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Valuvaigistid 
Anti Kalda 

2009 

Valu (dolor) 
•  Valu on tavaliselt koe kahjustus või kahjustuse 

riskiga (füsioloogilise taluatavuse piire ületav 
väliskkeskonna tegur) kaasnev ebameeldiv aisting 
ja tundeelamus. 

•  Sageli ei ole võimalik kindlaksteha otsest valu 
põhjust (nt. kolmiknärvineuralgia, fantoomvalu). 

•  Valu põhjuseks võib olla ka närvisüsteemi enda 
häired/kahjustus - neuropaatiline valu. Näiteks 
isheemiline insult, diabeet, herpes zoster jt.  

•  Valu tugevus on subjektiivne mõiste ja  võib olla 
“meeldivast” kuni talumatu valuni. Üksikutel 
inimestel võib esineda valuaistingu puudumist. 

Valuvaigistamise võimalused 
•  Ravimid – analgeetikum e. valuvaigisti 

•  Kirurgiline operatsioon 

•  Psühhoteraapia 

•  Füsioteraapia 

Valu vaigistava toimega ravimid 
 Otsese toimega valuvaigistid  

•  Narkootilise analgeetikumid 
•  Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (MSPVA) 
•  Üld- ja lokaalanesteetikumid (LA)  

 Kaudse toimega e. reaktiivsust valule 
muutvad ained 

•  Trankvilisaatorid 
•  Antidepressandid (AD) 
•  Epilepsiavastased ravimid 
•  β-adrenoblokaatorid 

•  Opioidid – kesknärvisüsteemi kaudu 
toimivad valuvaigistid; nii looduslikud kui 
sünteetilised ained (nt morfiin). Opioidide 
toimet saab blokeerida antagonistidega (nt 
naloksoon). 

•  Opiaat = opioid, vana termin.  
•  Mittesteroidsed põletikuvastased ained 

(MSPVA) – toimivad perifeerselt, pärssides 
valuaistingut tekitavate ühendite teket ja/või 
põletikureaktsioonist tingitud närvilõpmete 
valutundlikkuse suurenemist. 

Notsitseptiivne ja 
antinotsitseptiivne süsteem 

•  Notsitseptiivne – valuga seotud, valu 
retseptoriga seotud 

•  Notsiretseptor – valuaistingu retseptor, 
mida ärritavad vaid nii tugevad ärritid, mille 
korral on olemas koekahjustuse oht 

•  Antinotsitseptiivne süsteem, mille 
ülesandeks on pidurdada valuimpulsside 
jõudmist peaajusse. 
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Valutunnet saab pärssida ja/või 
mõjutada: 

•  valu põhjuse kõrvaldamine, 

•  notsitseptiivsete retseptorite 
tundlikkuse vähendamine 
(MSPVA, LA), 

•  notsitseptiivsete impulsside 
ülekande katkestamine  (LA), 

•  notsitseptiivsete impulsside 
ülekande pärssimine seljaajus 
(opioidid), 

•  valutunnetuse inhibeerimine 
(opioidid, üldanesteetikumid), 

•  valuga kaasnevate 
emotsioonide mõjutamine (AD)  

Valuimpulsside ülekannet reguleeriv 
“kontrollvärava süsteem” 

Seljaaju dorsaalses sarves 
substantia gelatinosa’s (SG) 
asuvad neuronid inhibeerivad 
notsipseptiivsetelt närvi-
kiududelt tulevate impulsside 
liikumist peaajusse  
(talamusse). SG neuroneid 
aktiveeritakse alaneva 
antinotsipseptiivse juhteteede 
poolt. Korduvad 
notsitseptiivsed impulsid 
inhibeerivad SG neuroneid ja 
sellega soodustavad valu-
impulside ülekannet. 

Valuimpulsside ülekande mõjutamine 
•  Oluliseks valuimpulsside ülekannet reguleerivaks 

piirkonnaks on seljaaju dorsaalsarves asuv 
substantia gelatinosa. 

•  Keskajust ja ajutüvest pärinev alanev inhibeeriv 
juhtetee (AJ, osa antinotsitseptiivsest süsteemist) 
avaldab tugevat inhibitoorset toimet valuimpulsside 
ülekandele seljaaju dorsaalsarve tasemel.  

