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Mürk 
 Kõik ühendid on mürgid; ei ole ainet,  

mis ei ole mürk. 

  Õige doos eristab mürki ja ravimit 

(Paracelsus, 1493-1541) 

WHO: Ravim on iga valmistatud, turustatud või 
turustamiseks määratud aine, mis on ette nähtud 
haigete ravimiseks, haigusseisundi kergendamiseks, 
haiguste ärahoidmiseks või diagnoosimiseks inimesel 
või loomal, inimese või looma elutalitluse 
taastamiseks, korrigeerimiseks või muutmiseks 
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Ägedad mürgistused 
 Ettekavatsetud 

 Tahtlik üledoseerimine (suitsiidid ja parasuitsiidid) 

 Juhuslikud 
 Eksitused 

 Mõnuainetega ((m)etanool, narkootikumid) 

 Ravimisel (äge ja krooniline) 

 Iseravimine 

 Olmes 

 Meditsiinis 

 ANAMNEES ANNAB 80% DIAGNOOSIST 
 Labor- ja piltdiagnostika on nendel juhtudel kinnitavad 

(ümberlükkavad) abivahendid 
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Teadvushäire 
 Sagedaseim mürgistuse tunnus EMO-s 

 Mittespetsiifiline 
 Diferentsida aju- ja teistest haigustest 

 HÜPOKSIA? 

  A/v haiguslikud seisundid (veresuhkur, astrup) 

 Ajuhaigus või  -trauma (otsi trauma tunnuseid ja tee neurol. 
staatus (insult? krambid?!) 

 Muu üldhaigestumine 

 Sagedamate haiguste harvemad väljendused esinevad 
sagedamini kui harvemate haiguste sagedasemad 
väljendused e. SAGEDASEMAD HAIGUSED ESINEVAD 
SAGEDAMINI 
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Kõne kiirabilt… 
 ….  saabume 15 min pärast teadvusehäirega 

patsiendiga! 

 Minu mõtted, küsimused: 

 Kui vana pt? 

 Mis on tema teadvuse seisund, elulised näitajad? 

 Kas on tegemist mürgistusega? ANTIDOOT!? 

 Nendest küsimustest sõltub haige käsitlus (sh. ravi) 
EMO-s 
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SA TÜK Ühendlaboris 
 Verest: 

(kvantitatiivselt) 

 Karboksühemoglobiin 

 Methemoglobiin 

 Koliinesteraasi aktiivsus 

 Etüülalkohol 

 Digoksiin 

 Bensodiasepiinid 

 Barbituraadid 

 Liitium 

 Salitsülaadid 

 Paratsetamool 

 Fenütoiin 

 Karbamasepiin 

 Valproaat 

 Teofülliin 
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SA TÜK Ühendlaboris 
 Uriinist (ekspressmeetodil kvalitatiivselt) 

 Kokaiin 

 Amfetamiin 

 Metamfetamiin, ecstasy, MDMA 

 Barbituraadid 

 Kannabis, marihuaana, hašiš 

 Bensodiasepiinid 

 Opiaadid: morfiin, kodeiin, unimagun, heroiin, 
metadoon 

 Tsüklilised antidepressandid 
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Karboksühemoglobiin 
 Tekkib verre CO mürgistuse korral 

 CO on lõhnatu gaas! 

 Viimasel paaril aastal on CO mürgistuste arv EMO-s 
hüppeliselt kasvanud (54 juhtu 2013 a. 92 juhtu 2012 a.) <– 
parem haiglaeelne diagnostika 

 Ravi: O2 ja Baroteraapia 

 Baroteraapia näidustatud kui COHb >10 mmHg ja 
kliiniline sümptomatoloogia (peavalu, oksendamine, 
minestamine) 

 Eelduseks on baroteraapia kättesaadavus 
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Etüülakohol 
 Legaalne mõnuaine 
 Surmav kontsentratsioon >4,5‰ (v.a. Ida-Euroopa ja 

Venemaa , meie fikseeritud kõrgeim  on 7,48 ‰ (okt 2012)) 

 Saadaval kõigis hästivarustatud toidupoodides kl 10.00-
22.00 

 Enamus mürgistusi  EMO-s vahemikus 22.00-10.00  
 Riik korjab prisket aktsiisi, kuid tüsistusi ravivasse 

meditsiini sellest midagi ei laeku 
 Statistika teeb keeruliseks erinev diagnoosimisvõimalus 

