimisjärgsete kõrvaltoimete mittetekkimist. 

Uuringus kasutati andmeid, mis on kogutud meditsiinilistel eesmärkidel ja neid on kasutatud 

anonüümsel kujul. 
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Valimis olevad koerad jaotati vastavalt manustamispäeval mõõdetud kehamassile viide 

kategooriasse: väga väiksed koerad (kehamassiga kuni 5 kg), väiksed koerad (5–10 kg), 

keskmised koerad (10–25 kg), suured koerad (25–45 kg) ja väga suured koerad (üle 45 kg). 

 

3.3. Statistiline analüüs 

Ravikaartidel olnud andmed koguti tabelarvutusprogrammi Microsoft Excel, mille abil teostati 

arvkarakteristikute ja nendevaheliste seoste olulisuse hindamine. Tunnuste omavahelise seose 

hindamiseks kasutati χ2-testi (hii-ruut test). Tunnustevaheline seos hinnati statistiliselt oluliseks 

olulisuse nivool <0,05. 

Proportsioonide usaldusintervallid (95% UI) arvutati internetiprogrammi EpiTools abil. 
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4. TULEMUSED 

 

4.1. Uuringupopulatsioon 

Uuringu valim koosnes 1093-st koerast. Esindatud oli 100 erinevat koeratõugu vanuses üks kuu 

kuni 15 aastat. Soolises jaotuses oli isaseid 95 isendit rohkem kui emaseid (vastavalt 594 ja 499 

koera). Valimis olnud koerte kehamass varieerus 880-st grammist 85 kilogrammini. 

 

4.2. Vaktsineerimisjärgsed kohesed kõrvaltoimed 

Vaktsineerimisjärgsed kohesed kõrvaltoimed tekkisid 24-l koeral 1093-st ehk 2,2% koertest. 

Vaktsineerimisjärgse ülitundlikkusreaktsiooni kliinilised tunnused varieerusid 

valureaktsioonist šoki sümptomiteni.  

Tugevat valureaktsiooni (n=13) toodi välja 41,7% koertest, kellel tekkis vaktsineerimisjärgselt 

reaktsioon. Tugeva valureaktsiooni all kirjeldasid loomaarstid looma karjumist ning häälekat ja 

kestvat niutsumist. Teistest enam esines ka tugevat loidust ning lamama vajumist (n=6), mida 

kirjeldati 25% reaktsiooni saanud koertest. 

Oksendamist kirjeldati 16,7% (n=4), tahtmatut urineerimist 12,5% (n=3) ja 

vaktsineerimisjärgset longet mainiti 8,3% (n=2) kõrvaltoimeid saanud koertest. Anafülaktilise 

šoki sümptomitest märgiti ära kahvatuid limaskestasid 12,5% (n=3), tahhükardiat 12,5% (n=3), 

apaatsust 4,2% (n=1), bradükardiat 4,2% (n=1) ja nõrka pulssi 4,2% (n=1) koertest. Ühel 

reaktsiooni saanud koeral (4,2%) esines ka tasakaaluhäireid ja teadvuse kadu. Lisaks kirjeldati 

kõrvaltoimetena salivatsiooni ja tugevat süstekoha sügelust (Joonis 2). 
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Joonis 2. Vaktsineerimisjärgselt kirjeldatud kliinilised tunnused 

 

4.3. Vaktsineerimisjärgsete kõrvaltoimete tekkimise aeg 

Ravikaartidel olnud info põhjal klassifitseeriti kõrvaltoimed, mis tekkisid kuni ühe minuti 

jooksul pärast vaktsineerimist koheselt tekkinud kõrvatoimeteks. 

Kõige enam tekkisid kiired kõrvaltoimed koheselt pärast vaktsineerimist (n=20, s.o 83,3% 

reaktsiooni saanud koertest). 12,5% reaktsiooni saanud koertest (n=3) tekkisid kõrvaltoimed 

viis minutit pärast vaktsineerimist ja 4,2% (n=1) kaks minutit pärast vaktsineerimist (Joonis 3). 

 

Joonis 3. Kõrvaltoimete tekkimise aeg vaktsineerimise järgselt 
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4.4. Seoste analüüs 

 

4.4.1. Tõug  

Valimis oli kokku 1093 looma, esindatud oli 100 erinevat koeratõugu. Kõige rohkem oli valimis 

segaverelisi koeri (n=222), teisi koeratõugusid oli esindatud alla 100 koera tõu kohta. 

Tõukoertest oli valimis kõige rohkem Yorkshire’i terjerid (n=59), seejärel Saksa lambakoeri 

(n=50) ja labradori retriivereid (n=43). Ühel koeral polnud andmebaasis tõugu märgitud.  

Tabelis 5 on kujutatud vaktsineerimisjärgsete kiirete kõrvaltoimete tõuline jaotus. Koeratõud, 

mille esindajaid oli valimis alla viie isendi, grupeeriti kategooriasse „väheesindatud tõud“. 

Joonisel 4 on kujutatud koeratõud, kellel esinesid vaktsineerimisjärgselt kiired kõrvaltoimed 

koos 95% usaldusintervalliga. 

