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Sünaptilist ülekannet mõjutavad 
ravimid 

Anti Kalda 

Sünaps 
Sünaps – rakkude kokkupuutekoht, kus toimub närviimpulsside 
ülekanne. Sünapsi moodustavad pre- ja postsünaptiline piirkond 
ja nende vahele jääv sünapsipilu. 

Närviimpulsi ülekanne sünapsides neuronilt neuronile või 
neuronilt innerveeritavale rakule toimub keemiliste vahendajate 
e. neuromediaatorite abil. 

Ühel neuroni kehal ja jätketel võib olla erinev arv sünapse: 
mõnest kuni mõnekümne tuhandeni. 

Täiskasvanud inimese KNS arvatakse olevat kuni 1013 
sünaptilist kontakti. 

Erutuse ülekande peamised etapid 
•  Neuromediaatori süntees, deponeerimine. 

Presünaptilise piirkonna membraanipotentsiaali 
muutuse järgselt (närviimpulss) vabaneb 
neuromediaator  sünapsipilusse. 

•  Neuromediaator difundeerub postsünaptilisse 
piirkonda ja seostub retseptoritega.  

•  Neuromediaator-retseptori kompleksi tulemusena 
aktiveerub retseptor. Raku funktsiooni muutus nt. 
skeletilihase kontraktsioon, näärme sekretsioon jne. 

•  Neuromediaatori lagunemine või tagasihaare 
presünapsisse. 

•  Teatud sünapsites vabaneb neuromediaator pidevalt 
väikestes kogustes, mis tagab vastavate retseptorite 
püsiva aktivatsiooni (toonuse). 

presünaps 

postsünaps 

1.  2. Neuronid 

3. Neuromediaatorit sisaldav vesiikel 

4. Mitokonder 

5. Sünapsipilu 

6. Neuromediaator 

7. Retseptorid 

Neuromediaatori vabanemine sünapsipilusse 
-   Atsetüülkoliini säilitatakse presünaptilise närvilõpme 
vesiiklites. 

-  Neuroni membraanipotentsiaali muutuse korral (närviimpulss) 
avanevad voltaaž-tundlikud Ca2+ kanalid. Ca2+ kontsentrat-
siooni tõus tsütoplasmas vallandab atsetüülkoliini vabanemise 
sünapsipilusse.  

Kesknärvisüsteem (KNS) 

1.  Peaaju 
–  Motoorne funktsioon 
–  Sensoorne e. aistinguline funktsioon 
–  Integratiivne funktsioon 
–  Kõrgem närvitalitlus 

2.  Seljaaju 
–  Sensoorsete impulsside juhtimine 
–  Motoorsete impulsside juhtimine 
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Perifeerne närvisüsteem 
Aferentsed närvid 
Eferentsed närvid: 

 Somaatilised närvid  
 Innerveerivad lihaseid, tahtele alluv 

 Vegetatiivsed e. autonoomsed närvid 
 Kontrollivad siseorganeid; üldiselt tahtele mittealluvad. 
 Innerveerivad:  

–  Silelihaseid (näiteks veresooned jne.) 
–  Eksokriinsed näärmeid 
–  Südamelihast  

Vegetatiivne närvisüsteem 

 Vegetatiivne närvisüsteem koos endokriinse 
süsteemiga kontrollivad siseorganite tööd. 

Mõlemad süsteemid kohandavad organismi 
vajadusi väliskkeskonnas toimuvatele 

muutustele. 

Vegetatiivne närvisüsteem 
•  Sümpaatiline närvisüsteem 
•  Parasümpaatiline närvisüsteem 

Mõlemad koosnevad aferentsetst ja 
eferentsetest närvikiududest. 

Sümpaatiline ja parasümpaatiline 
närvisüsteem avaldavad  vastupidist toimet 
paljudes organites (nt. süda).  

