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Seedetrakti toimivad ravimid 

Anti Kalda 

Seedetrakti füsioloogia 
•  Lisaks seedetrakti peamisele funktsioonile, 

milleks on toidu seedimine ja imendumine, 
on seedetrakt organismi üks suuremaid 
endokriinseid süsteeme. 

•  Seedetraktil on oma integratiivne 
närvivõrgustik – enteraalne närvisüsteem, 
mis sisaldab umbes sama palju närvirakke 
kui seljaajus. 

Ravimitega saab seedetraktis 
mõjutada järgmisi funktsioone 

•  Maomahla sekretsioon 
•  Seedimises osalevate ensüümid  
•  Sapi moodustumine ja eritumine 
•  Oksendamine 
•  Soole motoorika ja rooja väljutamine 

Maomahla sekretsioon 

•  Maos sekreteeritakse kuni 2,5 l 
maomahla ööpäevas. 

•  Maomahl on happelise reaktsiooniga 
(pH 0,9 – 2,5) vedelik, sisaldab 0,4 – 
0,5% soolhapet (HCl), valke 
lõhustavaid ensüüme pepsiini, lipiide 
lõhustavat lipaasi ja sisemist faktorit. 

Soolhappe sekretsiooni 
regulatsioon 

MC - nuumrakk 

Ach - atsetüülkoliin 

MR - muskariini rets. 

H2R - histamiin H2 
rets. 

GR - gastriini rets. 

PGR - prostaglandiin 
E2 rets. 

AA - arahidoonhape 

P - prootonpump 

C - sümport 

Lima produktsioon 
•  Lima produtseeritakse maolimaskestas 

asuvate lima rakkude poolt. 
•  Vesinikkarbonaadi sekreteeritakse 

limaskestas ja koos limaga moodustavad 
nad geeli-taolise kaitsekihi, mis kaitseb 
limaskesta maomahla kahjustava toime eest 
(pH maovalendikus 1-2 ja limaskestas 6-7).  

•  Lima ja vesinikkarbonaadi sekretsiooni 
stimuleerivad lokaalselt sünteesitud 
prostaglandiinid. 
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Maonõret asendavad ained 

•  Lahjendatud soolhape  sisaldab 8,2 - 8,4 % 
HCl 

•  Pepsiin 

•  Loomulik maonõre 

Maonõre sekretsiooni 
inhibeerivad või neutraliseerivad 

ravimid  

Haavandtõbi 
•  Haavandtõve korral esinevad kahjustused 

seedetrakti limaskestas, mis ulatuvad 
seina sügavamate kihtideni. 

•  Defektid lokaliseeruvad söögitorus, maos 
ja  kaksteistsõrmikus. 

•  Haavandtõvele on iseloomulik üks või 
enam mao- või kaksteistsõrmikuhaavandit. 

Kaksteistsõrmiksoole haavand Maohaavand 

Stresshaavand 

•  Maohappe tootmist soodustavad 
stress, kohvijoomine ja suitsetamine. 

•  Eraldi haavandi vorm ja erineva kuluga 
haigus on äge sümptomaatiline 
haavand e. stresshaavand, mis tekib 
kas MSPVA kasutamise või stressi 
tagajärjel. 

MSPVA poolt põhjustatud haavandid 
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Haavandi tüsistused 

•  Verejooks haavandist  
•  Haavandi perforatsioon ja peritoniit  
•  Haavandi penetratsioon 
•  Pülorostenoos  

Zollinger-Ellisoni sündroom  
ehk gastrinoom 

•  Hormoon gastriin - tekib maolimaskestas ning 
ta ergutab mao soolhappe eritumist ja 
lihaskesta kontraktsioone. 

•  Gastrinoom on kasvaja, mis toodab suurel 
hulgal gastriini. Tagajärjeks on mao 
soolhappe liigne vabanemine ning 
pepsinogeeni aktiivseks muutmine. Need 
aktiivsed ained hakkavad seedima 
kaksteistsõrmiksoole ja/või maoseina ning 
seetõttu tekib haavand(id).  