 

Tabel 5. Kõrvaltoimete esinemise tõuline jaotus. Väheesindatud tõugude seas esinesid 

kõrvaltoimed Inglise springerspanjelil (1/2, 50%; 95% UI: 9,5–90,6) 

Tõug 
Kõrvaltoimete 

esinemine 

Kõrvaltoimete 

esinemise % 
95% UI 

Ameerika pitbullterjer 0 koera 5-st 0% 0–43,5 

Ameerika 

Staffordshire’i terjer 
0/15 0% 0–20,4 

Austraalia lambakoer 2/16 12,5% 3,5–36,0 

basenji 1/5 20,0% 3,6–62,5 

beagle 0/11 0% 0–25,9 

Berni alpi karjakoer 0/17 0% 0–18,4 

bichon 0/9 0% 0–29,9 

Bostoni terjer 0/11 0% 0–25,9 

Cavalier King Charlesi 
spanjel 

6/26 23,1% 11,0–42,1 

chihuahua 0/20 0% 0–16,1 

dobermann 0/5 0% 0–43,5 

Eesti hagijas 0/5 0% 0–43,5 

foksterjer 0/7 0% 0–35,4 

Inglise kokkerspanjel 0/17 0% 0–18,4 

Jack Russelli terjer 0/37 0% 0–9,4 

Karjala karukoer 1/6 0% 3,0–56,4 

kuldne retriiver 0/36 0% 0–9,6 

kääbuspinšer 0/6 0% 0–39,0 

kääbusšnautser 0/5 0% 0–43,5 

kääbustaks 1/17 5,9% 1,1–27,0 

labradori retriiver 1/43 2,3% 0,4–12,1 

mops 0/11 0% 0–25,9 

Nova Scotia retriiver 1/19 5,3% 0,9–24,6 

papillon 0/7 0% 0–35,4 

pomeranian 2/31 6,5% 1,8–20,7 

Prantsuse buldog 0/29 0% 0–11,7 
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Tabeli 5 jätk 
Saksa bokser 0/6 0% 0–39,0 

Saksa lambakoer 0/50 0% 0–7,1 

Saksa spits 0/7 0% 0–35,4 

samojeed 0/15 0% 0–20,4 

segavereline 2/222 0,9% 0,3–3,2 

Shetlandi lambakoer 2/10 20% 5,7–51,0 

shiba inu 2/14 14,3% 4,0–40,0 

shih tzu 0/7 0% 0–35,4 

Siberi haski 0/21 0% 0–15,5 

spits 0/7 0% 0–35,4 

Staffordshire'i 

bullterjer 
0/13 0% 0–22,8 

Šveitsi valge 

lambakoer 
0/7 0% 0–35,4 

taks 0/34 0% 0–10,2 

Ungari lühikarvaline 

linnukoer 
0/7 0% 0–35,4 

Weimari linnukoer 0/5 0% 0–43,5 

Walesi corgi 0/12 0% 0–24,3 

Vene spanjel 0/5 0% 0–43,5 

Vene toiterjer 1/40 2,5% 0,4–12,9 

Lääne-Highlandi valge 
terjer 

0/13 0% 0–22,8 

grifoon 0/5 0% 0–43,5 

Yorkshire'i terjer 1/59 1,7% 0,3–9,0 

Väheesindatud tõud 1/136 0,7%  

 

 

Joonis 4. Vaktsineerimisjärgsete kiiresti tekkivate kõrvaltoimete esinemise tõuline jaotus koos 

95% usaldusintervalliga 
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Võrreldes kõigi ülejäänud tõugudega tekkis Cavalier King Charles spanjelitel 

vaktsineerimisjärgselt koheseid kõrvaltoimeid kõige rohkem (6/26, 23,1%). Kõrvaltoimete 

esinemissagedus Cavalier King Charles spanjelitel erines statistiliselt oluliselt (p<0,0001) 

kõrvaltoimete esinemissagedusest ülejäänud koeratõugudel. 

Kiirete kõrvaltoimete esinemine võrreldes valimis olnud ülejäänud koertega osutus statistiliselt 

oluliseks ka Shetlandi lambakoerte (p=0,0013), Austraalia lambakoerte (p=0,03), shiba inude 

(p=0,01) ja Inglise springerspanjelite (p=0,03) vahel. 

 

4.4.2. Vanus 

Kõigi 1093 valimis olnud koeral oli võimalik andmebaasist tuvastada vaktsineerimispäeval 

olnud vanus. Valimis võrreldi omavahel alla aastaseid koeri iga kuu põhjal ning eraldi 

kategooria moodustasid üle ühe aasta vanused koerad. Üle üheaastaseid koeri käis 

vaktsineerimas kõige rohkem (n=441). Alla aasta vanustest käis vaktsineerimas kõige rohkem 

kolme kuu vanuseid kutsikaid (n=239), seejärel kahe kuu vanused kutsikad (n=182) ning nelja 

kuu vanuseid kutsikad (n=155).  

Kõrvaltoimeid tekkis kahekuustel (5-l korral 182-st, s.o 2,75%; 95% UI: 1,2–6,3), kolmekuustel 

(8/239, 3,35%; 95% UI: 1,7–6,5) ja neljakuustel (9/155, 5,81%; 95% UI: 3,1–10,7) kutsikatel. 

Üle üheaastaste koerte seas tekkis ühel koeral 441-st (0,23%; 95% UI: 0,04–1,3) 

vaktsineerimise järgselt ülitundlikkusreaktsioon (Joonis 5). Kõige noorematel kutsikatel 

vanuses üks kuu (n=15) ei tekkinud ühtegi kiiret kõrvaltoimet. Samuti ei tekkinud 

kõrvaltoimeid koertel vanuses viis kuud (n=31; 95% UI: 0–11,0), kuus kuud (n=13; 95% UI: 

0–22,8), seitse kuud (n=6; 95% UI: 0–39,0), kaheksa kuud (n=4; 95% UI: 0–49,0), üheksa kuud 

(n=1; 95% UI: 0–79,4), 10 kuud (n=3; 95% UI: 0–56,2) ja 11 kuud (n=3; 95% UI: 0–56,2). 
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Joonis 5. Vaktsineerimisjärgsete kiiresti tekkivate kõrvaltoimete esinemise vanuseline jaotus 

koos 95% usaldusintervalliga 

 

Võrreldes kõigi ülejäänud vanuses koertega tekkis kõrvaltoimeid kõige rohkem 4-kuustel 

kutsikatel ning erinevus teiste vanuste ja 4-kuuliste kutsikate kõrvaltoimete esinemissageduse 

vahel kujunes ka statistiliselt oluliseks (p=0,0016). Kuigi kõrvaltoimeid esines ka 2-kuuliste ja 

3-kuuliste koerte seas rohkem kui ülejäänud vanuses koerte seas keskmiselt, ei kujunenud need 

erinevused kõrvaltoimete esinemissageduses statistiliselt oluliseks (vastavavalt p=0,7, p=0,21).  