•  AJ-s on peamisteks mediaatoriteks enkefaliin 
(endogeenne opioid), serotoniin (5-HT), 
noradrenaliin ja adenosiin.  

•  Opioidid põhjustavad analgeesia aktiveerides 
osaliselt AJ-i, pärssides impulsside ülekannet 
seljaaju dorsaalsarves ja inhibeerides perifeersete 
sensoorsete närvilõpmete tundlikkust. 

Endogeenne opioidsüsteem 

 Üle 12 endogeense ligandi (endorfiinid, 
enkefaliinid, dünorfiinid) ja 8 retseptori 
tüüpi (µ, δ, κ, ε, ι, λ, ξ ja notsitseptiin). 

Endogeenne opioidsüsteem 

 Endogeensed opioidid (endorfiinid, 
enkefaliinid, dünorfiinid).  
– Peptiidid 
– Leidub KNS ja vähemal määral ka mujal 

organismis. 
– Sünteesitakse stressi, füüsilise pingutuse ja 

valu puhul. 
– Kliiniliseks kasutamiseks ei sobi, kuna ei läbi 

HEB-i, põhjustavad perifeerseid kõrvaltoimeid. 

Opioidide jaotus 
•  Looduslik opioid – morfiin, kodeiin jt. oopiumi 

alkaloidid. 
•  Poolsünteetiline opioid – opioid, mis on 

valmistatud loodusliku opioidi molekuli ehitust 
muutes (nt heroiin). 

•  Sünteetiline opioid – sünteetiline ravim, mis 
meenutab toimelt morfiini, kuid erineb sellest 
molekuli ehituse poolest (petidiin, fentanüül, 
metadoon, buprenorfiin jt.). 

•  Loperamiid – opioid, mis ei läbi HEBi, puudub 
analgeetiline toime. Inhibeerib peristaltikat ja 
kasutatakse kõhulahtisuse sümptomaatiliseks 
raviks. 
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Opioidretseptorid 

•  µ- (müü) retseptor 
•  δ- (delta) retseptor 
•  κ- (kappa) retseptor 
•  σ- (sigma) pole tõeline opioid retseptor, 

vaid pigem sidumiskoht kuhu peale 
mõnede opioidide seostuvad ka mõned 
psühhotroopsed ained. 

Opioidretseptorite stimulatsiooni 
tulemused 

µ δ κ 
Analgeesia 

Eufooria 
Sedatsioon 

Kõhukinnisus 
Mioos 

Hingamise 
depressioon 

Füüsiline 
sõltuvus 

Analgeesia 

Hingamise 
depressioon 

Analgeesia 

Düsfooria 

Sedatatsioon 

Füüsiline 
sõltuvus 

Opioidide selektiivsus retseptoritega 
µ δ κ 

Morfiin, kodeiin +++ + + 
Metadoon +++ - - 

Pentasotsiin * + ++ 
Etorfiin +++ +++ +++ 

Fentanüül +++ + - 
Buprenorfiin +++ - * * 

Naloksoon * * * * * * 

Naltreksoon * * * * * * * 
+ ~ agonist (+++-tugev, ++-keskmine, +-nõrk) 

* ~ antagonist 

- ~ toime puudub 

Opioidide farmakokineetika 
Morfiin 

•  Imendumine: hea i/m, per rectum ja s/c, 
samuti suu- ja ninalimaskestadelt. 

•  P/o doos on parenteraalsest 2-3 korda 
suurem, sest biosaadavus on individuaalselt 
erinev (30 – 50 %), olenedes metabolismi 
aktiivsusest maksas. 

•  Läbib HEBi ja platsentat.  
•  Morfiini T1/2 = 2 h 
•  Metaboliidid morfiin-6-glükuroniid (T1/2 = 6 h) 

ja morfiin-3-glükuroniid on aktiivsed. 
•  Eritub neerude kaudu. 