Refluksösofagiit  
•  Refluksösofagiidi korral võib inimene 

tunda kõrvetisi happelise maosisu 
sattumisest söögitorusse. 

•  Põletiku tõttu võib neelamine olla 
valus. Võib esineda düsfaagiat.  

•  Võib esineda valu rinnaku taga. 

Maonõre sekretsiooni inhibeerivad 
või neutraliseerivad ravimid 

•   Prootonpumba inhibiitorid 
•   Histamiin H2 retseptorite antagonistid 
•   Antatsiidid 
•   Vismutiühendid 
•   Sukralfaat 
•   Prostaglandiinianaloogid 
•   M-kolinoblokaatorid 
•   Karbenoksoloon  
•  Tsütoprotektandid 

H+ ja K+ ATP-aasi inhibiitorid e. 
prootonpumba inhibiitorid 

•   Omeprasool 
•   Lansoprasool 
•   Esomeprasool 
•   Pantoprasool 

HCl sekretsiooni inhibeerimine 

Histamiin H2 retseptori 
antagonist 
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Prootonpumba inhibiitor 

•  Inhibeerib maohappe sekretsiooni sõltumata 
stiimulitest või nende puudumisest.  

•  Ei mõjuta maomahla kogust, pepsiini ega 
sisemise faktori sekretsiooni. 

•  Kõige tugevam haavandtõve ravim.   
•  Pikk toimeaeg (päevi). Manustatakse üks kord 

ööpäevas. Terapeutiline annus 20 – 40 mg 
ööpäevas. 

Prootonpumba inhibiitori 
näidustused 

•  Mao- või kaksteistsõrmiku haavandid.  
•  Mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite  

tekitatud mao- ja kaksteistsõrmiku haavandid 
või erosioonid. 

•  Helicobacter pylori infektsiooniga seotud 
peptilise haavandi ravi koos antibiootikumiga.  

•  Refluksösofagiit.  
•  Zollinger-Ellisoni sündroom.  

Histamiini H2 retseptorite 
antagonistid 

Esimene põlvkond  
•  Tsimetidiin - palju kõrvaltoimeid, tuleb 

manustada 3 - 4 korda päevas. 

Teine põlvkond 
•  Ranitidiin, famotidiin, nisatidiin - teine 

põlvkond, 1-2 korda päevas, vähem 
kõrvaltoimeid. Suhtelised odavad. Väikeste 
annustega ravimid (näiteks ranitidiin 75 mg) 
on käsimüügil. 

H2-blokaatorite farmakodünaamika 
•  Vähendavad põhiliselt basaalset ja öist 

mao sekretsiooni, mida stimuleerivad 
näiteks histamiin, pentagastriin ja toit. 

•  Vähenevad maomahla kogus, 
soolhappe kontsentratsioon, pepsiini ja 
sisemisefaktori sekretsioon.  

H2-histamiini retseptori 
antagonistid näidustused 

•  Mao- või kaksteistsõrmiku haavandid. 

•  Refluksösofagiit.  

•  Zollinger-Ellison'i sündroom.  

Antatsiidid 
•  Antatsiidid on nõrgad alused. Erinevad 

üksteisest happe neutraliseerimisvõime, 
maitse ja hinna poolest. 

•  Vedelad ravimvormid on efektiivsemad kui 
tahked. 

•  Kiirendavad haavandi paranemist. 
•  Põhjustavad seedehäireid:  

 Mg2+ - kõhulahtisus 
 Ca2+, Al+ - kõhukinnisus 

•  Takistavad paljude ravimite imendumist! 
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Antatsiidid 

Kõhupuhitusevastased ained 

Kõhupuhitusevastased ained 

•  Simetikoon  

•  Dimetikoo 

Kõhupuhitusevastased ained 
•  Simetikoon ja dimetikoon on stabiilsed pindaktiivsed 

ained. 
•  Seedetraktis tekib gaas mitmel põhjusel nt ebaõige 

toitumine, seedehäired, aerofaagia. Gaas esineb 
seedetraktis vahuna ja tema imendumine läbi 
limaskesta on takistatud.  