 

4.4.3. Kehamass 

Vaktsineerimispäeval oli mõõdetud 1087 koera kehamass. Loomad olid jaotatud viide 

erinevasse kaalukategooriasse vastavalt vaktsineerimispäeval mõõdetud kehamassile: <5 kg, 5–

10 kg, 10–25 kg, 25–45 kg, >45 kg.  

Kõrvaltoimeid esines kolmes kehamassikategoorias: <5 kg (12-l koeral 354-st, s.o 3,4%; 95% 

UI: 2,0–5,8), 5–10 kg (9/281, 3,2%; 95% UI: 1,7–6,0), 10–25 kg (3/312, 1%; 95% UI: 0,33–

2,8) (Joonis 7). Kahes viimases kaalukategoorias (25–45 kg, >45 kg) ei esinenud koertel ühtegi 

vaktsineerimisjärgset kiiret kõrvaltoimet (95% UI vastavalt 0–3,0 ja 0–20,4) (Joonis 6). 
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Joonis 6. Vaktsineerimisjärgsete kiiresti tekkivate kõrvaltoimete esinemine kaalukategoorias 

koos 95% usaldusintervalliga 

 

Kuigi alla 5 kg kehamassiga koerte seas esines vaktsineerimisjärgseid kõrvaltoimeid veidi 

rohkem kui teiste kaaluklasside seas keskmiselt, ei osutunud see erinevus statistiliselt oluliseks 

(p=0,10).  

Andmestikku analüüsides selgus, et kaalukategooriates 25–45 kg (n=126) ja >45 kg (n=15) ei 

esinenud ühtegi kõrvaltoimet.  
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Joonis 7. Vaktsineerimisjärgsete kiiresti tekkivate kõrvaltoimete esinemine soo lõikes koos 

95% usaldusintervalliga 

 

Isaste koerte seas esines küll kõrvaltoimeid veidi enam kui emaste koerte seas, kuid see erinevus 

ei osutunud statistiliselt oluliseks (p=0,61). 

 

4.4.5. Vaktsineerimiskord 

Valimis oli 1060-le koerale märgitud, kas tegemist oli esimese, teise, kolmanda või 

revaktsineerimisega (alates neljandast vaktsiinist). Kiireid kõrvaltoimeid esines igas 

kategoorias. 

Kõige enam esines kõrvaltoimeid kolmandal vaktsineerimisel (11-l korral 234-st, s.o 4,7%; 

95% UI: 2,6–8,2). Esimese ja teise vaktsineerimise järgselt esines koheseid kõrvaltoimeid 

vähem. Esimesel vaktsineerimisel käis 118 koera, kellest viiel tekkisid kiired kõrvaltoimed 

(4,2%; 95% UI: 1,8–9,5). Teisel vaktsineerimisel käis 270 koera, neist kuuel tekkisid kiired 

kõrvaltoimed (2,2%; 95% UI: 1,0–4,8). Revaktsineerimisel käis 438 koera ning kõrvaltoimed 

tekkisid ühel koeral (0,2%; 95% UI: 0,04–1,3) (Joonis 8). 
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Joonis 8. Vaktsineerimisjärgsete kiiresti tekkivate kõrvaltoimete esinemine vastavalt 

vaktsineerimiskorrale 

 

Kolmanda vaktsineerimise järgselt tekkis kõige enam vaktsineerimisjärgseid kõrvaltoimeid 

ning võrreldes esimese, teise ja revaktsineerimisega, osutus see kõrvaltoimete 

esinemissageduse erinevus ka statistiliselt oluliseks (p=0,0058). 

 

4.4.6. Kasutatud vaktsiin 

Valimis olnud koertel kasutati 13 erinevat vaktsiini. Antud analüüsis grupeeriti vaktsiinid 
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kõrvaltoimeid vaktsiini DHPPi/L4R (8-l korral 417-st, s.o 1,9%; 95% UI: 1,0–3,7), DHPPi/L4 

(8/238, 3,4%; 95% UI: 1,7–6,5), DHPPi (2/126, 1,6%; 95% UI: 0,44–5,6), leptospiroosi (1/69, 
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ühel koeral kõrvaltoime DHPPi ja L4 kombinatsiooni (2,9%; 95% UI: 0,5–14,9) vastu (Joonis 

9). Sellist kombinatsiooni kasutati 34-l valimis olnud koeral. 

Vaktsiinide DAPPI-L (vaktsiin CDV, CAV-2, CPV ja leptopiroosi vastu) (n=5), DP 

(kutsikavaktsiin CDV ja CPV vastu) (n=13), KC (kennelköha) (n=1) ja Pi/L4 (n=78) puhul ei 

tekkinud mitte ühelgi koeral vaktsineerimisjärgselt kiireid kõrvaltoimeid. 

 

 

Joonis 9. Vaktsineerimisjärgsete kiiresti tekkivate kõrvaltoimete esinemine sõltuvalt kasutatud 

vaktsiinist. 

