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Anamnees
• 26. a naine
• Eelmisel õhtul ca 19.00 paiku süstitud vasaku käe veeni mittesteriilset
vedelikku (purustatud dormikumi tableti lahust)
• Ca kella 22.00 paiku tundis, et vasak käsi nõrk
• Hommikuks välja kujunenud vasaku käes n radialis´e, n ulnaaris´e ja n
medianus´e parees
• Vasak labakäsi külm, sõrmed tsüanootilised
• Pulsid palpeeritavad a axillaris´l, a brachialis´l ja a radialis´l
• Käsidopplariga verevool registreeritav nii a radialis´l kui ka ulnaris´l
• Varasem anamnees: olnud ravil psühhiaatria kliinikus, tarvitanud
narkootikume, HCV, HIV negatiivsed

UH uuring
• Arcus palmaris´s doppleriga arteriaalne vool
registreeritav ei ole
• A radialis´e ja a ulnaris´e distaalses osas
registeeritav nõrk verevool

Angiograafia

Haiguse kulg
• Valu kupeerimiseks i.v opiaadid
• Analüüsides rhabdomüolüüs
•

(CK 14 000, K 4,1)

• Tundlikkus 1/5 käe lateraalsel
dorsaalsel nahal olemas, distaalsemal
puudub
• Käe motoorika 0/5
• Käelaba soe
• Käsivars on nii passiivsel kui ka
aktiivsel liigutamisel valus,
kompartmendid pinges
• Diagnoos: kujunenud käevarre
kompaartmentsündroom, vajalik
urgentne fastsiotoomia

Korduv angiograafia

Haiguse kulg
• Õhtul
• labakäsi jahe, tekkinud
nekroos kõikide sõrmede
proksimaalses osas
• Pulss a axillarisel
• Tugev sensomotoorika langus
• Vasaku käe rekonstruktiivne
operatsioon perspektiivitu
• Aktiivravi järgselt vajalik
psühhiaatri konsultatsioon

Äge jäseme isheemia...
• ... on vaskulaarne hädaolukord
• Äge kudede perfusiooni langus, mis ohustab jäseme
eluvõimelisust ja liikuvust ja on kestnud <14 päeva.
• Hoolimata tänapäevastest ravimeetoditest on surevus ja
jäseme amputatsiooni risk tõusnud
• 4 ravimeetodit:
• Antikoagulatiivne
• Endovaskulaarne trombolüütiline ravi
• Kirurgiline revaskularisatsioon
• Amputatsioon

• Tihti kombineeritakse erinevaid ravimeetodeid
J Vasc Interv Radiol 2013; 24:3–15
Semin Intervent Radiol 2006;23:258–269

Etioloogia
Emboolia
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Aterosklerootiline südamehaigus
Koronaarhaigus
Äge müokardiinfarkt
Arrütmia
Südame klappide haigus
Reumaatiline
Degenratiivne
Kongenitaalne
Bakteriaalne
Proteesist
Aneurüsmaatiline
Aterosklerootiline naast
Idiopaatiline
Iatrogeenne
Truamaatiline
Paradoksaalne embol
Muu
Õhk
Amnionivedelik
Rasv
Kasvajaline
Keemiline
ravimid

Tromboos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ateroskleroos
Aeglase verevoolu foonil
Kongestiivne südamepuudulikkus
Hüpovoleemia
Hüpotensioon
Hüperkoagulatiivne seisund
Vaskulaarsed stendid
Haiguse progressioon
Intima hüperplaasia
Mehaaniline
Arteriaalse naastu ruptuur
Aneurüsm
Aordi/ arteri dissektsioon
Väline kompressioon
Iatrogeenne
traumaatiline

J Vasc Interv Radiol 2013; 24:3–15
Semin Intervent Radiol 2006;23:258–269

Dormicum®
• Midasolaammaleaat
• 7,5 mg midasolaami

• Abiained
•
•
•
•
•
•
•

Veevaba laktoos
Mikrokristalne tselluloos
Eelželatiniseeritud tärklis
Magneesiumstearaat
Hüpromelloos
Talk
Titaandioksiid (E171)

http://193.40.10.165/SPC/Hum/SPC_12680.pdf

Midasolaam
• lühitoimeline bensodiasepiin
• kasutamine
• ägedad krambid
• unetuse lühiajaline ravi
• rahutuse kontrollimine