ELUNDITE TALITLUSE MUUTUSED VEGETATIIVSETE  
NÄRVIDE ÄRRITAMISE KORRAL 

ELUND   PARASÜMPAATILINE   SÜMPAATILINE

SÜDA     

- löögisagedus   Langus     Tõus   

- löögijõudlus   -     Tõus   

- erutusjuhtivus   Langus     Tõus   

VERESOONED     

Arteriaalnerõhk   Langus     Tõus   

    

BRONHID     

Toonus    Tõus     Langus   

    

SEEDETRAKT     

Motoorika   Tõus     Langus   

    

Näärmete sekretsioon  Tõus     Langus   

Sümpaatiline närvisüsteem Sümpaatiline närvisüsteem 

“võitle või põgene” 
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Eferentsed sümpaatilised närvikiud 
•  Esimene neuron asub seljaaju hallaine piirkonnas ja nende 

aksonid (preganglionaarsed kiud) kulgevad 
paravertebraalsetesse ganglionidesse, kus asub teine 
neuron.  

•  Neuromediaatoriks esimese ja teise neuroni vahel on 
atsetüülkoliin. 

•  Osad preganglionaarsed närvikiud kulgevad 
neerupealsetesse, kus nende stimulatsioon kutsub esile 
atsetüülkoliini vabanemise. Viimane omakorda stimuleerib 
adrenaliini (hormoon) sekretsiooni verre. 

•  Teise neuroni ja sihtmärk organi vahelises sünapsis on 
neuromediaatoriks noradrenaliin. 

•  Tavaliselt hargneb teise neuroni akson (postganglionaarne 
kiud) enne sünapsi moodustamist, mille tulemusena võib üks 
neuron innerveerida mitut rakku. 

Koliino- ja adrenoretseptorite 
paiknemine perifeerses 

närvisüsteemis 

Neuromediaatorid: 
Ach  atsetüülkoliin 

NA  noradrenaliin 

A  adrenaliin 

Ach 

Ach NA, A 

Katehhoolamiinide süntees 
Türosiin 

DOPA 

Dopamiin 

Noradrenaliin 

Adrenaliin 

Adrenergiline sünaps 
•  Adrenergilised retseptorid jaotatakse alatüüpideks: 

 α1-, α2-, β1- ja  β2-adrenoretseptor 

•  Adrenoretseptorid asuvad postsünaptilisel membraanil. α2-
adrenoretseptor (autoretseptor) asub ka presünaptilisel 
membraanil ja selle retseptori aktivatsioon (noradrenaliini poolt) 
pärsib presünaptilistest vesiiklitest noradrenaliini vabanemist – nn. 
negatiivne tagasiside. 

•  Presünapsist vabanenud noradrenaliin toime kaob kiiresti, sest 
umbes 90% noradrenaliinist transporditakse tagasi presünapsisse  
ja deponeeritakse vesiiklites. Väiksem osa noradrenaliinist 
inaktiveeritakse mitokondrites asuva ensüümi 
monoamiinoksüdaasi (MAO) ja tsütoplasma ensüümi katehhool-O-
metüültransferaasi (COMT) poolt. 

•  Maksas on palju nii MAO-d kui COMT-i. Selle tulemusena veres 
ringlev noradrenaliin ja adrenaliin inaktiveeritakse kiiresti. 

Adrenergiline sünaps Adrenoretseptorite agonistid 
(otsese toimega sümpatomimeetikumid) 

Noradrenaliinil on suurem afiinsus α-
adrenoretseptoritega.  

Adrenaliin (ADRENALINE DEMO) Tavalistes 
annustes toimib ravim peamiselt südames, 
veresoonte silelihastes ja teistes lihaskudedes 
paiknevate β-adrenoretseptorite kaudu. Suurtes 
annustes on ravimi toime peamisteks 
vahendajateks α -adrenoretseptorid. 

Isoprenaliin seostub peamiselt β-adreno-
retseptoritesse.  
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Adrenoretseptorite agonistid 
(otsese toimega sümpatomimeetikumid) 

 Toime silelihastele   
•  α- ja  β2-adrenoretseptorite toime silelihastele on 

vastupidine. α-adrenoretseptorite stimulatsioon 
põhjustab vasokonstriktsiooni ja β2-adrenoretseptorid 
vasodilatatsiooni skeletilihastes. 