 

Marutaudi vastu vaktsineerimise järgselt tekkis kõrvaltoimeid keskmiselt veidi rohkem kui 

teiste vaktsiinide manustamise järgselt keskmiselt, kuid see erinevus ei osutunud siiski 

statistiliselt oluliseks (p=0,22). 
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Vaktsiinid, kus adjuvandina oli kasutatud alumiiniumhüdroksiidi, tekitasid kiireid 

kõrvaltoimeid 16-l korral. Kokku manustati alumiiniumhüdroksiidiga vaktsiine 794 korral ehk 

kõrvaltoimed tekkisid 2,0% koertest (95% UI: 1,2–3,3), kellele vaktsiine manustati. 

Alumiiniumfosfaadiga vaktsiin põhjustas kõrvaltoimeid kolmel korral ning kokku manustati 

seda vaktsiini 48 korral. Kõrvaltoimed tekkisid seega 6,3% koertest (95% UI: 2,2–16,8), kellele 

seda vaktsiini manustati. 

Adjuvantideta vaktsiinidega tekkisid kõrvaltoimed neljal korral. Kokku manustati 

adjuvantideta vaktsiine 212 korda. Kiired kõrvaltoimed tekkisid seega 1,6% koertest (95% UI: 

0,7–4,8), kellele adjuvantideta vaktsiine manustati. 

Kuigi alumiiniumfosfaadiga vaktsiinid tekitasid keskmiselt rohkem kõrvaltoimeid kui 

alumiinumhüdroksiidiga vaktsiinid, ei osutunud see erinevus statistiliselt oluliseks (p=0,16).  

Lisaks on andmeid analüüsides näha, et adjuvantidega vaktsiinide (83,3%) manustamise 

järgselt tekib kõrvaltoimeid keskmiselt rohkem kui adjuvantideta vaktsiinide (16,7%) 

manustamise järgselt. Samas ka see erinevus ei kujunenud statistiliselt oluliseks (p=0,87). 

 

4.4.8. Vaktsiinitootja 

Valimis olnud koertel kasutati nelja erineva vaktsiinitootja vaktsiine. Tootjateks olid Biocan 

Novel, Boehringer Ingelheim, Eurican ja Nobivac. Kõige enam kasutati Biocan Novel vaktsiine 

(n=869), seejärel Nobivaci vaktsiine (n=204) ning vähesel määral kasutati Boehringeri (n=13) 

ning Euricani (n=7) vaktsiine.  

Kõrvaltoimeid esines vaktsineerides Biocan Noveli (19-l korral 869-st, s.o 2,2%; 95% UI: 1,4–

3,4) ja Nobivaci (5/204, 2,5%; 95% UI: 1,0–5,6) vaktsiinidega (Joonis 10). Euricani (0/7; 95% 

UI: 0–35,4%) ning Boehringeri (0/13; 95% UI: 0–22,8%) vaktsiinidega ei esinenud antud töö 

valimi seas ühtegi kõrvaltoimet.  
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Joonis 10. Vaktsineerimisjärgsete kiiresti tekkivate kõrvaltoimete esinemine vastavalt 

vaktsiinitootjale koos 95% usaldusintervalliga 

 

Kuigi Nobivaci vaktsiiniga esines protsentuaalselt veidi rohkem kõrvaltoimeid kui Biocan 

Noveli vaktsiinidega keskmiselt, ei kujunenud see erinevus statistiliselt oluliseks (p=1).  
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Vaktsiine manustati peamiselt kahte piirkonda: tagajalga (n=419) või turjapiirkonda (n=232). 

Ühe korra manustati vaktsiin nimmepiirkonda ja esijalga ja ühe korra poolitati doos 

turjapiirkonna ja tagumise jala vahel. 

Kiireid kõrvaltoimeid esines manustades vaktsiini tagajalga (13-l korral 419-st, s.o 3,1%; 95% 

UI: 1,8–5,2) ja turjapiirkonda (6/232, 2,6%; 95% UI: 1,2–5,5) (Joonis 11). Nimmepiirkonda, 

esijalga ning doosi poolitades turja ja tagajala vahel ei esinenud kiireid kõrvaltoimeid ükski 

kord (95% UI kõigil 0–79,4). 

Biocan; 2,20%

Boehringer; 0,00%

Eurican; 0,00%

Nobivac; 2,50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

K
õ

rv
al

to
im

et
e 

es
in

em
in

e 
(%

)

Vaktsiinitootja

Biocan Boehringer Eurican Nobivac



49 

 

Joonis 11. Vaktsineerimisjärgsete kiiresti tekkivate kõrvaltoimete esinemine sõltuvalt vaktsiini 

manustamiskohast koos 95% usaldusintervalliga 

 

Kiirete kõrvaltoimete tekkimises sõltuvalt vaktsiini manustamiskohast statistiliselt olulist 

erinevust ei esinenud (p=1).  
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5. ARUTELU 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli tuvastada, kui paljudel koertel tekib vaktsineerimisjärgselt kiireid 

kõrvaltoimeid ning kas kõrvaltoimete tekkimine võib olla seotud koera tõu, kehamassi, soo või 

vanusega. Samuti analüüsida, kas ülitundlikkusreaktsiooni tekkimine võib olla seotud kasutatud 

vaktsiiniga, sh vaktsiinis sisalduvate adjuvantidega, ning millised on peamised kõrvaltoimetega 

kaasnevad kliinilised nähud. Lisaks oli töö eesmärgiks tuvastada, kas kõrvaltoimete tekkimine 

võib olla seotud vaktsineerimiskorra või vaktsiini manustamiskohaga. 

Vaktsiinireaktsioone on eelkõige seostatud kindlate tõugudega (sh taksid, puudlid Saksa 

lambakoerad, kuldsed retriiverid jm) ja väikese kehamassiga koeradega (<10 kg) (Doods, 2001; 

Moore jt, 2005; Gaskell jt, 2002). Samuti arvatakse, et vaktsiinireaktsioonid muutuvad 

tõenäolisemaks 2- ja 3-aasta vanuses koertel (Moore jt, 2005; Martinod, 1997). 