RHK-s (Z72.1 (102; 37 j. (2012; 2013)); F10(597; 378 j.); T51.0 
(138; 61 j)) 

 Meie töö ja leib (al. mürgistest ja traumadest lõpetades 
pankreatiitide ja maksatsirroosiga)  
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Digitaalise intoksikatsioon 
 Alguses düspepsia – iiveldus, isutus, oksendamine 

 Neuroloogilised sümptomid 
 Peavalu 

 Trigeminaalneuralgia 

 Nõrkus, uimasus 

 Koordinatsioonihäired 

 Segasus, deliirium, psühhoos 

 Krambid 

 Kardiaalsed sümptomid 
 VES (sageli bigeeminus) 

 VT ja VF 

 A/V blokaadid 

 Siinusbradükardia ja SA blokaad 
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Digoksiin 
 Üledoseerimise sagedus suur – 5-15% 

 Põhiprobleemiks on rütmihäired 

 Tegevused intoxi korral 
 Digoksiini ärajätmine 

 Hüpokaleemia korrektsioon 

 Fr   Bradükardia ravi 
 Atropiin, Dopamiin, Isoprenaliin  

 Elektriline kardiostimulatsioon 

 Digibind e. DigiFab 

 Aktiveeritud süsi 
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Digibind® 

 Digitaalise vastased antikehad 

 160 EUR/viaal 

 Saadud digitaalisega sensibiliseeritud lamba 
seerumist 

 Kasutamisel  

 võib ägeneda südamepuudulikkus 
 Digitaalise pos. efekti katkemine 

 Esineda võivad allergilised reaktsioonid 
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Digibind ® 
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Bensodiasepiinid 
 Igapäevane paljudele inimestele ja see komplitseerib 

dif. diagnostikat 

 Mürgistused sageli koos alkoholiga (depressioon -> 
alkohol -> bensodiasepiin ((para)suitsiidiks) 

 Hästi talutav – ka suured kogused reeglina ei tapa 
(järelevalve!) 

 Vajadusel antidoot - Flumaseniil 
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Flumaseniil (Anexate®) 

• Bensodiasepiinide antidoot 

• Konkureerib GABAA retseptoritele ja 

vabastab need 

• Flumazenil 0,1 mg/ml süstelahus või 

infusioonilahuse kontsentraat 

• 5ml või 10 ml ampull 

• T ½  on lühem kui diasepaamil 
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Flumaseniili vastunäidustused 

• Ülitundlikkus flumaseniili või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. 

• Patsiendid, kes on bensodiasepiine saanud potentsiaalselt eluohtliku 

seisundi raviks (nt. intrakraniaalse rõhu või status epilepticus’e 

kontrollimiseks) 

• Segamürgistuse korral bensodiasepiinide ja tsükliliste ja/või 

tetratsükliliste antidepressantidega, võivad bensodiasepiinide 

kaitsvad toimed varjata antidepressantide toksilisust; 

• Autonoomsete (antikoliinergiliste), neuroloogiliste (motoorsed 

häired) või kardiaalsete nähtude korral, mis on tingitud raskest 

mürgistusest tritsükliliste või tetratsükliliste antidepressantidega, ei 

tohi flumaseniili bensodiasepiinide toime lõpetamiseks kasutada 
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PARATSETAMOOL 
 Metabolismil tsütokroom P450 süsteemi kaudu tekib 

toksiline metaboliit, mis võib põhjustada letaalse 
lõppega maksakahjustust.  
 

 Maksa nekrootilise kahjustuse põhjuseks on 
tsütokroom P450 ensüümide vahendusel toimuv 
paratsetamooli oksüdatsioon toksiliseks 
metaboliididks (N-atsetüül-P-bensokvinoon), mis 
kulutab ära maksarakkude redutseeritud glutatiooni 
(GSH) varud.  
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Toksilisus sõltub 
Doosist (kestval kasutamisel ööpäevane doos > 5 g ja 

ühekordne annus > 15 g ). 
Tsütokroom P450 süsteemi aktiivsusest – madala 

aktiivsuse korral toimub metabolism alternatiivseid 
ja ohutumaid teid pidi.  