•  α-adrenoretseptorite agoniste kasutatakse lokaalselt 
infiltratsiooni anesteesias (noradrenaliin) ja riniidi 
(nohu) sümptomaatilises ravis nt nafasoliin (SANORIN) 
ja ksülometasoliin (GALAZOLIN, OLYNTH, OTRIVIN, 
XYMELIN). 

•  Süsteemselt  kasutatakse adrenaliini anafülaktilise šoki 
poolt põhjustatud hüpotensiooni kõrvaldamiseks. Samuti 
angioneurootiline ödeemi, sh kõriturse raviks. 

Veresoonte toonuse 
adrenergilised mehhanismid 

kontraktsioon α1 

β2 relaksatsioon 

toimete summa 

α1 α1 

α1 

β2 

β2 
α1 

Adrenoretseptorite agonistid 
Toime bronhidesse 
•  β2-adrenoretseptorite agonistid nt. salbutamool 

(COMBIVENT, ECOSAL, VENTOLIN), terbutaliin, 
fenoterool põhjustavad bronhide lõõgastuse ja 
kasutatakse bronhiaalastma ravis. 

Tome emakasse 
•  β2-adrenoretseptorite agonistid lõõgastavad emaka 

silelihaseid. Kasutatakse enneaegse sünnituse 
ärahoidmiseks. 

Adrenoretseptorite agonistid 
Toime südamesse 
β1-adrenoretseptorite agonistid põhjustavad: 
•  Positiivne inotroopne toime – suureneb süstoolne 

kokkutõmme 
•  Positiivne kronotroopne toime – südame löögisagedus 

suureneb 
•  Positiivne dromotroopne toime -  suureneb erutuse 

juhtimine südames 
•  Positiivne batmotroopne toime – suureneb südamelihase 

automatism. 
Adrenaliini kasutatakse esmaabi vahendina südame seiskuse 

korral. Samas on oht rütmihäirete tekkeks! 

Adrenoretseptorite agonistid 
Metaboolne toime 
•  β2-adrenoretseptorite stimulatsioon suurendab 

glükogeeni muutumist glükoosiks (glükogenolüüs) 
nii lihatses kui maksas ja suurendab veres 
glükoosi kontsentratsiooni. 

•  β2-adrenoretseptorite stimuleerimisel hüdro-
lüüsuvad rasvkoes triglütseriinid rasvhapeteks 
(lipolüüs), mille tulemusena veres suureneb 
vabade rasvhapete kontsentratsioon. 

Kaudse toimega 
adrenomimeetilised ained 

 Kaudse toimega adrenomimeetikumid 
on ained, mis suurendavad 
noradrenaliini kontsentratsiooni 
sünaptilises pilus. 
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Kaudse toimega 
adrenomimeetilised ained 

Monoamiinoksüdaasi (MAO) inhibiitorid 
•  MAO inhibeerimisel suureneb presünapsis vaba 

noradrenaliini hulk, rohkem deponeerub vesiiklitesse 
ja rohkem vabaneb sünaptilisse pilusse. Analoogsed 
muutused ka neuromediaator dopamiini ja 
serotoniiniga. 

•  MAO inhibiitorid mõjutavad meeleolu ja 
psühhomotoorset aktiivsust ja neid on kasutatud 
depressiooni ravis (iproniasiid, tranüültsüpromiin, 
moklobemiid). 

Kaudse toimega 
adrenomimeetilised ained 

•  Kokaiin - inhibeerib katehoolamiidide  
tagasihaaret.  

•  Amfetamiin, metamfetamiin, ekstasi - 
inhibeerivad katehhoolamiidide  tagasihaaret. 
kergendavad nende vabanemist presünapsist ja 
pärsivad nende lammutamist MAO poolt.  

•  Efedriin – vabastab noradrenaliini presünapsi 
depoodest ja pärsib nõrgalt MAO-d ning 
tagasihaaret presünapsisse.  