Antud valimi baasil tekkis kiireid ülitundlikkusreaktsioone 2,2% koertest. See arv on 

märgatavalt suurem kui Moore jt (2015) ja Valli (2015) on oma uuringutes välja toonud 

(vastavalt 27,8 ja 2,7 reaktsiooni 10 000 doosi kohta ehk 0,3% ja 0,03%). Erinevuste põhjuseks 

võib olla käesoleva uuringu väiksus. Antud töö valimis oli 1093 looma, samas kui Moore jt 

(2005) valimis oli 1 226 159 koera.  

Kõrvaltoimeid soodustavateks teguriteks kujunesid selle uuringu järgi viis koeratõugu ning 4-

kuu vanused kutsikad. Koeratõugudeks, kellel on suurem tõenäosus kiirete kõrvaltoimete 

tekkeks, osutusid käesoleva uuringu põhjal Cavalier King Charles spanjelid, Shetlandi 

lambakoerad, Austraalia lambakoerad, shiba inud ning Inglise springerspanjelid. Nendest 

tõugudest on Shetlandi ja Austraalia lambakoera eelsoodumuse vaktsiinireaktsioonideks välja 

toonud oma uuringus ka Dodds (2001). Kuna vaktsineerimisjärgsete kõrvaltoimete kliiniliste 

tunnuste hulka loeti ka tugev valureaktsioon (tugev karjumine, kestev niutsumine), siis võib 

häälekama iseloomuga koerte (näiteks shiba inud) esinemine nimekirjas olla põhjendatud 

sellega. Samas pidas töö autor seda kõrvaltoimet piisavalt tähtsaks, et nii veterinaar kui ka 

loomaomanik oleksid varasemalt valureaktsiooni tekkimisest teadlikud.  

Eelnevate uuringute põhjal on eelsoodumustega koeratõugudeks nimetatud ka akitad, Ameerika 

kokkerspanjelid, Iiri setterid, Saksa dogid, kõik taksid ja puudlid, Vana-Inglise lambakoerad, 
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Šoti terjerid, shih tzu’d, Ungari lühikarvalised linnukoerad, Weimari linnukoerad, Saksa 

lambakoerad ja kuldsed retriiverid (Doods, 2001, Moore jt, 2005). Saksa lambakoerad (n=50) 

ja kuldsed retriiverid (n=36) olid valimis ühed arvukamalt esindatud koeratõud, kuid käesoleva 

töö valimi koostamise jooksul ei esinenud nende seas ühtegi kõrvaltoimet.  

Põhjuseks, miks ülejäänud tõugude eelsoodumus antud uuringus välja ei tulnud, võib olla 

tingitud antud koeratõugude valimi väiksusest. Tõugusid nagu akita, Ameerika kokkerspanjel, 

Saksa dogi, Vana-Inglise lambakoer ja Weimari linnukoer ei esinenud valimis ühtegi korda. Iiri 

settereid (n=3), puudleid (kääbuspuudleid n=3, suuri puudleid n=3) ja shih tzu’sid (n=7) esines 

alla 10 isendi tõu kohta, mis ei anna põhjalike järelduste tegemiseks piisavat valimit. Ühel 

kääbustaksil 17-st tekkis vaktsineerimisjärgselt kõrvaltoime, kuid võrdluses ülejäänud 

tõugudega ei kujunenud see erinevus statistiliselt oluliseks (p=0,83). 

Sarnaselt teistele uuringutele esines segaverelistel koertel kõrvaltoimeid väga vähe (2-l koeral 

222-st ehk 0,9%). Segavereliste koerte vaktsiinireaktsioonide vähesuse põhjuseks on toodud 

nende geneetiline heterogeensus (Moore jt, 2005).  

Eelnevad uuringud on vaktsineerimisjärgsete ülitundlikkusreaktsioonide eelsoodumuse leidnud 

väikestel alla 10 kg koertel (Gaskell jt, 2002; Moore jt, 2005). Väiksemate tõugude 

kõrvaltoimete sageduse rohkust on põhjendatud vaktsiini erineva doosiga sõltuvalt looma 

kehamassist. Nimelt on vaktsiini annus 1 ml looma kohta sõltumata looma kehamassist. Koerte 

kehamass võib varieeruda suurtes vahemikes ning seetõttu annab 1 ml annus erineva 

kehamassiga koertele erineva doosi vaktsiini kilogrammi kohta (Moore jt, 2005).  

Teostatud töös selgus, et kõrvaltoimete sagedus vähenes suuremates kaaluklassides (üle 25 kg 

koerte seas ei esinenud ühtegi kõrvaltoimet) ning mida väiksem oli koera kehamass, seda 

tihedamini keskmiselt kõrvaltoimeid tekkis. Seega võib öelda, et koertel kehamassiga üle 25 kg 

on madalam risk vaktsineerimisjärgsete kõrvaltoimete tekkeks kui koertel, kelle kehamass on 

alla 25 kg. Kuid kuigi kaalukategooriates <5 ja 5–10 kg esines kõrvaltoimeid natuke rohkem 

kui teistes kaalukategooriates, ei kujunenud need erinevused statistiliselt oluliseks (vastavalt 

p=0,1 ja p=0,28). 