• anksiolüütikuline, amnestiline, hüpnootiline, antikonvulsiivne, relaksiivne,
sedatiivne.
• tabletid - i.o (biosaadavus 40-50%)
• vedelik - i.v, i.m, i.bukaalne (BS 100%)
• Kõrgematel doosidel võib põhjustada eufooriat ja ülevat meeleolu
• aktiveerib GABAa retseptori soodustades GABA seostumist retseptoriga,
sellega tõstab GABA KNS inhibeerivat toimet.

https://drugs-forum.com/forum/showwiki.php?title=Midazolam
http://en.wikipedia.org/wiki/GABA_receptor

Intraarteriaalne tablettide süstimine
• Tabletid purustatakse, lahustatakse vees, filtreeritakse ja
süstitakse
• s.h jagatakse vahendeid

• Patofüsioloogiline mehhanism on vastuoluline
• Enamus teooriaid loomkatsetel põhinevad

• Veresoone valendiku obstruktsioon
• Norepinefriini-vahendatud vasokonstriktsioon, kristallid, endoteeli
põletikuline reaktsioon, otsene tsüstotoksilisus, venoosne
konstriktsioon, rasvade lahustuvus, süstitud aine kõrge osmolaalsus

• ükski ravimeetod ei ole tõestatud parimaks

Mayo Clin Proc. 2005;80(6):783-795
Management of common health problems of drug users, WHO

Tablettide süstimisel
• Vaskulaarsed
komplikatsioonid
• Nahanähud
• pseudo-aneurüsm
• Infektsioosne süvaveeni
tromboos
• Kudede isheemia
• Naha nekroos
• lihaste nekroos

• Närvikahjustus

• Lisaks suurendavad ohtu
• Purustatud tablettide
kontaminatsioon
mikroobidega
• Pulbrilaadsed lisaained
• Ravimikristallid
• Patsientide
psühholoogilised
probleemid
• vähene kootöövalmidus
• halb elukorraldus

J Vasc Interv Radiol 2013; 24:3–15
Semin Intervent Radiol 2006;23:258–269

Terviseprobleemid, mis võivad
kaasneda ravimite i.v väärkasutusega
Süstimisega seotud vigastused ja põletikud
Süstimisega seotud vigastused

Verevalumid
Armistumine
Turse ja urtikaaria
Venoosne kahjustus
Arteriaalne kahjustus
Haavandid

Süstimisega seotud põletikud

Tselluliit ja abstsess
Tromboflebiit

Komplikatsioonid

Baktereemia ja septitseemia
Muskuloskeletaalsed infektsioonid
Endovaskulaarsed komplikatsioonid
Teetanus

Infektsioossed haigused
Seksuaalselt ülekantavad haigused
Hepatiit (B, C)
Respiratoorsed infektsioonid
Tuberkuloos
HIV/AIDS
Mitteinfektsioossed haigused
Psüühilised haigused
Ainest ja selle kasutamisest sõltuvad häired
Teised tavapärased terviseprobleemid
Valu
Kõhukinnisus
Halb hammaste seisund/ hügieen
Management of common health problems of drug users, WHO 2009

Ägeda jäseme isheemia kliinilised
sümptomid
• 6 „P“-d
• Valu (pain), paralüüs, paresteesiad, pulsi puudmine,
kahvatus (pallor), jahedus (polar)

• Sümptomite äge algus
• Embolite korral sümptomid kõige rohkem
väljendunud
• Varasem anamnees
• Aterosklerootiline haigus anamneesis?
• Eelnev operatioon?
• Potensiaalne emboli allikas?

Semin Intervent Radiol 2006;23:258–269

Sümptomite spekter

Mayo Clin Proc. 2005;80(6):783-795

Ägeda isheemia käsitlus
• Sümptomite leevendus
• Arteriaalse spasmi vähendamine
• Jäseme distaalsematesse osadesse
verevoolu taastamine/ säilitamine
• Vaskulaarse kahjustuse ja isheemia (turse,
kompratmentsündroom, infektsioon,
nekroos, gangreen) jääknähtude ravimine
• Rehabilitatsioon

Mayo Clin Proc. 2005;80(6):783-795

Jäseme isheemia ägedus
Leid

Doppler-signaal

Kategooria

Kirjeldus

Prognoos

Sensoose
tundlikkuse kadu

Motoorne
defitsiit

Arteriaalne

Venoosne

I

Elujõuline

Ei ole otsest ohtu

Ei ole

Ei ole

Registreeritav

Registreeritav

II

Ohustatud

a

Marginaalne

Päästetav kui koheselt
ravitakse

Ei ole/
minimaalne

Ei ole

Mitteregistreeritav

Registreeritav

b

Viivitamatu

Päästetav kui viivitavatult
ravitake

Väljendunum/
rahuolekuvalu

Kerge/
mõõdukas

Mitteregistreeritav

Mitteregistreeritav

Pöördumatu

Suur kudede kadu või püsiv
närvikahjustus on vältimatud

Väljendunud/
anesteetiline

Väljendunud/
paralüüs

Mitteregistreeritav

Mitteregistreeritav

III

Eur J Vasc Endovasc Surg (2009) 37, 704e711

Rutherfordi
klassifikatsioon

Eur J Vasc Endovasc Surg (2009) 37, 704e711

Kuvamismeetodid
• Intravenoosne-angiograafia
• Esmane vaskulaarne kuvamismeetod
• Invasiivne