Kaudse toimega 
adrenomimeetilised ained 

 Amfetamiin    Kokaiin 

Doping psühhostimulantidega 

 Kui amfetamiini, kokaiini, efedriini jt. 
sarnaseid aineid kasutada spordis, siis on 
oht ülepingutuseks. Kaudse toimega 
adrenomimeetilised ained pärsivad organismi 
normaalsete kaitsereaktsioonide nagu 
väsimuse ja kurnatuse avaldumist. 
Organismi reservide täielik ärakasutamine 
võib põhjustada tõsiseid tervisehäireid ja 
raskematel juhtudel surma. 

α-adrenoretseptori antagonistid e. α-
adrenolüütikumid e. α-blokerid 

α-adrenoretseptori antagonistid on üheks võimaluseks 
hüpertensiooni (kõrgenenud vererõhu) ravis. 

α-adrenoretseptori antagonistid põhjustavad vasodilatatsiooni, 
väheneb perifeerne resistentsus ja selle tulemusena väheneb 
vererõhk. 

Eristatakse:  
•  Mitteselektiivseid α-adrenoretseptori antagonistid nt. 

fentolamiin, mis blokeerib nii α1- kui α2-adrenoretseptorid. 
α2-  adrenoretseptori blokaad  põhjustab kontrollimatu 
noradrenaliini vabanemise ja  β1-adrenoretseptori 
üleaktivatsiooni (toime südamele –  tahhükardia ja 
tahhüarütmia). 

•  Selektiivseid α-adrenoretseptori antagonistid nt. doksasosiin 
ei seostu α2-adrenoretseptoriga ning ei  põhjusta 
kontrollimatut noradrenaliini vabanemist 

β-adrenoretseptori antagonistid e.  
β-blokaatorid  

β-adrenoblokaatorite toime südamele 
•  Väheneb südame löögijõud, löögi- ja minutimahtu. Väheneb 

müokardi hapnikutarbimine ja pärssuvad katehhoolamiinide 
metaboolsed toimed. Väheneb erutusjuhtesüsteemi 
erutatavus ja automatism südames. 

•  Atenolool (ATENOLOL-RATIOPHARM), propranolool 
(PROPRA-RATIOPHARM), metoprolool (BETALOCK, 
EMZOK, METOPROLOL- RATIOPHARM) jt. β-
adrenoblokaatorid kasutatakse laialdaselt südame-
veresoonkonna haiguste, nagu hüpertensiooni, 
südameisheemiatõve, müokardi infarkti ja arütmiate ravis. 

•  Teised kasutus alad glaukoomi ja türeotoksikoosi ravi. 
•  β-blokaatoritel on ka anksiolüütiline e. rahustav toime. β-

blokaatorid pärsivad erutusega kaasnevaid somaatilisi 
reaktsioone (südamekloppimine, tahhükardia, treemor). 
Samas ärkvelolek ja tähelepanu ei ole häiritud. 
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Antiadrenergilised ained 
Antiadrenergilised ained vähendavad noradrenaliini hulka 

presünapsis ja põhjustavad sümpaatilist toonust 
languse. 

Neid aineid on kasutatud vererõhu langetamiseks. 
Kõrvaltoimete tõttu kasutatakse tänapäeval neid 
ravimeid harva vähe. 

•  Klonidiin - α2-adrenoretseptori agonist. Klonidiini 
seostumisel presünapsis asuvate retseptoritega, pärsib 
noradrenaliini vabanemist presünapsist. Seostumisel 
postsünaptiliste retseptoritega ajuvereringe 
regulatsiooni keskuses põhjustab tsentraalset vererõhu 
langust. 

•  Metüüldopa – valemediaator, deponeeritakse 
vesiiklitesse. Omab suuremat afiinsust α2-
adrenoretseptori suhtes ja avaldab klonidiinile sarnast 
toimet. 

Antiadrenergilised ained 

 Reserpiin – põõsastaime ussirauavolfia juurtes 
leiduv alkaloid. Reserpiin kõrvaldab noradrenaliini 
deponeerimise närvilõpmetes. Mitte seostunud 
noradrenaliin inaktiveeritakse kiiresti MAO poolt. 
Analoogne toime ka dopamiinergilistes ja 
serotoniinergilistes sünapsites. Suuremates 
annustes põhjustab pöördumatu vesiiklite 
kahjustuse (farmakoloogiline sümpatotoomia). 
Reserpiinil on lai toimespekter paljudesse 
füsioloogilise regualatsiooni lülidesse. 