Induktsioon – nt. etanooli või barbituraatide poolt – 
toob kaasa toksilisuse suurenemise. Alkohoolikutel 
on esinenud rasket maksakahjustust juba mõõduka 
paratsetamooli annuse (2,6...10 g ööpäevas) 
kasutamisel. 
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Toksiline doos 
 Täiskasvanutel   > 6 - 7 g 

 Lastel > 150 -200 mg/kg 

 

 15 g letaalne annus 

 

 Maksakahjustus ebatõenäoline kui 4 t möödudes veres 
kontsentratsioon <800 u mol/l (120 mg/l). 
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Kliiniliselt 4 staadiumi 
 

 I  0 -24 t Gastrointestinaalsed nähud: iiveldus, 
oksendamine, kõhuvalu halb enesetunne, higistamine. 

 II 24 -72 t Maksakahjustuse initsiaalfaas: 
maksapiirkonna valu.  

    Analüüsid: bilirubiini tõus, PT tõus, transaminaaside tõus. 

 III 72 -96 t Maksapuudulikkuse sümptomaatika koos 
entsefalopaatia ja koomaga, kuni 100 kordne 
transaminaaside tõus. 

 IV 96 t – 2 n Maksa regeneratsiooni faas. 
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Ravi 
Antidoodiks on N-atsetüültsüsteiin  
 
Riskigruppidesse kuuluvatele mürgistus-

nähtudega patsientidele tuleb N-
atsetüültsüsteiini manustada ka sel juhul, kui 
paratsetamooli sissevõtmisest on möödunud 
juba rohkem kui 12 tundi (isegi väljendunud 
maksakahjustuse puhul). 
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ACC manustamine 
 Suu kaudu (USA) manustatuna kokku 1330 mg/kg 72 

t jooksul 4 tunniste vahedega kokku 18 doosi: 

 I doos 140 mg/kg; 

 II- XVIII doos:70 mg/ kg iga 4 t järel; 

 Intravenoosselt (v.a.USA) kokku 980 mg/kg 48 t 
jooksul 4 tunniste vahedega kokku 12 doosi: 

 I (küllastus)doos 140 mg/kg; 

 II – XII doos 70 mg/kg iga 4 t järel. 
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TRITSÜKLILISED ANTIDEPRESSANDID 

Ohtlikumaid ravimmürgistuse liike, sest  

 letaalsus on kõrge; 

 pole antidooti; 

 eluohtlik seisund võib kujuneda 20 minuti kuni 6 
tunni möödumisel ja kestab kaua ( t ½ 10 - 80 tundi, 
enterohepaatiline retsirkulatsioon, soolemotoorika 
aeglustumine); 

 hemodialüüs ja hemoperfusioon väheefektiivsed (suur 
jaotusmahtuvus)  
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Sümptomid 
 Sümptomiteta patsient peaks/peab olema 

monitorjälgimisel vähemalt 6 tundi  
 KNS sümptomid: agiteeritus, rahutus, teadvushäire, 

kooma, deliirium, laienenud pupillid, letargia, 
müokloonus, rigiidsus, krambid; 

 kuivad limaskestad; kuum, õhetav, punane nahk; 
hüperpüreksia; 

 iileusseisund, uriini retentsioon; 
 1 –2 tundi tahhükardia, hüpertensioon, edasi 

hüpotensioon; 
 EKG-s QRS pikenemine, PP intervalli pikenemine, 

atrioventrikulaarsõlme blokaad jt. rütmihäired  
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Ravi 
 A,B,C; 

 dekontaminatsioon (aktiveeritud süsi, maoloputus). 

 sümptomaatiline ravi (krampide kupeerimine,vereringe 
stabiliseerimine, vajadusel kopsude kunstlik ventilatsioon; 
hüpotensiooni korral esmalt südamerütmi korrastamine, 
seejärel voluumen täitmine, kui efektita, vasopressorid); 

 Na HCO3 infusioon rütmihäirete vähendamiseks (pH 
hoida 7,40 – 7,45); 

 korralik veenitee ja infusioonravi (füsioloogiline lahu või 
0,45% NaCl 5% glükoosis); 

 lidokaiin ja fenütoiin ventrikulaarse arütmia korral. 
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Atüüpilised neuroleptikumid 
 Clozapiin, olanzapiin, quetiapiin, risperidoon, sertindool ja 

ziprasidoon 
 Maliigset neuroleptilist sündroomi esineb tunduvalt harvem kui 

tüüpilistel neuroleptikumidel, aga siiski 
 Sümpomid (diagnoosiks vaja 2+3):  

 Klassikalises MNSi triaadis on haaratud autonoomne närvisüsteem 
(palavik >38,5 °C), ekstrapüramidaalne süsteem 
(lihasrigiidsus), samuti on häiritud kognitiivsed funktsioonid.  