•  Kõhupuhitusevastased ained muudavad 
toidumassis ja seedetrakti limas esinevate 
gaasimullide pindpinevust, misjärel need lagunevad. 
Vabanenud gaasid imenduvad seejärel läbi 
sooleseina või väljuvad loomulikul teel organismist. 

Kõhupuhitusevastased ained 
•  Simetikoon ja dimetikoon toimivad vaid 

füüsikaliselt ega astu keemilistesse 
reaktsioonidesse ning on farmakoloogiliselt 
ja füsioloogiliselt inertsed. 

•  Ei mõjuta maohappesust ning seede- ja 
imendumisprotsesse ning ei kutsu esile 
lokaalset ärritust. 

•  Kliiniliselt avaldub simetikooni ja dimetikooni 
toime: vähenevad korinad, kõhu valulikkus 
ja paraneb gaaside eritumine. 

Kõhupuhitusevastaste ainete 
näidustused 

•  Kõhupuhituse sümptomaatiline ravi.  
•  Täiendava vahendina seedetrakti 

diagnostiliste uuringute 
ettevalmistamiseks.  

•  Pesuvahendite eksliku sissevõtmise 
järgselt abistava vahendina vahu 
vähendamiseks seedetraktis. 
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Seedimist soodustavad ained 

Pankreatiit 
•  Pankreas toodab: ensüüme (proteaasid, lipaasid, 

amülaasid), hormoone (insuliini ja glükagooni) ja 
vesinikkarbonaat.  

•  Pankrease ensüümid muutuvad aktiivseks alles 
soolde jõudes. Kui ensüümid aktiviseeruvad juba 
näärme sees, hakkavad nad pankreast hävitama 
ning tekib äge pankreatiit. 

•  Kõige sagedamini tekib äge pankreatiit 
sapikivitõve või rohke alkoholi tarvitamise, 
harvemini viirushaiguse, kõhupiirkonna traumade 
või mõnede ravimite tõttu.  

Pankreatiit 
•  Krooniline pankreatiit algab ägeda 

pankreatiidina, kuid põletikud hakkavad 
korduma. Pankrease kude hävib 
pikkamööda, asendub armkoega ning häirub 
ensüümide ja hormoonide tootmine. 

•  Kroonilise pankreatiidi ravi on suunatud valu 
vähendamisele valuvaigistite ja erinevate 
kirurgiliste meetodite abil ning seedimise 
toetamisele suu kaudu sissevõetavate 
kõhunäärme ensüümide abil.  

Tsüstiline fibroos 
•  Põhjuseks on geenidefekt 7 kromosoomi 

pikal õlal. 
•  Bronhiaalnäärmed toodavad liiga viskoosset 

sekreeti, mis ummistab  väikesi bronhe; 
seetõttu lisanduvad väga kergesti ka 
infektsioonid. Kujuneb välja hingamisteede 
ahenemisest põhjustatud hingamishäire.  

•  Kopsukoes areneb emfüseem, mille 
tagajärjel väheneb kopsukoe hingamispind, 
hiljem kujuneb ka sidekoestumine.  

•  Higis suureneb naatriumi ja kloriidide 
sisaldus 

Tsüstiline fibroos 
•  Pankrease funktsioonihäiretest - roojas on 

suurenenud rasvade hulk, mille tõttu roe on 
suuremahuline, hallikas ja erilise 
ebameeldiva lõhnaga. 

•  Pankrease funktsioonihäired võivad 
avalduda kõhuvaludena. 

•  Rasvade seedimiseks ja rasvalahustuvate 
vitamiinide omastamiseks on vajalik 
pankrease ensüümide asendusravi.   

Pankrease seedeensüümid 

•  Lipaas - lõhustab rasvu 
•  Amülaas – lõhustab süsivesikuid 
•  Proteaas – lõhustab valke 
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Ensüüm asendusravi eesmärk 

•  Pankrease ensüümide asendusravi 
eesmärk on puuduliku pankrease 
funktsiooni kompenseerimine ning 
sellest tulenevalt efektiivse 
toitumisseisundi säilitamine. 