Parasümpaatiline närvisüsteem Parasümpaatiline närvisüsteem 

“elatakse selleks et süüa” 

Eferentsed parasümpaatilised 
närvikiud 

•  Esimene neuron asub ajutüves ja seljaaju 
sakraalpiirkonnas.  

•  Pregenglionaarsed kiud kulgevad: silmaliigutajanärvi 
(III), näonärvi (VII), keele-neelunärvi (IX), uitnärvi (X) 
ja ristluunärvide kooseisus ganglionitesse. 

•  Esimese ja teise neuroni vahelises sünapsis on 
neuromediaatoriks atsetüülkoliin. Retseptori 
alatüübiks on n-kolinoretseptor, mis on seotud 
ioonkanaliga. 

•  Postganglionaarsetes kiudude ja kudede vahelises 
sünapsis on mediaatoriks atsetüülkoliin. Retseptori 
alatüübiks on m-kolinoretseptor, mis on seotud G-
valguga. 

Kolinergilinesünaps 
•  Vabanenud atsetüülkoliin hüdrolüüsitakse 

kiiresti atsetüülkoliinesteraasi poolt 
atsetaadiks ja koliiniks.  

•  Ensüümi on nii pre- kui postsünaptilises 
osas. 

•  Koliin transporditakse tagasi 
presünapsisse ja kasutatakse 
atsetüülkoliini sünteesiks. 
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Kolinoretseptorite alatüübid 

N-koliinoretseptor M-koliinoretseptor 

M-kolinoretseptorite alatüübid 
M-kolinoretseptorid jaotatakse alatüüpideks lähtuvalt 

molekulaarsest struktuurist, sekundaarsete virgatsainete 
süsteemidest ja ligandide afiinsusest. 

•  M1-kolinoretseptorid – KNS (vaba Ca2+ suurenemine rakus) 
•  M2-kolinoretseptorid – südames (K+-kanali avanemine) 
•  M3-kolinoretseptorid – silelihastes (vaba Ca2+ suurenemine 

rakus) 
•  Veres tsirkuleeriv atsetüülkoliin avaldab lihastoonusele 

kaudset toimet. Atsetüülkoliin seostub endoteeli rakkudel 
olevate M3-kolinoretseptoritega ja põhjustab 
lämmastikoksiidi (NO) vabanemise. Viimane dilateerib 
veresoone. 

Kolinoretseptorite agonistid e. 
kolinomimeetikumid 

Atsetüülkoliin hüdrolüüsitakse väga kiiresti ja 
seetõttu ei saa teda terapeutiliselt kasutada. 
Ained, mis seostuvad kolinoretseptoritega ja 
avaldavad atsetüülkoliiniga sarnast toimet, 
jaotatakse: 

•  otsesteks kolinomimeetikumideks, 
•  kaudseteks kolinomimeetikumideks. 

Otsese toimega 
(retseptorite agonistid) 

Kaudse toimega 
(koliinesteraasi inhibiitorid) 

(Kiirelt) 
pöörduva 
toimega 

M-kolino N-kolino Pöörduva 
toimega 

Pöördumatu 
toimega 

Karbakool 

Pilokarpiin 

Ganlionitesse 
toimivad 

Müorelak- 

sandid 

Edrofoon 
Neostigmiin Orgaanilised 

 fosfaadid 

Otsesetoimega kolinomimeetikumid 
•  Karbakool -  seostub M-koliinoretseptoriga, 

kuid ei hüdrolüüsu atsetüülkoliiniestraasi 
toimel. 

•  Alkaloidid pilokarpiin (põõsaspuu 
pilokarpuse lehtedes) ja aerokoliin 
(areekapalmi viljad e. areekapähklid e. 
beetlipähklid). Nedel alkaloididel on rohkem 
väljendunud tsentraalne toime (mõõdukas 
KNS stimulatsioon). 

•  Terapeutiliselt kasutatakse pilokarpiini 
lokaalselt glaukoomi ravis. 