Antud uuring leidis, et võrdluses teiste vanusegruppidega tekkis 4-kuustel kutsikatel 

vaktsiinireaktsioone rohkem kui teistel vanustel keskmiselt (p<0,0016). Nooremate või 

vanemate vanusegrupis olulisust seost teiste vanustega võrreldes ei kujunenud. Selle taustal 

võiks järeldada, et nelja kuu vanustel kutsikatel on suurem tõenäosus saada vaktsiinireaktsioon 

kui teises vanuses koertel, kuigi kirjanduse põhjal on suurim risk hoopiski 1–3 aastaste koerte 
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seas (Moore jt, 2005). Samas võib selles vanuses esinevate kõrvaltoimete sageduse tihedus olla 

põhjustatud neile manustatud kolmandast vaktsiinidoosist, mis protokolle järgides peaks olema 

4-kuustel kutsikatel (Eesti Maaülikooli Väikeloomakliinik, 2022). See kinnitaks ka varasemalt 

kirjanduses toodud andmeid, kus allergilise reaktsiooni tõenäosus suureneb kolmanda vaktsiini 

manustamise tagajärjel (Martinod, 1997).  

Moore (2005), HogenEsch (2002) ja Martinod (1997) on oma uuringutes tuvastanud, et 

kõrvaltoimete tekkimise tõenäosus suureneb kolmanda ja/või neljanda vaktsiinidoosi 

manustamisel. Sarnaselt neile uuringutele leiti oluline seos ka käesolevas töös, kus võrreldes 

esimese, teise ja revaktsineerimisega kujunes kõrvaltoimete tekkes kolmanda doosi 

manustamine statistiliselt oluliseks (p=0,0058). Nimelt on leitud, et IgE kontsentratsioon oli 

suurim pärast kolmandat ja neljandat vaktsiiniannust, kuid pärast seda enam ei suurene 

(HogenEsch jt, 2002). Pärast teist eluaastat on vaktsiinireaktsioonide vähenemist seostatud 

allergeenide desensibiliseerumisega (Moore jt, 2005). 

Varasemad uuringud on välja toonud, et hormoonide mõju tõttu on steriliseeritud või 

kastreeritud koertel suurem tõenäosus saada vaktsineerimisjärgselt kõrvaltoimeid (Moore jt, 

2005). Käesolevas töös ei käsitletud steriliseeritud/kastreeritud loomi eraldi grupina. Emaste ja 

isaste võrdluses esines küll isaste koerte seas kiireid kõrvaltoimeid natukene rohkem kui 

emastel, kuid erinevus ei kujunenud statistiliselt oluliseks (p=0,61).  

Käesolevas töös kasutati koerte vaktsineerimiseks 13 erinevat vaktsiini, mis vastavalt 

haigustekitaja(te)le, mille vastu vaktsiin on loodud, jaotati 10 rühma. Keskmiselt tekkis kõige 

rohkem kiireid kõrvaltoimeid vaktsineerides koeri marutaudivaktsiiniga (4,6%). Võrreldes 

teiste vaktsiinidega ei osutunud erinevus kiirete kõrvaltoimete esinemises siiski statistiliselt 

oluliseks (p=0,2). Marutaudiviiruse vaktsiini suurem tõenäosus tekitada süsteemseid 

reaktsioone võib olla põhjustatud asjaolust, et marutaudivaktsiinides kasutatakse 

marutaudiviiruse inaktiveeritud tüve (AAHA, 2022). Nimelt on inaktiveeritud vaktsiinidel 

suurem kalduvus tekitada süsteemseid allergilisi reaktsioone kui nõrgestatud vaktsiinidel, sest 

inaktiveeritud vaktsiinidel on suurem antigeenne mass ja sinna on lisatud adjuvandid (Sykes ja 

Greene, 2012). 

Uuringu koostamise jooksul kasutati koerte vaktsineerimiseks nelja erineva vaktsiinitootja 

vaktsiine. Kõige enam kasutavad loomaarsti loomade vaktsineerimiseks Biocani vaktsiine, 

millele järgnevad Nobivaci vaktsiinid. Andmeid analüüsides selgus, et vaktsiinitootja Nobivaci 

vaktsiinidega tekkis keskmiselt veidi rohkem kiireid kõrvaltoimeid kui Biocan Noveli 
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vaktsiinidega, kuid see erinevus ei kujunenud statistiliselt oluliseks (p=1). Kuna ravimi 

infolehtedes on välja toodud konkreetse toote kõrvaltoimete esinemise sagedus ja 

vaktsiinitootjate ravimiuuringute tulemused pole avalikud, puuduvad käesolevas töös 

võrreldavad andmed. 

Käesolevas uuringus põhjustas kõrvaltoimeid kokku seitse erinevat vaktsiini, millest neli 

sisaldasid adjuvante. Neis vaktsiinides kasutati adjuvandina peamiselt alumiiniumiühendeid 

(alumiiniumhüdroksiidi ja -fosfaati). Adjuvante lisatakse vaktsiinidesse immuunsuse kestuse 

pikendamiseks ning immuunvastuse alustamise kiirendamiseks (Sykes ja Greene, 2012; 

Spickler ja Roth, 2003; Jorge ja Dellagostin, 2017). Sarnaselt immuunvastuse tugevdamisele 

võivad need suurendada ka vaktsiinide kõrvaltoimeid (Roth ja Spickler, 2003). Käesolevas töös 

tuvastati, et adjuvantidega vaktsiinid põhjustasid rohkem kõrvaltoimeid kui adjuvantideta 

vaktsiinid. Siiski ei kujunenud erinevus kiirete kõrvaltoimete tekkimises adjuvantidega ja 

adjuvantideta vaktsiinide vahel antud töös statistiliselt oluliseks (p=0,15). 

Uuringu koostamise jooksul kasutati koerte vaktsineerimiseks nelja erinevat kehapiirkonda. 