Opioidide farmakokineetika 
Fentanüül 

•  Imendumine: transdermaalne plaaster (TDP). 
•  Annustamist reguleeritakse tunnis vabaneva ravimi 

koguse (nt 25, 50, 75 mikrogrammi) ja plaastri 
suurusega (15, 30, 45 cm2). 

•  Pärast esimese plaastri paigaldamist suureneb 
fentanüüli kontsentratsioon seerumis astmeliselt, 
ühtlane kontsentratsioon saavutatakse 12-24 tunniga 
ning jääb suhteliselt konstantseks ülejäänud aja vältel 
72-tunnisest manustamisperioodist.  

•  Teise 72-tunnise manustamisperioodi ajal saavutatakse 
seerumi tasakaalukontsentratsioon, mis säilib 
järgnevate manustamisperioodidel, kui kasutatakse 
sama tugevusega plaastreid. 

Morfiini toimed KNSi 
•  Analgeetiline -  nii akuutne kui krooniline, mis on seotud 

trauma, põletiku või kasvajaga; vähem neuropaatilise 
valusündroomi (kolmiknärvi neuralgia) korral. 

•  Euforiseeriv – mida kiiremini morfiini kontsentratsioon 
ajus suureneb seda väljendunum on eufooria. Heroiin 
läbib hästi HEBi ja euforiseeriv toime on tugevam kui 
morfiinil. 

•  Hingamisepärssimine – vähem väljendunud kui teistel 
KNS-i toimivatel ravimitel nt uinutid.  

•  Köhavaigistav toime – kodeiin pärsib köha juba 
subanalgeetilste annustes.  

•  Mioos – “nõelapea” pupillid, oluline opioidide 
üleannustamise diagnostikas.  

•  Emeetiline toime – iiveldus ja oksendamine võib esineda 
40% patsientidest esmase manustamise järgselt. 
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Opioidide struktuuri-toime seosed 

O

H3CO

HO

N CH3
HH

O

AcO

AcO

N CH3
HH

Kodeiin Heroiin 

Morfiin 
Metüleerimine soodustab 
p/o biosaadavuse 
suurenemist. 

Atsetüleerimine soodustab 
HEBi läbimist. 

Morfiini kõrvaltoimed 
 Seedetrakt 

•  Kõhukinnisus võib olla väga 
väljendunud ja tugevasti häirida 
patsienti. 

•  Rõhu suurenemine sapiteedes 
(sapipõe ja m. sphincter Oddi spasm). 

•  Refluksösofagiit – söögitorupõletik 

Morfiini kõrvaltoimed 
•  Ortostaatiline hüpotensioon ja 

bradükardia suurte annuste korral. 

•  Histamiini vabanemisest tingitud 
urtikaaria, naha veresoonte 
laienemine ja bronhokonstriktsioon. 

•  Immuunsüsteemi pärssiv toime. 

Tolerantsus ja sõltuvus 
•  Opioidide tolerantsus – annuse 

suurendamise vajadus kroonilisel 
manustamisel selleks, et saavutada 
farmakoloogilist toimet. Areneb kiiresti! 

•  Sõltuvus – füüsiline (avaldub 
abstinentsi sündroomina) ja psüühiline 
sõltuvus. 

Sõltuvus e. adiktsioon 
 Füüsiline sõltuvus  

•  Sümptomid maksimaalsed 2-3 päeval peale 
opioidi viimast manustamist, sümptomid 
kaovad enamasti 8 – 10 päeva jooksul.  

•  Kliinilinepilt võib meenutada  grippi - 
esinevad sagedased haigutused, pupillid on 
laienenud, palavik, higistamine, 
piloerektsioon, iiveldus, kõhulahtisus ja 
unetus. Morfiini manustamine kõrvaldab 
abstinentsi nähud. 

Vaimne e. psüühiline sõltuvus   
•  Esineb iha ainet uuesti tarbida. Võib kesta 

kuid ja aastaid. Vaimne sõltuvus tekib harva 
neil patsientidel, kes kasutasid opioide 
valuvaigistina. 

•  Nõrk ja pika-toimega µ-retseptori agonist 
metadoon võib leevendada 
abstinentsinähte. 