 Sageli esinevad MNSi korral arteriaalne hüpertensioon, 
teadvushäire (segasusest kuni koomani), higistamine, 
tahhükardia, südame rütmihäired, tahhüpnoe, aga ka jäsemete 
düskineesiad, treemor, generaliseerunud tooniliskloonilised 
krambid, mutism, opistotoonus, positiivne Babinski refl eks, trism. 

 „Laboris“: kreatiinkinaasi tõus või müoglobinuuria, 
leukotsütoos ja metaboolne atsidoos 
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SSRI intoks. 
 Iiveldus, oksendamine, higistamine, tahhükardia, unisus, 

kooma, düstoonia, krambid, hüperventilatsioon ja 
hüperpüreksia. 

 Kardiaalsed sümptomid : nodaalne rütm, QT intervalli 
pikenemine ja laiad QRS kompleksid.  

 Bradükardia koos raske hüpotensiooni ning sünkoobiga.  
 

Harva võib raske mürgistusega seoses tekkida 
serotoniinisündroom: 
  vaimse seisundi muutused, neuromuskulaarne 

hüperaktiivsus ja autonoomse närvisüsteemi ebastabiilsus.  
 Tekkida võib hüperpüreksia ja seerumi kreatiinikinaasi 

tõus. Rabdomüolüüsi tekib harva.  
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Metanool, etüleenglükooli 
intoks. 
 Kesknarvisusteemi depressioon, pearinglus, krambid, 

metanooli korral nägemise hagustumine→kadumine 

 Tahhükardia, hüpotensioon, etüleenglukooli korral ka 
rütmihaired 

 Metaboolne atsidoos 

 Äge neerude puudulikkus 

  Uriinis oksalaadi kristallid etüleenglükooli korral 

 Kohtukeemias on määratavad vereseerumist nii 
metanool kui etüleenglükool 
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Etanooli toime 
 Etanool inhibeerib alkoholdehüdrogenaasi maksas, 

mistõttu ei toimu metanooli lagundamist.  

 Etanooli kontsentratsioon 100 mg/dl inhibeerib 
täielikult alkoholdehüdrogenaasi 
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ANTIDOOT = ETANOOL 

Eesmärk hoida 1 -1,5 ‰ joovet; näidustatud, kui metanooli konts  >20 
mg/dl (0,2‰) 

 

1. Esmaabina:     P/O 150 ml 40 % alkoholi    

 I/V küllastusdoos:  10 ml/kg 10 % etanooli  5% glükoosis 30 min. 
jooksul   

 I/V säilitusdoos:  1,5 ml/kg/h 10 % etanooli 

 

2. p/o 20 % etanooli (200 ml puhastetanooli+ 800 ml mahla) →400 
ml 1 h jooksul, edasi 200 ml 2 h järel 

 i/v 5 % etanooli (50 ml puhastetanooli+ 950 ml 5 % 
glükoosi)→1000-1500 ml 1 h jooksul, edasi 200 ml/h 
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GHB e. „korgijook“  
γ- окси масленная кислата (GOMK) 

e. γ- oksüvõihape; γ- (hydr)oksybutryl acid 

− hüpnootilise toimega 

− aeglane algus (!) 

− metabolism täielik 

− kehaomane 

− K+ langus seerumis 

− Farmakokineetika ebaselge 

• Sagedaseim noorte ebaselge teadvusehäire põhjus meie 
EMO-s (diagnoosi kinnituse saab peale ärkamist) 

• RAPE DRUG (?) 

• Pole võimalik meie laboris määrata 
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Ravi 
 Sümptomaatiline ravi (ABC) 

 Etiotroopne ravi 

 Loputamine 

 Hemodialüüs  

 Hemosorptsioon  

 Plasmavahetus 

 Patogeneetiline ravi 

 Antidootravi 
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