Kõige enam kasutati vaktsineerimiseks tagajalgasid (n=419) ja turja (n=232). Andmeid 

analüüsides ei kujunenud kiirete kõrvaltoimete tekkimises statistiliselt olulist erinevust 

manustamiskohtade vahel (p=1). Kuna töö autoril ei õnnestunud leida varasemalt avaldatud 

andmeid, kus oleks võrreldud vaktsiini manustamiskohtasid, siis võrdlus eelneva kirjandusega 

puudub. 

Ülitundlikkusreaktsiooni kliinilistest tunnustest domineeris käesolevas töös tugev 

valureaktsioon (41,7%), sellele järgnesid tugev loidus ja maha lamamine (25%) ning 

oksendamine (16,7%). Neid kõrvaltoimeid on oma töödes kirjeldanud ka Moore ja HogenEsch 

(2010) ja Greene (2012). Kõige problemaatilisemaks vaktsiinireaktsiooniks on nimetatud 

anafülaktilist šokki (Sykes ja Greene, 2012). Antud uuringus esines šoki sümptomeid kolmel 

koeral ehk 12,5% koertest, kellel tekkisid kõrvaltoimed. Ühel koeral esines ka tasakaaluhäired 

ja teadvusekadu.  

Vaktsiinide infolehtedes on pigem kirjas hiljem tekkivad kõrvaltoimed (süstekoha turse, 

seedetraktihäired, isutus, kroonilised haigused) ning seetõttu ei saa ravimi infolehti ja antud töö 

tulemusi praeguses uuringus võrrelda. Kohestest reaktsioonidest oli kõikide reaktsioone 

põhjustanud vaktsiinide infolehtedes kirjas vaid ülitundlikkusreaktsioon, mille sümptomeid 

polnud välja toodud, ning anafülaktiline šokk. 
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Antud töös esines tagasivaatavale (retrospektiivsele) uuringule iseloomulikke puudusi. 

Kasutatud ProvetCloud andmebaasis ei olnud mõningate loomade ravikaardid kas täidetud või 

olid seal olnud andmed puudulikud (näiteks puudus info kõrvaltoimete esinemise/mitte-

esinemise kohta, vaktsiini manustamiskoht jm). Täitmata ravikaarte vaadati siin töös kui 

vaktsiinireaktsiooni mitteesinemist, mille tõttu võidi alahinnata vaktsiinireaktsioonide teket, 

sest kõrvaltoimed võisid siiski esineda.  

Antud töö tulemuste erinevus võrreldes varasemalt kirjanduses välja tooduga võib olla seotud 

ka valimi väiksusega. Käsitletud teema puhul vajaks konkreetsete järelduste tegemine suuremat 

valimit ja/või kontsentreerumist kindlatele tõugudele, kaaluklassidele või vanustele. Siiski saab 

antud töö põhjal teha esmased järeldused, kas vaktsiinireaktsioonid võivad olla seotud looma 

tõu, vanuse, kehamassi või sooga.  
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JÄRELDUSED 

 

Käesoleva uuringu põhjal võib teha järgnevad järeldused: 

1. Vaktsineerimise järgselt tekib kõrvaltoimeid. Uuringu läbiviimise ajal tekkis 2,2% 

plaanilisele vaktsineerimisele tulnud koertest vaktsineerimisjärgselt kohene 

ülitundlikkusreaktsioon. Nendest tulemustest saame järeldada, et vaktsiinireaktsioonid 

esinevad küllaltki harva, kuid sellest hoolimata soovimatud immuunvastused tekivad. 

Samuti võivad vaktsiinist tingitud kõrvaltoimed olla loomale eluohtlikud. Kuna 

esinemissagedus on madal ning võimalikke põhjuseid on palju, on kindla teguri 

tuvastamine keeruline. 

2. Käesoleva töö andmete põhjal võib kõiki töö valimis olnud vaktsiine ning 

vaktsiinitootjate vaktsiine ohutult loomadele manustada. Ühegi vaktsiinitootja ja teiste 

tootjate ning ühegi konkreetse vaktsiini ja teiste vaktsiinide vahe 

ülitundlikkusreaktsiooni tekkimise osas ei osutunud statistiliselt oluliseks. See 

tähendab, et ühegi vaktsiinitootja vaktsiin või ükski konkreetse haigustekitaja vastu 

suunatud vaktsiin ei avalda mõju vaktsineerimisjärgsete kõrvaltoimete tekkimisele. 

Samuti ei esinenud statistiliselt olulist vahet adjuvantidega ja adjuvantideta vaktsiinide 

vahel vaktsineerimisjärgsete kõrvaltoimete esinemissageduse osas. Seega võib 

järeldada, et adjuvantidega vaktsiini manustamine ei avalda olulist mõju 

vaktsiinireaktsiooni tekkele. 

3. Vaktsiinireaktsiooni tekkimine võib olla seotud mitme teguriga: 

a. Koera tõug avaldab mõju vaktsiinireaktsiooni tekkele. Käesolevas uuringus 

tuvastati, et võrreldes teiste tõugudega on eelsoodumus ülitundlikkusreaktsiooni 

tekkeks Cavalier King Charles Spanjelitel, Shetlandi lambakoertel, Austraalia 

lambakoertel, shiba inudel ning Inglise springerspanjelitel. Antud tõugude 

eelsoodumus võib olla seotud ka häälekamate koeratõugudega (näiteks shiba 

inud), sest käesolevas töös arvestati ülitundlikkusreaktsioonide hulka ka tugev 

valureaktsioon (kestev karjumine ja niutsumine). 

b. Erinevalt varasematest uuringutes leiti antud töös, et koera kehamass ei oma 

statistiliselt olulist tähtsust kõrvaltoimete esinemissageduse osas. Siiski tasub 
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<10 kg koeri vaktsineerimisjärgselt rohkem jälgida, sest tendents väiksemat 

tõugu koerte vaktsineerimisjärgsete kõrvaltoimete eelsoodumuseks oli olemas. 

