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Ravimallergiad 
Ravimsõltuvus 

Anti Kalda 

Ravimallergia 
Ravimallergiat võivad põhjustada:  

•   ravimid (seerumid, vaktsiinid, 
ensüümpreparaadid),  

•  ravimite (metaboliitide) ning organismi 
valkudega tekkivad kompleksid.  

Ravimallergia 
Allergeeniks võib olla: 

•  Ravimi molekul  
•  Ravimi biotransformatsiooni vahe- või 

lõpp-produkt  
•  Ravimi valmistamisel kasutatav abiaine  
•  Ravimi säilitamisel tekkiv aine  

Ravimallergia 

Ravimallergia esineb sagedamini 
inimestel, kellel on varem esinenud 
allergilisi reaktsioone. Seetõttu peab arst 
ravimi määramisel eelnevalt selgitama, 
kas haige on seda ravimit varem saanud 
ja kuidas ta sellele reageeris, samuti kas 
tal on esinenud allergiat teiste ainete/
ravimite suhtes.  

Ravimallergia 
 Vastusena antigeen-antikeha reaktsioonile tekivad 
allergilised reaktsioonid (esinemissageduse 
järjekorras):  

•  nahanähte (ekseem, dermatiit, lööbed jne): 
sulfoonamiidid, penitsilliinid, streptomütsiin, jood, 
barbituraadid, aspiriin (MSPVA)  

•  seerumtõbe: penitsilliinid, streptomütsiin, 
sulfoonamiidid, seerumid, hepariin, barbituraadid, 
jood, aspiriin jt. 

•  bronhiaalastmat: aspiriin, seerumid  
•  anafülaktilist šokki: penitsilliinid, vaktsiinid, 

seerumid, jood, vitamiin B1, kortikotropiin, aspiriin, 
streptomütsiin, sulfoonamiidid  

Penitsilliini allergia

• Anafülaktiline reaktsioon esineb 
erinevatel andmetel 0,04-0,2%
penitsilliiniga ravitud haigetest.

• 0,001% penitsilliinravi saajatest sureb 
anafülaktilise reaktsiooni tõttu.

• Anafülaktiline reaktsioon järgneb kõige 
sagedamini intramuskulaarsele 
manustamisele.
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Ravimallergia 

Ravim või selle metaboliit võib antigeense 
kompleksi moodustada vererakkude 
membraanidega, põhjustades vastavate 
vere vormelementide (nt erütrotsüütidid, 
leukotsüütid) hävimist.  

Ravimallergia 
Vere allergilisi reaktsioone võivad põhjustada järgmised 

ravimid: 
•  agranulotsütoosi: fenotiasiini derivaaid (neuroleptikumid), 

sulfoonamiidid, klooramfenikool, metüültiouratsiil 
•  trombotsütopeenilist purpurat: sulfoonamiidid, 

hüdrokloortiasiid, meprobamaat, klooramfenikool  
•  hemolüütilist aneemiat: penitsilliinid, analgiin, 

sulfoonamiidid, fenatsetiin, tetratsükliin, gentamütsiin, 
vitamiin K 

•  aplastilist aneemiat: klooramfenikool, sulfoonamiidid 
metüültiouratsiil, kullapreparaadid.  

Nende preparaatide määramisel tuleb regulaarselt kontrollida 
verepilti.  

Ravimite kuritarvitamine 

Harjumuslik (stereotüüpne) ravimite 
tarbimine - ravimite kestev tarvitamine 
ilma arsti korralduseta ja ilma konkreetse 
meditsiinilise näidustuseta. 

Ravimsõltumus 

Ravimsõltumus - perioodilise või kroonilise 
mürgistuse seisund, mis on kahjulik isikule 
ja/või ühiskonnale ja mida kutsutakse esile 
kas loodusliku või sünteetilise ravimi 
korduva manustamisega. 

Ravimsõltumus 

Adiktsioon ravimi või narkootikumi 
pideval kasutamisel arenev seisund, 
millele on iseloomulik vastupandamatu 
tung ainet tarbida, soov manustavaid 
annuseid pidevalt suurendada, 
organismi tolerantsuse tõus, füüsilised 
ja vaimsed abstinentsinähud. 

Ravimsõltumust iseloomustavad 

Psüühiline sõltumus (iha)  

Vastupandamatu soov teatud ainet/ravimit 
tarbida. Iha teke on seotud mingi aine/mürgi 
subjektiivselt meeldiva toimega – eufooria, 
stimulatsioon, rahunemine hallutsinatsioonid 
jne. Selline tung ainet korduvalt kasutada 
võib olla äärmiselt tugev, surudes maha kõik 
teised vajadused ja kaalutlused. 
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Ravimsõltumust iseloomustavad 
Füüsiline sõltumus 

Aine/ravimi toime möödumisel või tarvitamise 
järsul katkestamisel tekivad sõltuval isikul 
abstinentsi- ehk võõrutusnähud. 
Abstinentsinähud on enamasti vastupidised aine/
ravimi enese toimetega (nt. sedatiivse toimega 
ainetel – unetus, ärevus, hirm jne.). Lisanduvad 
vegetatiivse närvisüsteemi talitlushäired – 
silelihasspasmid, higistamine, tahhükardia jne. 
Abstinentsinähud kaovad aine/ravimi järjekordsel 
manustamisel. 