• KT-angio, MRT-angio
• Mitteinvasiivne
• Näidustatud
• Kui kahtlustatakse ägedat jäseme isheemiat
• Kui esineb I kategooria isheemia
• Patsient vajab erakorralist operatsioon (trauma, pöördumatu
isheemia)

• Ultraheli
• Oparaatorsõltuv
• Võimalik määrata stenoosi/ oklusiooni asukoht

Semin Intervent Radiol 2006;23:258–269

Intravenoosne angiograafia
• Perkutaanne ravimeetod, mille käigus toimub
farmakoloogiline või mehaaniline trombektoomia
või mõlemad
• Kui oklusiooni ei ole võimalik sondiga läbida ->
trombolüüs
• Tihti peale mitmetunnist trombolüüsi tromb pehmeneb
ja õnnestub juhtetraadiga seda läbida
• Kui veristusohtu ei ole võib jätta trombolüüsi järgmiseks
päevaks
• Kui patsienti ei ole võimalik uuest angiograafiasse
tuua, siis vajalik trombolüüsist loobumine

Semin Intervent Radiol 2006;23:258–269
Eur J Vasc Endovasc Surg (2009) 37, 704e711

Endovaskulaarne trombolüüs
• Protseduuri käigus kasutatakse erinevaid meetodeid
• Kateeterjuhitud meetodid trombolüütilise aine lokaalseks
manustamiseks
• Trombi aspiratisoon
• Mehaaniline trombektoomia
• Farmakomehaaniline trombolüüs

• Randomiseeritud uuringud on näidanud, et ägeda
jäseme isheemiaga (alla 14 p) patsientidel on
elulemus ja pikaaegsed tulemused paranenud,
võrreldes kirurgilise raviga kui trombolüüsi on
kasutatud ainsa ravimeetodina
Eur J Vasc Endovasc Surg (2009) 37, 704e711

Endovaskulaarse trombolüüsi
vastunäidustused
•

Aboluutsed
•
•
•
•

•

Aktiivne kliiniliselt oluline verejooks
Intrakraniaalne hemorraagia
Kompartment sündroom olemas/ välja kujunemas
Absoluutne vastunäidustus antikoagulatsiooniks

Suhtelised
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tõestatud tserebrovaskulaarse juhtum (s.h TIA) viimase 2 kuu jooksul
Veritsushaigus
Dissemineeritud intravaskulaarne koagulatisoon
Hiljutine gastriintestinaalne veritsus (˂10 p)
Neurokirurgiline operatsioon või trauma ˂3 kuu
Suur operatsioon või trauma ˂10 päeva
Kardiopulmonaarne elustamine ˂10 p
Ravile allumatu hüpertensioon (˃180 mmHg süstoolne või ˃110 mmHg diasoolne)
Hiljutine sisemine verejooks, mittekomprimeeritava veresoone punktsioon või organbiopsia
Intrakraniaalne tuumor, vaskulaarne malformatioon, aneurüsm, krambid anamneesis
Hiljutine silmaoperatsioon
Tõsine allergiline reaktsioon trombolüütilisele ainele, antikoagulandile või kontrastainele (mis ei ole kontrollitav steroidide või
antihistamiinse preteraapiaga)
Tõsine tromptsütopeenia
Rasedus ja vahetu sünnitusjärgne seisunud
Tõsine maksapuudulikkus, eriti koagulopaatia korral
Bakteriaalne endokardiit
Diapeetiline hemorraagiline retinopaatia
Oodatav elupikkus ˂1 aasta
Eur J Vasc Endovasc Surg (2009) 37, 704e711

Plasminogeeni aktivaatorid
• Alteplaas (Activase) – rekombinantne koe
plasminogeeni aktivaator (rtPA)
• Kloneeritud inimese koe plasminogeeni activaatori
derivaat (tPA)

• Kaks geneetiliselt konstrueeritud tPA mutanti
• Reteplase (rPA)
• Tenecteplase (TNK)