c. Samuti ei oma statistilist olulist kõrvaltoimete tekkimise sageduse juures 

asjaolu, kas koer on emane või isane. Sellest võib järeldada, et koera sooline 

erinevus vaktsiini manustamisel ei avalda otseselt mõju vaktsiinireaktsiooni 

tekkele. 

d. Kutsikaid vaktsineerides tuleb järgida ettevaatusabinõusid, sest 1–4 kuuste 

kutsikate seas on vaktsineerimisjärgsete kõrvaltoimete esinemine sagedam kui 

vanematel koertel. Võrreldes teises vanuses koertega on statistiliselt oluline 

vahe just 4-kuu vanuste kutsikate ja ülejäänud vanuses koerte seas. See võib olla 

tingitud kolmandast vaktsiinidoosist, mis võib esile kutsuda kõrvaltoimeid. Ka 

käesolevas töös kujunes statistiliselt oluliseks vahe kolmanda vaktsiinidoosi ja 

esimese, teise ja revaktsineerimise vahel.  

4. Vaktsiini manustamiskoha valik ei oma kiirete vaktsineerimisjärgsete kõrvaltoimete 

tekkes olulist mõju, sest manustamiskohtade võrdluses ei kujunenud kõrvaltoimete 

tekkes statistiliselt olulist erinevust. Samas oli manustamiskoht looma ravikaardile 

märgitud veidi üle pooltest valimis olnud loomadest, seega vajaks käesoleva uuringu 

autori arvates manustamiskohtade seos kõrvaltoimete tekkimisega veel põhjalikumat 

uurimist. 

5. Vaktsineerimisest tingitud ülitundlikkusreaktsiooni kliinilised tunnused võivad 

varieeruda valureaktsioonist šoki sümptomiteni. Kõige sagedamini tekivad süstekoha 

valulikkusest või süstist tingitud valureaktsioonid. Tõsisematest sümptomitest esineb 

sagedalt tugevat loidust lamama vajumisega ja oksendamist. Ülitundlikkusreaktsiooni 

kliinilise tunnusena võib esineda ka anafülaktiline šokk, mille sümptomiteks võivad olla 

kahvatud limaskestad, tahhükardia, bradükardia, apaatsus ja nõrk pulss. 

6. Vaktsineerimisjärgsete kõrvaltoimete esinemissageduse vähenemiseks annab autor 

kirjanduse põhjal järgnevad soovitused: 

a. Tõugudel, kellel on eelsoodumus saada vaktsineerimisjärgselt tõsised 

kõrvaltoimeid, võiks kasutada vaktsineerimise asemel alternatiivseid võimalusi 

(antikehade mõõtmine tiitriga) 

b. Muuta vaktsineerimiskava vähendamaks samal ajal manustatavate antigeenide 

hulka ehk looma võiks vaktsineerida monovalentsete vaktsiinidega erinevate 

vastuvõttude jooksul (vähemalt kahenädalase vahega) 
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c. Väga tähtis on süstla aspireerimine enne vaktsiini manustamist vältimaks 

võimalust, et kogemata on sisenetud veresoonde 

d. Loomadele, kellel on varasemalt esinenud tõsised vaktsiinireaktsioonid, tuleks 

15 minutit enne vaktsineerimist manustada antihistamiinikume. Väga tõsiste 

juhtumite korral anda koos antihistamiinikudega ka ühekordne annus 

glükokortikoide. 

Antud teema käsitlus nõuaks tulevikus kindlasti suuremat valimit, et seoste analüüs oleks 

täpsem. Käesolevas töös ei vaadatud seoseid kaasuvate haiguste ning manustatavate muude 

ravimite ja kiirete kõrvaltoimete tekkimise vahel, sest tegemist oli retrospektiivse uuringuga 

ning selline teema käsitlus nõuaks looma täpsemat anamneesi. Seega tuleks uuringu läbi 

viimiseks koostada loomaomanikele kas küsitlusleht või teostada anamneesi kogumine uuringu 

läbiviimise käigus.  

Samuti ei vaadatud käesolevas töös seoseid koerte steriliseerimise/kastreerimise ja kiirete 

kõrvaltoimete tekkimise vahel. On olemas andmeid, kus steriliseeritud/kastreeritud loomadel 

on suurem tõenäosus kõrvaltoimete tekkimiseks, seega oleks selle teema täpsem käsitlus 

kindlasti vajalik. 

Vaadates konkreetseid kiireid kõrvaltoimeid põhjustavaid vaktsiine, oleks vajalikud ka 

täpsemad uuringud vaktsiini koostisosade kohta. Käesolevas töös vaadati vaid ravimi 

infolehtedel mainitud adjuvantide ja kiirete kõrvaltoimete tekke seost, kuid vaktsiinides 

kasutatakse lisaks adjuvantidele ka näiteks suhkruid, valke ja soolasid. Nende ainete ja 

kõrvaltoimete tekke seoste uurimine oleks kindlasti vajalik nii loomaarstidele kui ka 

vaktsiinitootjatele.  
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Esiteks sooviks tänada oma juhendajat, Ave Kupperit (DVM), kes pakkus välja niivõrd 

huvitava magistritöö teema ning on mind töö kirjutamise jooksul igati nõustanud ja aidanud. 

Lisaks sooviks tänada Kerli Mõtust (PhD), kes oli suureks abiks nii kirjanduse ülevaate kui ka 

statistilise analüüs osas, ja Tanel Kaarti (PhD), kes aitas uuringu jooksul saadud tulemuste 

analüüsimisel ja statistilise analüüsi valmimisel. 

Lõpuks sooviks tänada oma sõpru ja perekonda, kes on uuringu valmimisel olnud väga suureks 

toeks. 
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