•  Kodeiin, pentasotsiin ja buprenorfiin 
põhjustavad vähem füüsilist ja vaimset 
sõltuvust. 
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Hirm sõltumuse tekkimise ees 
pärsib opioidide kasutamist 

•  Eestis kasutatakse opioide vähem kui 
paljudes läänemaades. 

•  Opioidide meditsiinilise kasutamise 
sageduse ja ühiskonna narkomani-
seerumise vahel ei ole seost. 

•  Opioide tuleb alati kasutada, kui selleks on 
meditsiiniline näidustus (nt. Ugev trauma 
valu, kasvajahaige terminaalses 
staadiumis). 

Nõrgad opioidid 

• Nõrgad opioidid 
 – Kodeiin 
 – Dihüdrokodeiin 

• Nõrga ja mõõduka tugevusega valu raviks. 

• Suures annuses tavalised opioidide kõrval-
toimed. 

Partsiaalne-agonist  
Buprenorfiin 

•  Kasutuselevõtu eesmärgiks oli leida 
nõrgema sõltuvust tekitava toimega ja 
hingamist pärssiva toimega 
analgeetikume. 

•  Kliinilist kasutamist piiravad 
kõrvaltoimed ja vähene efektiivsus. 

Partsiaalne-agonist  
Buprenorfiin 

•  Näidustatud eelkõige raskekujulise 
opioidsõltuvuse asendusravis  

•  Analgeesia 
•  Köha sümptomaatilineravi 
•  Ägeda vasaku vatsakese puudulikkuse 

ja kopsuturse korral esineva düspnoe 
ravi. 

•  Neuroleptanalgeesia  

Metadoon 
•  µ-retseptorite agonist, tugev valuvaigisti. 
•  P/o manustatav, pikk toimeaeg T1/2 > 24 

tunni). 
•  Võrreldes morfiiniga on abstinentsinähud 

vähem väljendunud. 
•  Kasutatakse laialdaselt morfiin/heroiin 

sõltuvuse raviks, sest metadooni 
juuresolekul ei põhjusta heroiin eufooriat ja 
abstinentsinähud on nõrgemad. See 
soodustab patsiendi võõrutamist heroiinist. 

Tramadool 
•  Tsentraalselt toimiv valuvaigisti 

– Keemiliselt ei sarnane opioididele. 
– Sünteetiline 

•  Toimemehhanism 
– Nõrk µ-opioid retseptorite agonist (afiinsus 

retseptori suhtes on umbes 6000 korda nõrgem 
kui morfiinil). 

– Blokeerib ka serotoniini ja noradrenaliini 
tagasihaaret.  

– Metaboliidid on kuni 6 korda tugevama toimega 
tramadoolist endast. 
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Tramadool 

•  Võimalik manustada p/o. 
•  Keskmise kuni mõõdukalt tugeva valu 

puhul. 
•  Põhjustab vähem kõrvaltoimeid kui 

teised opioidid. 

Opioidide kasutamine 
•  Analgeesia  

– Tugev operatsiooni-, trauma- jne. valu. 
– Krooniline, piinav kasvajavalu 

•  Akuutne kopsuturse 
– Nõrgendab hingamist, vähendab (surma-) hirmu 

•  Mitteinfektsioosne, ebaproduktiivne köha 
(kodeiin) 

•  Mitteinfektsioosne kõhulahtisus (loperamiid) 

Opioidide kasutamine 

•  Anesteesia 
– Premedikatsioon 
– Neuroleptanalgeesia (Fentanüül) 
– Epiduraalanesteesia ja –analgeesia 

Opioidantagonistid 

• Naltreksoon 
• Naloksoon 

Opioid retseptori antagonistide 
toimed 

•  Ise olulist toimet ei avalda. 
•  Kõrvaldavad opioidretseptori agonistide 

hingamist pärssiva, euforiseeriva ja düsfooria 
(halb enesetunne, haiglane olek). 

•  Kasutusel opioidide mürgistuse (naloksoon), 
alkoholismi (naltreksoon) ravis ja koos 
buprenorfiiniga opioidsõltuvuse asendusravis. 

•  Opiaatsõltuvate patsientidel võivad 
põhjustada abstinentsisündroomi. 