Ensüüm asendusravi 
•  Pankreatiin on sea pankreasest saadud 

pankrease pulber, mis sisaldab pankrease 
ensüüme (lipaasi, α-amülaasi, trüpsiini ja 
kümotrüpsiini, jt. ensüüme).  

•  Kroonilise pankreatiidi korral on olulised 
lipaasi ja proteaaside (trüpsiin) 
ensüümaatiline aktiivsus. 

•  Tsüstilise fibroosi ravis on tähtis amülaasi 
aktiivsus. 

Pankreatiini farmakokineetika 

•  Pankreatiin ei imendu seedetraktis, 
vaid eritub roojaga, enamuses 
bakterite poolt lagundatuna ja 
denaturaliseerituna. 

Pankrease seedeensüümide 
segu näidustused 

•  Pankrease sekretoorse funktsiooni 
alatalitlus 

•  Tsüstiline fibroos 

Iivelduse ja oksendamise ravis 
kasutatavad ained 

Iiveldus ja oksendamise etioloogia 
•  Psühhogeenne oksendamine – ärevus, hirm 
•  Sisekõrva ärritus liikumisest 
•  Sensoorsed signaalid – visuaalsed signaalid, 

lõhnad, valu 
•  Haigused – ureemia, vähk, migreen, 

infektsioonid 
•  Ravimid – digitaalis, östrogeenid, raud, 

tsütostaatikumid  
•  Radiatsioon 
•  Rasedus 
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Iiveldus ja oksendamine 
•  Oksendamine on toidu tagasivool 

refleksiseeria abil suurenenud kõhuõõne 
rõhu jõul. 

•  Oksendamisele võib eelneda iiveldus ja 
järgneda kõhulihaste kontraktsioonid (ilma 
et vallanduks okserefleks). 

•  Oksendamine võib olla kasulik 
(mürgistused) või soovimatu kõrvaltoime 
(kasvajavastane ravi). 

Oksendamist põhjustavad ained 
e. emeetikumid 

•  Teatud juhtudel kui haige on mürgi 
allaneelanud võib osutuda vajalikuks 
stimuleerida oksendamist. 

•  Oksendamist võib stimuleerida patsiendil, 
kes on täielikult teadvusel ja mürgistus ei 
ole toimunud söövitava ainega. 

•  Tavaliselt kasutatakse oksejuurt e. 
Ipekakuaana (radix ipecacuanhae) – 
sisaldab kahte alkaloidid ementiin ja 
tsefaeliin. 

Oksendamisevastased ravimid 
e. antiemeetikumid 

•  D2-antagonistid – oksekeskusse toimiv 
domperidoon ning perifeerse toimega 
metoklopramiid 

•  5-HT3-antagonistid – ondansetroon  
•  H1-antagonistid – difenhüdramiin  
•  M-kolinoblokaatorid – skopolamiin 

Oksendamisevastased 
ravimid 

•  Domperidoon on oksendamisvastase 
(antiemeetiline) toimega dopamiini 
antagonist.  

•  Antiemeetiline toime on seletatav 
kombineeritud toimega: perifeerne toime 
(gastrokineetiline) ja dopamiiniretseptorite 
antagonism trigger-tsoonis asuvates 
kemoretseptorites, mis asuvad 
hematoentsefaalbarjäärist väljaspool - area 
postrema’s. 

Oksendamisevastased 
ravimid 

D2-retseptori antagoniste kasutatakse: 
•  Ureemia 
•  Kiirituskahjustuse 
•  Seedetrakti viirusinfektsioonide. 
•  Tsütotoksiliste ainete. 
•  Rasedusest põhjustatud väljendunud 

iivelduse ja oksendamise puhul. 

Oksendamisevastased ravimid 
•  H1-antagonistid ja m-kolinoblokaatorid on 

efektiivsed ravimid merehaiguse 
(kinetooside) ja oksendamise pärssimiseks, 
mis on põhjustatud maoärritusest. 

•  H1-antagoniste kasutatakse rasedusest 
põhjustatud iivelduse ja oksendamise korral. 