Ravimsõltumust iseloomustavad 
Tolerantsuse suurenemine. 

Sõltuval isikul kujuneb välja tolerantsus antud aine 
suhtes: esialgsed annused ei põhjusta enam 
subjektiivset rahuldustunnet ega kõrvalda 
võõrutusnähte. Seepärast peab annuseid pidevalt 
suurendama, mis omakorda soodustab kroonilise 
mürgistuse tekke tõenäosust. 

Ravimsõltumust iseloomustavad 
Isiksuse muutumine 

Isiksuse muutuse aluseks on pikaajaline aine/
ravimi toime (krooniline intoksikatsioon) ja 
psühholoogilised probleemid (hirm 
abstinentsinähtude ees, raskused aine/ravimi 
hankimisel jne). Enesekriitika, tahtejõud, 
moraalsed tõekspidamised, töötahe ja –võime 
kaovad, huvidering aheneb, isik degradeerub 
vaimselt ja elab ainult mõttega hankida ja 
tarvitada ainet/ravimit (kompulsiivne käitumine). 

Ajutegevuse ümberkõlastuse 
näited narkootikumide taebimisel 

Akuutse muutused 
–  Rakupinna struktuuride muutused 

•  Ravimi seostumine retseptorile, retseptorite aktivatsioon või 
kiire maharegulatsioon jne. 

Kroonilised muutused 
–  Geeni ekspressiooni muutused  
–  Rakusiseste signaaliradade muutus  
–  KNS metaboolsed muutused raku tasemel  
–  Retseptorite hulga muutused  
–  Närvijätkete arvu ja hargnevuse muutused 
–  Muutused ajustruktuuride vahelistes närviringides 

Ravimsõltumuse neurobioloogia 

•  Kõik teadaolevad sõltuvust põhjustavaid 
ravimid  põhjustavad suhteliselt sarnasid 
neurokeemilisi muutusi. 

•  Kõik teadaolevad sõltuvust põhjustavad ravimid 
mõjutavad keskaju dopamiinergilist 
närviülekannet. 

•  Kõik teadaolevad sõltuvust põhjustavad ravimid 
suurendavad ventraalses jutkehas (Nucleus 
accumbens) dopamiini vabanemist.   

Dopamiin ja mõnu 

•  Katseloomad, kellele on implanteeritud, 
kas elektroodid või mikropump 
narkootikumiga keskaju 
dopamiinerigilistesse närviteedesse, 
“tunnevad” naudingut ja mõnu. 
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Rott vajutab pedaali nõrkemiseni, et 
saada naudingut (elektriimpulss või 

aineannus). Keskaju dopamiinergiline närviülekanne 
mängib otsustavat rolli 

psühhostimulaatorite ravimsõltumuses 

•  Kaks põhilist projektsiooniteed 
– Nigrostriaalne süsteem: on oluline 

parkinsonismi mehhanismides 
–  substantia nigra ⇒ corpus striatum 

– Mesokortikolimbiline süsteem on seotud 
ravimsõltuvusega 

–  ventraalne tegmentum ⇒ nucleus accumbens, 
tuberculus olfactorius, frontal cortex, amygdala 

•  Näiteks psühhostimulaator kokaiin aktiveerib otseslt 
mesokortikolimbilist dopamiinergilist ülekannet. 
–  Dopamiini D1 ja D2 retseptorite blokaatorid nõrgendavad, 

aga ei kõrvalda sõltuvust kokaiinist ja iha. 
–  Katseloomade mesokortikolimbiliste dopamiinergiliste 

närviteede kahjustus nõrgendab kokaiinisõltumust 

•  Hõlmatud on ka teised neuromediaatorsüsteemid, 
sest dopamiini transporteri geeni knock-out hiirtel 
tekib sõltuvus kokaiinist. 

•  Mesokortikolimbiline dopamiinergiliste 
närviteede stimulatsioon on oluline eelkõige 
aine/ravimi sõltuvuse kujunemisel.  

Opiaatide poolt põhjustatud 
ravimsõltumus 

•  Opiaadid toimivad opioidretseptoritesse ja 
neil ei ole otsest toimet dopamiini-
retseptoritesse.  

•  Sellest hoolimata on opiaatsõltumuse 
mehhanismides haaratud samad KNS 
närviringid, mis ka kokaiini puhul, aga 
lisaks ka muud mehhanismid. 

Psüühiline sõltuvus, iha 
•  Käitumise tasandil on sõltuvus ja iha väga 

pikaajalised fenomenid. 
•  Molekulaarne mehhanism ebaselge – arvatakse, et 

olulised on geenide ekspressiooni muutused, 
kromatiini struktuurimuutused. 

•  Püsiv sünaptiline ümberkõlastus ja ajustruktuuride 
vaheliste närviringide muutused. 

•  Püsiv mälu- ja õppimismehhanismide 
ümberkõlastus. 

•  Spetsiifiliste KNS retseptorsüsteemide püsiv 
regulatsioonihäire, näiteks ümberkõlastus uuele, 
kõrgema aktiivsuse tasemele koos sellest 
tulenevate neurokeemiliste tagajärgedega tesitele 
mediaator- ja retseptorsüsteemidele. 