Mittesteroidsed põletikuvastased 
ained  

(MSPVA)  
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MSPVA  klassifikatsioon 

•  Mitteselektiivsed tsüklooksügenaaside 
(COX-1 ja COX-2) inhibiitorid 

•  Selektiivsed tsüklooksügenaas 2 
(COX-2) inhibiitorid 

Mitteselektiivsed COX-1/COX-2 
inhibiitorid 

Salitsüülhappe derivaadid 
Atsetüülsalitsüülhape (aspiriin) 

Pürasolooni derivaadid 
Metamisool (analgiin) 

Para-aminofenooli derivaadid 
Paratsetamool 

Fenüüläädikhappe derivaadid 
    Diklofenak 

     Indometatsiin 

Mitteselektiivsed COX-1/COX-2 
inhibiitorid 

Propioonhappe derivaadid 
Ibuprofeen 
Naprokseen 
Ketoprofeen 
Oksaprosiin 

Oksikaami derivaadid 
Piroksikaam 
Lornoksikaam 
Meloksikaam 

Kõrgem COX-2 aktiivsus 

Selektiivsed COX-2 inhibiitorid 

•  Tselekoksiib 
• Nimesuliid  

MSPVA terapeutilised toimed 
•  Ühekordses annuses on neil palavikkuvastane ja 

analgeetiline toime, mis võimaldab kasutamist 
nõrgemate või keskmise tugevusega valude 
korral. 

•  Regulaarne kasutamine veidi suuremas 
annustes põhjustab nii kestva analgeetilise kui ka 
põletikuvastase toime. Paratsetamoolil ja 
fenatsetiinil põletikuvastane toime puudub. 

•  Trombotsüütide agregatsiooni inhibeerimine ja 
sellest tulenev vere hüübimise aeglustumine on 
omane kõigile MSPVA-le v.a. paratsetamool. 

MSPVA farmakodünaamika 

 Põletikuvastase, valuvaigistava ja 
palavikku alandava toime, samuti 
paljude kõrvaltoimete aluseks on 
prostaglandiinide (PG) sünteesi 
pärssimine tsüklooksügenaas 2 
(COX-2) inhibeerimise kaudu. 



8 

Prostaglandiinid 

•  Fosfolipaas A2 toimel tekib rakumembraani 
fosfolipiididest arahhidoonhape, mis on 
omakorda mitmete eikosanoidide allikaks. 
Tsüklooksügenaasi (COX) toimel tekib 
arahhidoonhappest prostaglandiinid (D, E, F, 
G, H või I) ja tromboksaanid. 

•  Prostaglandiinid on lokaalsed mediaatorid. 

Prostaglandiinide toimed 
•  Notsitseptorid – PG suurendavad sensoorsete närvilõpmete 

tundlikkust. 
•  Termoregulatsioon – PG muutes organismi “termostaati” 

hüpotaalamuses põhjustavad hüpertermia (palavik). 
•  Veresoonte silelihased – PGE2 ja PGI2 põhjustavad 

vasodilatatsiooni; PGF2 vasokonstriktsiooni. 
•  Soolhappe sekretsioon – PG vähendavad soolhappe 

sekretsiooni ja suurendavad lima produktsiooni. 
•  Menstruatsioon – PGF osaleb endomeetriumi isheemilises 

nekroosis, mis eelneb menstruatsioonile. 
•  Emakas – PG stimuleerivad emaka kontraktsioone 
•  Bronhid – PGE2 ja PGI2 indutseerivad bronhodilatatsiooni; 

PGF2 konstriktsiooni. 
•  Neerude verevarustus – kui neerude verevarustus väheneb 

siis vabanevad PG põhjustavad vasodilatatsiooni ja 
normaliseerivad verevarustuse. 

COX alatüübid 
•  Konstitutiivne (COX-1) - esineb enamikus rakkudes 

ja kudedes. Osaleb kudede homeostaasi 
mehhanismides. 

•  Indutseeritav (COX-2) - indutseeritakse tsütokiinide 
(interleukiinid) jt. põletiku-mediaatorite poolt (TNF-
α).  