•  Tsinnarisiini (Ca-kanalite blokaator) 
dilateerib veresooni ja kasutatakse Meniere’i 
tõve (sisekõrva kahjustusest põhjustatud 
hooti esinev iiveldus, oksendamine ja kohin 
kõrvus) raviks. 
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Ondansetroon 
•  Serotoniini (5-HT3) retseptorite antagonist. 
•  Näidustatud eelkõige tsentraalse päritoluga 

iivelduse ja oksendamise puhul. 
•  Kasutatakse  

– Kemoteraapiast põhjustatud oksendamise 
pärssimiseks. 

– Operatsioonijärgse iivelduse ja oksendamise 
pärssimiseks. 

•  Kõrvaltoimed 
– Peavalu, pearinglus, sedatsioon, kõhulahtisus 

või kõhukinnisus, maksafunktsioonide häired. 

Kõhukinnisus 

 Kõhukinnisus– seisund, kus patsiendi 
väljaheide on tavalisest tugevama 
konsistentsiga ja sooletühjendamist 
on tavalisest tunduvalt harvem. 

Kõhukinnisuse etioloogia 
•  Stress ja vale dieet.  
•  Endokriinse süsteemi haigused (diabeet) 
•  KNSi haigused (depressioon, 

parkinsonism). 
•  Lokaalsed neurogeensed häired (colon 

irritabile). 
•  Süsteemsed haigused (infektsioonid,  

kilpnäärme alatalitlus). 
•  Ravimid 

Kõhukinnisuse ravi 
Enne lahtistite kasutamist tuleb olla kindel, et 

kõhukinnisus pole tingitud diagnoosimata 
haigusest, mis vajab spetsiifilist ravi. 

Tervetel inimestel on lahtistitest toimivamad: 
•   kiudainete rikas dieet, 
•   piisav vedeliku tarbimine, 
•   sobilik füüsiline aktiivsus. 

Lahtistite klassifikatsioon 
toimemehhanismi alusel 

•   Soolesisu mahtu suurendavad 
•   Osmootse toimega lahtistid 
•   Väljaheite pehmendajad e. libiained 
•   Stimuleeriva toimega lahtistid 

Lahtistite klassifikatsioon toime 
saabumise aja ja tugevuse alusel 

•  Toime 1 - 3 päevaga, väljaheide on 
pehme. Soolesisu mahtu suurendavad 
lahtistid - surfaktandid ja laktuloos. 

•  Toime 6 - 8 tunniga, väljaheide on pehme 
või poolvedel. Stimuleeriva toimega 
lahtistid. 

•  Toime 1 - 3 tunniga, väljaheide on vedel. 
Osmootse toimega lahtistid ja kastoorõli. 
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Soolesisu mahtu suurendavad 
lahtistid 

Soolesisu mahu suurendamine stimuleerib 
peristaltikat. 

Taimsed mitteseeditavad kiud ja ballastained. 
Sünteetiline ja poolsünteetiline tselluloos 
•  Karboksümetüültselluloos 
•  Metüültselluloos 
•  Polükarbofiil 
•  Seedimatud, mitteimenduvad ja hüdrofiilsed 

ained, seovad vett ja suurendavad soolesisu 
mahtu. 

•  Toimealgus 12 - 24 tundi peale manustamist.  

Soolesisu mahtu suurendavad lahtistid 
Soolad 

•  Magneesiumsulfaat, magneesiumhüdroksiid 
ja   -tsitraat. 

•  Naatriumfosfaat, naatriumsulfaat ja –tartraat 
•  Kaaliumfosfaat, kaaliumsulfaat ja -tartraat 
•  Ei imendu, suurendavad soole mahtu, 

osmootsete omaduste tõttu, tõmbavad vett 
seedetrakti. 

•  Lastele ei ole soovitavad. 

Osmootse toimega ained  
Laktuloos 

•  Sünteetiline disahhariid, mis inimese 
peensooles praktiliselt ei imendu. 

•  Laktuloos lõhustatakse jämesooles 
soolefloora poolt madala molekulkaaluga 
orgaanilisteks hapeteks. Nende happete 
tulemusena alaneb jämesooles pH ja 
osmoosi teel suureneb jämesoole sisaldise 
maht.  