Semin Intervent Radiol 2006;23:258–269

Süsteemne lisaravi
• Hepariin
• Takistab kohest retromboosi ravitud veresoones, takistab kateetri
ümbruses tromboosi
• Subterapeutilises doosis (kergelt pikendab PTT)
• Segades alteplaasiga sadestub – vajalik eraldi infusioon

• Warfariin
• Vitamiin K antagonist, langetab mitme hüübimisfaktori saadavust
• Kui patsient varasemalt antikoaguleeritud, siis veritsustes tingitud
komplikatsioonid on väga kõrged
• Vajalik enne trombolüüsi värskelt külmutatud plasma, et vähendada warfariini
efekti

• Glükoproteiin IIb/IIIa retseptori antagonistid
• Abxicimab, eptifibatide, tirofiban
• Vähe uuringuid, samal määral või rohkem veritsustest tingitud
komplikatsioone
Semin Intervent Radiol 2006;23:258–269

Erinevad meetodid
trombolüüsi läbiviimiseks
Lihtsaim, sagedaseim

•
•

Võtab kõige vähem aega
sobilik valik suhteliselt kerge
ägeda jäseme isheemia korral

Boolus infusioon

üksik suur doos, edasi pidev
infusioon

•
•

Pulssinfusioon (pulse spray)

korduvad tugevad süsted

Kiirem protseduur
tõuseb veritsusest tingitud
komplikatsioonide risk

Graded infusion

aine doos vaikselt väheneb ajas

•

Vähe kasutatud kuna tõuseb
veritsuste risk

Stepwise infusion

lühikese infusiooni järgselt trombi
proksimaalses kontrollitakse
kontrastainega trombolüüsi
toimumist, nihutatakse kateetrit
edasi ja korratakse toimingut

•

Kõige töömahukam, patsient
peab jääma angiograafia
ruumidesse
pidev jälgimine
võimalik koheselt
komplikatsioone märgata

Pidev infusioon

•
•

• Meetodi valik sõltub isheemia sügavusest ja teraapia alguskellaajast
• Ei ole tõestatud, et amputatsioonivaba elulemus sõltuks meetodi
valikust
Semin Intervent Radiol 2006;23:258–269

Trombolüütiliste ainete doosid
• Alteplaas

• Tenecteplaas

• Pidev infusioon – 0,02-0,1 mg/kg/h
• Pidev infusioon – 0,125-0,25 mg/h
või 0,25-1,0 mg/h (40 mg max)
• Boolus – 1-5 mg, edasi pidev
• Boolus – 2-5 mg boolus, edasi
infusioon
pidev infusioon
• Hepariin (i.v või i.a)
• Pulss – 0,5 mg/mL at 0,2 ml, iga
• Boolus ei ole soovitatav
30-60 sek.
• Mõnel pool jälgitakse PTT taset,
• Reteplaas
võiks jääda vahemikku 1,25-1,5
• Pidev infusioon – 0,25-1,0 U/h
• 200-500 U/h
(20U ja 24h max)
• Boolus 2-5 U boolus, edasi pidev
infusioon

Semin Intervent Radiol 2006;23:258–269
Eur J Vasc Endovasc Surg (2009) 37, 704e711

Trombolüüsi tulemus
• Takistuse eemaldamine mitte ainult ei taasta antegraadse verevoolu
distaalsesse jäsemesse vaid ka avaldub allasetsev haiguse põhjus.
• Selle põhjuse korrigeerimine kas endovaskulaarselt või kirurgiliselt on
tähtsaim hea ravitulemuse saavutamiseks.
• Võimalikud ravitulemused
• Täielik trombi lüüsumine ja verevoolu taastumine
• Ravile alluvate trombide täielik lüüsumine koos persisteeruva
oklusiooniga organiseerunud trombist või emboliseerunud naastust
• Trombolüüsi ebaõnnestumine ja selle katkestamine suure komplikatsiooni
või protseduurile kuluva mõistliku ajaperioodi ületamise tõttu
• Protsessi progressioon tagasipöördumatuks (III staadium)

• Alternatiivsed ravimeetodid
• Subintimaalne rekanalisatsioon, balloonembolektoomia, bypass
stentimine

Semin Intervent Radiol 2006;23:258–269
Eur J Vasc Endovasc Surg (2009) 37, 704e711

Trombolüüsi tulemused
• Antegraadse verevoolu taastamist ja vähemalt 95%
oklusiooni lahustamist peetakse tehniliseks
õnnestumiseks
• Sõltub patsiendipoolsetest faktoritest ja oklusiooni iseloomust ja
vanusest
• Varieerub 38-91% vähem kui 3 kuu vanuste oklusioonide korral