•  Erinevatel MSPVA-l on erinev selektiivsus COX-1 ja 
COX-2 suhtes.  

•  Põletikuvastane toime on seotud eelkõige COX-2 
inhibeerimisega. 

•  COX-1 inhibeerimisega on eelkõige seotud 
seedetrakti kõrvaltoimed. COX-1 inhibeerib 
maosekretsiooni ja soodustab limasekretsiooni.  

MSPVA põletikuvastane toime 

•  MSPVA pärsib PGE2 ja PGI2 sünteesi, mille 
tulemusena väheneb veresoonte dilatatsioon 
ja permeaabelsus, kaudselt väheneb turse. 

•  Olulisemat rolli etendab COX-2 pärssimine. 
•  MSPVA ei mõjuta kroonilise põletiku käigus 

esinevaid rakkusi kahjustavaid protsesse 
(lüsosomaalsete ensüümide vabanemine, 
toksiliste vabade radikaalide teke). 

MSPVA analgeetiline toime 

•  MSPVA pärsib protsaglandiinide teket ja 
sellega väheneb notsiretseptorite tundlikkus 
põletiku mediaatorite, nagu bradükiniin ja 5-
HT suhtes. 

•  Peavalu vastane toime võib olla seotud PG 
poolt vahendatud vasodilatatsiooni 
vähenemisest. 

MSPVA palavikuvastane toime 
•  Põletiku käigus põhjustavad bakteriaalsed 

endotoksiinid interleukiin-1 vabanemise 
makrofaagidest. Interleukiin-1 stimuleerib 
PGE sünteesi peaaju hüpotaalamuse 
piirkonnas, mille tulemusena nihutatakse 
organismis hoitav keha temperatuur 
kõrgemaks (hüpertermia). 

•  MSPVA palavikuvastane toime on seotud 
PGE sünteesi inhibeerimisega 
hüpotaalamuses. 
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Termoregulatsioni häired 
•  Kõik imenduvad hästi suukaudsel 

manustamisel. 
•  Manustamine koos toiduga vähendab 

subjektiivseid sümptome, kuid ei 
vähenda seedetrakti haavandi teket. 

•  MSPVA imenduvad ka nahalt. 
•  MSPVA metaboliseeruvad maksas ja 

erituvad peamiselt metaboliitidena 
neerude kaudu.  

MSPVA farmakokineetika 

MSPVA-de ühised kõrvaltoimed 

•  Seedetraktihäired: ebamugavustunne, 
iiveldus ja kõhulahtisus. 

•  Erosioonid ja haavandid seedetraktis, 
võivad tekkida olenemata 
manustamisviisist ja kõigi MSPVA-e 
kasutamisel (harvamini paratsetamooli 
puhul). 

•  Trombotsüütide agregatsiooni pärssimine, 
sellest tulenevad verejooksud (mao- ja 
soolelimaskesta hemorraagia). 

MSPVA-de ühised kõrvaltoimed 

•  Peavalu, uimasus, pearinglus, 
kuulmishäired, segasus. 

•  Allergilised reaktsionid. 
•  Harva maksa ja luuüdikahjustus 

(pürasolooni derivaadid). 
•  Bronhospasm “aspiriin-tundlikel” 

astmaatikutel 

Atsetüülsalitsüülhape (ASH) 

•  Mitteselektiivne COX inhibiitor (sellest 
tüüpilised kõrvalnähud). Inhibeerib COX’i 
pöördumatult. 

•  Valuvaigistaval toimel on nn. laeefekt - 
annuse tõstmisel üle teatava piiri 
analgeetiline toime ei tugevne kül aga  võib 
suureneda kõrvaltoimete sagedus.  

Atsetüülsalitsüülhape 
Annus Toime 

80 – 160 mg verehüübimist pärssiv 

325 – 1000 mg analgeesia, palavikkualandav 

325 mg – 6 g põletikuvastane, kõrvaltoimena 
kuulmishäired 

6 – 10 g hüperventilatsioon, respiratoorne 
alkaloos 

10 – 20 g hüpertermia, dehüdratatsioon, 
metaboolne atsidoos 

> 20 g krambid, arütmia, kooma, surm 
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ASH kasutamine lastel 
 ASH kasutamine viirusnakkusi, eriti 
grippi, mumps või tuulerõugeid, 
põdevatel lastel suurendab Reye 
sündroomi tekke ohtu - entsefalopaatia 
(amneesia, letargia, agiteeritus, kooma, 
krambid, hingamise seiskus) ja 
siseorganite rasvdüstroofia (maks, 
pankreas). 