Kaudsetoimega kolinomimeetikumid 
•  Ensüümi atsetüülkoliiniesteraasi saab selektiivselt 

inhibeerida – tulemuseks on atsetüülkoliini suurem 
kontsentratsioon sünaptilisespilus ja aeglasem 
hüdrolüüs, mis farmakoloogiliselt avaldub 
tugevamas ja kestvamas toimes. Toime avaldub 
kõigis koliinoretseptorite alatüüpides. 

•  Püridostigmiin (KALYMIN) – kasutatakse 
operatsioonijärgse soole ja põie atoonia raviks, 
samuti müasteenia (myasthenia gravis) raviks. 

•  Füsiostigmiin – kolinoblokaatorite poolt põhjustatud 
mürgistuste raviks. Läbib hematoentsefaalbarjääri. 

•  Fosfororgaanilised ühendid – paratioon, paraksoon 
inhibeerivad ensüümi pöördumatult - putukamürgid. 
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M-kolinoblokaatorid e. 
parasümpatolüütilised ained 

•  Ained, mis selektiivselt blokeerivad m-
kolinoretseptorid. Tüüpiliseks esindajaks on 
alkaloid atropiin , mida leidub karumustikas 
(Atropa belladonna), ogaõunas ja 
koerapöörirohus. 

•  M-kolinoblokaatorite terapeutiline 
kasutamine on raskendatud vähese organ-
spetsiifilisuse tõttu. 

M-kolinoblokaatorid 

•  Alkaloidid 
– atropiin 
– skopolamiin 

•  Tertsiaarsed amiinid 
– bensatropiin 

•  Kvaternaarsed amiinid 
    - ipratroopium 

M-kolinoblokaatorite toimed 

Näärmete seksretsiooni pärssimine 
•  Atropiini kasutatakse inhalatsioonianesteesia 

premedikatsioonis bronhiaal seksretsiooni 
pärssimiseks. 

•  Mao sekretsiooni inhibeerimist M1-
kolinoblokaatori pirensipiin poolt on kasutatud 
haavandtõve ravis.  

M-kolinoblokaatorite toimed 
Toime silelihastele 
•  Ipratroopium (ATROVENT) – avaldab bronhe lõõgastavat 

toimet. Kasutatakse bronhiaalastma ja spastilise bronhiidi 
raviks. Kui ipratroopiumi (sisaldab kvaternaalset 
lämmastikku) manustada inhalatsiooni teel siis mõju teistele 
organitele on väike. 

•  N-butüülskopolamiin avaldab spasmolüütilist toimet 
sapiteede ja kusejuha koolikute korral. 

•  Lokaalne homoatropiini või tropikamiidi manustamine 
silma lõõgastab M. sfincter pupillae – müdriaas (pupilli 
laienemine). Kasutatakse diagnostilisel eesmargil 
silmapõjade uurimiseks. 

müdriaas 

M-kolinoblokaatorite toimed 

Toime südamesse 
•  M-kolinoblokaatorid suurendavad südame 

löögisagedust ja atrioventrikulaarset 
ülejuhtivust. 

•  Atropiini kasutatakse südameseiskuse 
korral, mis on tingitud ülemäärasest uitnärvi 
stimulatsioonist (üldanesteesia, maoloputus 
või endoskoopilised protseduurid). 

M-koliinoblokaatorite toimed 
Toime KNS 
•  Skopolamiin on efektiivne kinetoosi 

(merehaiguse) profülaktikas. Imendub hästi läbi 
naha ja läbib hematoentsefaalbarjääri. 
Skopolamiin avaldab rahustavat ja amnestilist 
(mäletamisvõimetu) toimet. 

•  Atropiin avaldab suuremates annustes motoorset 
erutust ja psüühilist segasust, areneb psühhoos 
(derealisatsioon, hallutsinatsioonid). 