• Kliiniliselt tähendab edu amputatsiooni-vaba elulemust
• Mitmetes uuringutes amputatsioone 5-18%, surevus 420%
• Kirurgiline tulemus on võrdne angiograafilise uuringuga
• Hilisemad uuringud näitavad sarnaseid tulemusi
hoolimata uutest trombolüütilistest ainetest ja meetoditest

Semin Intervent Radiol 2006;23:258–269

Protseduuriga seotud
tüsistused
• Tüsistuste hulk sõltub
•
•
•
•

Patsiendipoolsetest faktoritest
Trombolüüsi meetodist
Trombolüütilise aine doosist
Lisaravist

• Sagedasemad tüsistused
• Intrakraniaalne hemorraagia 0-2,5 % (künnis 2%)
• Suur verejooks, mis vajab transfusiooni või
operatsiooni 1-20% (künnis 10%)
• Kompartment-sündroom 1-10% (künnis 4%)
• Distaalne emboolia 1-5% (künnis 5%)
Semin Intervent Radiol 2006;23:258–269

Endovaskulaarne trombolüüs
• Ühest trombolüüsi protokolli on väga raske
koostada
•
•
•
•
•

Äge vs krooniline jäseme isheemia
Ravitud koht: natiiv veresoon või protees
Trombolüütilise aine doos ja ravi kestus
Infusiooni meetod: püsiv infusioon vs teised meetodid
Posttrombolüütiline antikoagulantravi: hepariin vs
aspiriin
• Kliiniline tulemus: tehniline edu vs kliiniliselt kasulik
trombolüüs ja amputatsioonivaba elulemus

Eur J Vasc Endovasc Surg (2009) 37, 704e711

• 24 patsienti (20-39 a; 4:1 M:N)
• riskifaktorid
•
•
•
•

viirusinfektsioonid (hep B 33%, hep C 88%, HIV - 1 patsient)
ravimite kuritarvitamisest varasemalt infektsioonid - 24%
50% olid narkootikumide asendusravil
33% vaimse tervise probleemid

• Purustatud tabletid lahustati kraanivees (1 juhul oli keedetud vesi)
• Peamiselt süstiti mitte-dominantset ülajäset (n=19)
• 5-l patsiendil 2 sarnast juhtumit

• Sagedaseimad
• Buprenophrine (n=10)
• Bensodiasepiini derivaadid (n=11), s.h
midasolaam

• Süstimise järgselt jõuti EMO-sse
keskmiselt 62h möödudes (3 h - 10 p)
• hospitaliseerimise põhjused:
• äge jäseme isheemia (n=16)
• infektsioon (n=8); sageli esinesid koos
• septilised sümptomid (n=7)

• haiglas viibimine keskmiselt 14 päeva
• 0 - 51 päeva

• läbi viidi 0-6 kirurgilist protseduuri
• puhastamine, fastsiektoomia -> hiljem haava sulgemine
• embolektoomia (n=3) -> amputatsioon või püsiv puue (lihasnõrkus, rigiidsus,
tuimus, hüperaesthesia)

• antitrombootiline ravi

• 4 patsienti paranesid täielikult
• 10 patsienti amputatsiooniga

Mida teha vältimiseks?
• Tugevate valuvaigistite (opioidide) puhul muudetud tableti abiainete koostist
• Kasutatakse plastiku-laadseid polümeermaterjale, mis tehtud pikkadest
molekulidest
• Lõpp-produkt on tahke, veidi plastiline

• 3 aastat hiljem tulemused näitavad, et opioidide väärkasutamine on
vähenenud
• Pigem on asendatud teiste ainete/ tablettidega

• Uute meetodite väljatöötamine käib
• Eesmärgiks vähendada retseptiravimite väärkasutamist

http://www.popsci.com/science/article/2013-05/science-un-crushable-oxycontin

Kokkuvõte
• Purustatud tablettide süstimine on meeleheitlik tegu, mis
viib laastavate tulemusteni isegi kiirel avastamisel
• Tõeline esinemissagedus ja protsessi patofüsioloogia
jäävad ebaselgeks
• Ennetuse seisukohalt on oluline riskifaktorite teadmine,
valvsus ja potentsiaalsete väärkasutatavate ravimite
tundmine
• Ravimise seisukohalt on oluline kohene situatisooni
äratundmine, haiguse progressiooni hindamine, valu
kontroll, antikoagulatsioon, spetsiifiline ravi ja
rehabilitatsioon
• Antikoagulatsioon on elutähtis ja varajane alustamine
soovitatav
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