ASH kasutamine raseduse ajal 

 ASH manustamine tuleb lõpetada 
enne oletatavat sünnitust, et vältida 
komplikatsioone (sünnituse pikene-
mine, sünnitusjärgne hemorraagia). 

Paratsetamool e. atsetoaminofeen 
•  Valuvaigistav ja palavikkualandav toime 

sarnane ASH-e. 
•  Põletikkuvähendav toime praktiliselt 

puudub. 
•  Puudub toime hingamisele või südame-

tegevusele. 
•  Ei mõjusta verehüübimist. 
•  Suures annuses suureneb 

maksakahjustuse risk. 

Paratsetamooli toksilisus 
•  Metabolismil tsütokroom P450 süsteemi kaudu tekib 

toksiline metaboliit, mis võib põhjustada letaalse 
lõppega maksakahjustust.  

•  Toksilisus sõltub: 
 -  Doosist (kestval kasutamisel ööpäevane doos > 5 g 
ja ühekordne annus > 15 g/päevas ). 
 -  Tsütokroom P450 süsteemi aktiivsusest – madala 
aktiivsuse korral toimub metabolism alternatiivseid ja 
ohutumaid teid pidi. Induktsioon – nt. etanooli või 
barbituraatide poolt – toob kaasa toksilisuse 
suurenemise. 

•  Maksakahjustuse peiteperiood 24-48 tundi. Kliinilinepilt: 
maksapuudulikkus, entsefalopaatia ja kooma. 

•  Lastel vanuses alla 6 eluaastat on toksilisuserisk väike. 

Selektiivsed COX-2 inhibiitorid 
Praegu ebasoosingus! 

•  Analgeetiline toime ja põletikuvastane toime 
sarnane mitteselektiivsete COX-i inhibiitoritega. 

•  Vähem kõrvalnähte – kliinilised uuringud näitavad, 
et selektiivsed COX-2 inhibiitorid kroonilisel 
kasutamisel vähem seedetrakti häireid. 

•  Pikemaajaline COX-2 analgeetikumide kasutamine 
patsientidel, kes vajavad trombotsüütide 
agregatsiooni pärssimist, suureneb kardio-
vaskulaarsete haiguste riski. 

MSPVA näidustused 
•  Luu ja liigessüsteemi haigused – 

reumatoidartriit, osteoartriit jt. 
• Palavik 
• Väikese kuni mõõduka tugevusega 

valud 
• Düsmenorröa 
•  Trombembooliliste haiguste profü-

laktika (aspiriin). 
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MSPVA-de kombineerimine 
•  Üldiselt soovitatakse vältida kombinatsioon-

ravi kahe või enama MSPVA-ga kuna pole 
näidatud kliinilisetoime suurenemist, küll 
aga suureneb kõrvaltoimete risk. 

•  MSPVA (aspiriin või paratsetamool) + nõrk 
opioid (kodeiin) omab sünergistlikku 
analgeetilist toimet. 

MSPVA valiku põhiprintsiibid 
•  Analgeesia või antipürees: lastele paratsetamool, 

täiskasvanutele aspiriin või paratsetamool. 

•  Põletikuvastane ravi tuleks alustada ibuprofeenist kui 
vähe toksilisest MSPVA-st. 

•  Raseduse ajal, tuleks MSPVA-e kestvat kasutamist 
vältida, eriti sünnituseelsel perioodil. Vajadusel kasutada 
lühiaegseks analgeesiaks paratsetamooli või aspiriini (ainult 
raseduse esimesel poolel), reumaatiliste haiguste korral 
ibuprofeeni. 

•  Vere hüübimishäirete korral eelistada paratsetamooli 
analgeesiaks ja ibuprofeeni reumaatiliste haiguste raviks. 