•  Biperideen – tasakaalustab peaaju jutkehas 
(striatum) dopamiinergilise ja koliinergiliste 
närviringid ja avaldab parkinsonismi vastast 
toimet.  
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M-kolinoblokaatorite toimed 
Toime higinäärmetesse ja termoregulatsiooni 
•  M-kolinoblokaatorid inhibeerivad higinäärmete 

sekretsiooni. Kuna organism ei saa enam 
higistamise teel hajutada metabolismi käigus  
tekkivat kehasoojust. Organism kompenseerib 
puudulikku higistamist naha veresoonte 
laienemisega - nahk ja limaskestad on kuivad ja 
kuumad. Kehatemperatuur võib tõusta, eriti soojas 
keskkonnas. 

Skeletilihaseid mõjutavad 
ravimid 

Perifeersed müorelaksandid Perifeersed müorelaksandid 

•  Kuraare, d-tubokuraiin, pankuroonium, 
suksametoon, vekuroonium, atrakuur 

•  Kutsuvad esile skeletilihaste lõdva 
halvatuse. Toimelt N-kolinoretseptorite 
antagonistid, blokeerivad erutuse ülekande 
neuromuskulaarses sünapsis. 

Müorelaksatsiooni järjekord 

Silmaliigutajalihased, sõrmed 

Jäsemed Kehatüvi  Kael 

Roietevahelised 
lihased 

Diafragma 

Taastumine vastupidi! 

Kliiniline kasutamine 

•  Operatsioonide läbiviimisel skeletilihaste 
lõõgastamiseks. 

•  Ortopeedilistel protseduuridel 

•  Elekterišokkravi ajal traumade vältimiseks. 

•  Teetanus ja strühniinmürgistuse 
sümptomaatiline ravi. 
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Histamiin 
Histamiini on organismis palju basofiilides ja 

nuumrakkudes. 

Histamiini toimed: 
•  Bronhide konstriktsioon 
•  Peen- ja jämesoole peristaltika kiirenemine 
•  Maohappe sekretsiooni suurenemine 
•  Väikeste veresoonte dilatatsioon ja 

permeaabelsuse suurenemine (turse ja 
sügelemine). 

Histamiini retseptorid 
Histamiini retseptorid jaotatakse:  
•  H1-, H2- ja H3-retseptoriteks 

•  H1- ja  H2-retseptorid osalevad vasku-
laarsetes reaktsioonides. 

•  H2-retseptorite stimulatsioon põhjustab 
maohappe vabanemise parietaalrakkudest. 

•  H3-retseptorid on autoretseptorid ja osalevad 
bronhide kontraktsioonis. 

Histamiini retseptorite blokaatorid 
H1-retseptorite blokaatorid 
•  Klemastiin (TAVEGYL), tsetirisiin (ACETERIN, 

ZYRTEC), loratadiin (CLARITINE, LORATIN, 
RINOLAN)  akrivastiin (SEMPREX), ebastiin 
(KESTINE), misolastiin (ZOLIM) jt. kasutatakse 
kergete allergiliste reaktsioonide (vasodilatatsioon, 
veresoonte permeaabelsuse tõus, turse ja 
sügelemine) vältimiseks, mitte raviks. Blokeerivad 
histamiini bronhokonstriktsiooni vallandavat toimet. 

•  Difenhüdramiin (DIMEDROL) – tugev sedatiivne 
(rahustav) toime. Kasutatakse parenteraalselt 
ägedate allergiliste reaktsioonide korral. 

H1-retseptorite blokaatorid 

 Kliiniliselt ei erine H1-retseptorite 
blokaatorid üksteisest, kuid samas on 
erinevusi patsientide tundlikkuses 
kõrvaltoimetele. 

H2-retseptorite blokaatorid 

 Tsimetidiin, ranitidiin – inhibeerivad 
maohappe sekretsiooni ja kasutatakse 
haavandtõve raviks. 

Antihistamiinsed ained 

•  Kromoglütseroolhape (CROMO-
RATIOPHARM, LECROLYN) – takistavad 
nuumrakkudest histamiini ja teiste 
põletikumediaatorite vabanemist ja sellega 
hoiavad allergeenidega kokkupuutel ära 
histamiinile iseloomulikud reaktsioonid. 

•  Toime avaldub alles paarinädalase kasutamise 
järel ja seisneb allergiliste reaktsioonide 
harvemas esinemises või kergemas 
kliinilisespildis. 


