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Narkootikumide põhjustatud komplikatsioonid 
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III a resident 



Saatekiri 

• Tegemist kahekümnendates mehega 

 

• Ebaselge arvatava narkootikumi tarvitamine 
– Amfetamiin, kannabinoidid pos kiirtestis 

• Hingamisraskus 

• Roosavahuga röga eritus 

• Higine, peavalu, halb olla 

• Hüpertensiivne kriis, süstoolne rõhk >200 
mmHg 



Lab 

• Leukotsütoos >20 
• Hb >200, hemokrit >60% 
• HüperGluk 
• Laktaat tõusnud, HCO3 langenud, BE olulises puudujäägis, pCO2 norm, pH 

7,2  

== dekompenseerunud metaboolne atsidoos 

• TnT ~100 -> ~750 -> ~1500 
• proBNP paartuhat 
• EKG:s II, III, avF, V4-V6 2mm ST-depressioonid 
• Patsient nõuab koju, tahtevastaselt ei hoita. Tunnikese 

pärast KA-ga tagasi -> otse intensiivi juhitavale 
hingamisele 



















CT 

• Küsiti KATE-t, seda ei ole 

• Mõlemas kopsus muutusi 

• Mattklaasi + konsolidatsiooni 

• Pleuraefusiooni, pneumotooraksit ei ole 

• Süda laienemiseta 

 

• „ ... hemorraagiatele sobiv leid ... võimalik 
lisaks aspiratsioon ...“ 







Kunagi ikka valves tuleb ette ... 

TAI 2012 uuring Eestis: 

• 15-16a õpilaste seas on 

– Vähemalt 1 kord elus illegaalset uimastit 
proovinuid 32% 

– Kõige rohkem Ida-Virumaal ja kõige vähem Lõuna-
Eestis 

– Muud narkootikumi peale kanepi viimasel aastal: 18% 

– Amfetamiini elus korra proovinuid 2,8 % 



Komplikatsioonid 

Probleeme võib tekkida ükskõik millises organsüsteemis 

Paljud neist on radioloogilistel uuringutel nähtavad 

 

• Manustamise viis 

• Otsene keemiline/farmakoloogiline toime 

• Lisandainete mõjud 

• Sekundaarsed infektsioonid 

• Sotsiaalsed/käitumuslikud probleemid 



Lühidalt: kardiovaskulaarsed 

• Vasokonstriktsioon aga RR ↑ ja pulss ↑ -> dissektsioon 
/ aneurüsm / fistel 

• Tagasipöörduv (lõpetades) kardiomüopaatia 
• Süstel tekkiv baktereemia -> 

endokardiit/vegetatsioonid -> embolid 
• Süstekoha tromboos, pseudoaneurüsm 



Artiklist: a. subclavia dex pseudoaneurüsm 



Lühidalt: hingamisteed 

• Vasokonstriktsioon nina (vaheseina) limaskestas -> perforatsioon, granuloomid 
• Aspiratsioonipneumoonia 
• Kopsuturse (kardiogeenne või mitte) 

– Mitte-kardiogeenne: toksiline alveoolidele, immuunsüsteemi aktivatsioon. Võimalik viide sellele on 
kardiomegaalia ja pleuraefusiooni puudumine 

• Alveolaarne hemorraagia 
• Embolid mujalt. Granuloomid lisandainetest. 
• Suitsetamine -> emfüseem ja bullad -> pneumotooraks 
Muutused taanduvad kiiresti narkootikumi toime möödudes (tunnid-päevad) 

 



Artiklist: hemorraagia 



Lühidalt: KNS 

 
Kõige enam: Traumad, hemorraagia, isheemia, turse, embolid 
 
Harvem: PRES (hüpertensiivsest kriisist, veresoonte autoregulatsiooni häirest) 
Pikemaaegne kasutamine: ajuatroofia, glioos, demüelinisatsioon 
 
Difuusne ajuturse näiteks MDMA-d klubis tarvitanud pt-del 



Artiklist: PRES 



Lühidalt: MSK 

• Pehmete kudede infektsioonid -> abstsessid 

• Osteomüeliit 

• Septiline artriit ebatavalistes kohtades: 

– sakroiliakaal-, akromioklavikulaar-, 
sternoklavikulaar-, manubriosternaalliigesed, 
sümfüüs 

• Distsiit 

 

 

 



Artiklist: kostokondriit ja 
sternoklavikulaarliigese septiline artriit 



Lühidalt: muu 

• HIV, hepB/C 

• Äge/krooniline neerukahjustus, selle komplikatsioonid 

• Kehasisene transport -> lõhkemine ja OD 

• Vasokonstriktsioon ja tromboos ka soolte 
verevarustuses 

 

• Artikli autorid soovitavad narkootikumi 
intoksikatsiooniga patsiendile korraldada laiem uuring 
kui see, mida pt hetkel kaebab - võib näha elu päästvat 
ravimuutust tingivat juhuleidu 
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Tänan tähelepanu eest! 