•  Need toimed stimuleerivad jämesoole 
motoorikat ja tagavad pehme väljaheite. 

Stimuleeriva toimega lahtistid 
Difenüülmetaanid  
•  bisakodüül – stimuleerib jämesoole 

motoorikat ja suurendab soole mahtu 
osmootiliselt. Supposiidina saabub toime 
15-30 minutiga, tabletid 6-8 tunni pärast.  

Stimuleeriva toimega lahtistid 

 Kõrvaltoimed – spasmid, uriin võib 
värvuda punakaks, kroonilisel 
kasutamisel võib põhjustada jämesoole 
atooniat ja hüpokaleemiat, tekitavad 
melaniiniladestusi jämesoole limas-
kesta. 

Lahtistite terapeutiline kasutamine 

•  Alustatakse soolesisu massi 
suurendavate lahtistitega  ja alles ravile 
mitte alluvatel juhtudel kasutatakse 
stimuleeriva toimega lahtisteid. 

•  Kasutatakse väikseimas efektiivses 
annuses ja lühidalt kui võimalik. 
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Lahtistite kasutamine 
•  Südamehaiguste või songaga patsientidel kui 

kõhukinnisus võib ägestada haigusseisundit. 
•  Enne ja pärast kirurgilisi operatsioone 

(premedikatsioon) või diagnostilisi 
protseduure. 

•  Hemorroidide jt. anorektaalsete haiguste 
korral. 

•  Sooleparasiitide väljutamiseks. 
•  Lahtistid ei ole soovitavad lastele, sageli piisab 

puuviljapüree lisamisest dieeti. 

Lahtistite üldised kõrvaltoimed 

•  Vee- ja elektrolüütide kadu 

•  Kõhulahtisus 

•  Kroonilisel kasutamisel 
soolemotoorika häired 

Lahtistite kuritarvitamine 

•  Kehakaalu langetamine. 
•  Bulimiia – psüühikahäire millega kaasnevad 

taltsutamatud liigsöömishood ja 
muretsemine oma kehakaalu pärast. 

•  Anoreksia (Anorexia nervosa) – psüühiline 
isutus. 

•  Obsessiiv-kompulsiivne häire. 

Kõhulahtisuse ravi 

Kõhulahtisuse etioloogia 

•  Infektsioosne (nt. koolera)  
•  Toidu imendumise häired  
•  Ravimitest põhjustatud 

Kõhulahtisust põhjustavad ravimid ja 
toiduained 

•  Lahtistid 
•  Magneesiumi sisaldavad antatsiidid 
•  Mikroobidevastased ained  
•  Etanool 
•  Kofeiin 
•  Fruktoos, laktoos, heksitool, sorbitool 
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Kõhulahtisuse ravis kasutatavad 
ravimid 

Sünteetilised opioidid 
•   Loperamiid 

M-kolinoblokaatorid – väikeses annuses 
atropiin 

Loperamiid 

•  Opioid, mis ei läbi HEBi, kuid toimib soole 
opioidretseptoritele. 

•  Vähendab soolepassaaži kiirust, 
suurendab anaalsfinkteri toonust ning 
põhjustab kõhukinnisust. 

•  Kasutatakse ägeda ja kroonilise 
kõhulahtisuse sümptomaatiliseks raviks 
täiskasvanutel. 

Sünteetiliste opioidide 
kõrvaltoimed 

• Kõhukinnisus ja -valu 
• Suurtes doosides võivad avaldada 

toimet KNSi. 
• Soodustavad põletike arengut 

seedetraktis. 

Kõhulahtisuse ravi 

 Kõhulahtisus on sümptom, mitte 
haigus. Alles pärast põhjuse 
kindlakstegemist ja spetsiifilist ravi, on 
näidustatud kõhulahtisusevastased 
ravimid. 

Kõhulahtisuse ravi 
•  Põhihaiguse – nt. infektsiooni ravi. 

•  Patofüsioloogiline ravi – vedeliku ja 
elektrolüütide kao kompenseerimine. 

•  Mittespetsiifiline ravi – kõhulahtisuse 
vastased ained. 


