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1. MSPVA-DE KÕRVALTOIMED JA KOOSTOIMED SÜDAME-VERESOONKONNA 

RAVIMITEGA 

2. UURIMISTÖÖ TAUST JA UURIMISPROBLEEM 

MSPVA-de enamlevinud näidustus, muskuloskeletaalne valu, mõjutab rahvastiku vananedes aina 

rohkem täiskasvanuid ja eakaid. Kroonilise liigesehaiguse, osteoartroosi (edaspidi OA) ravis 

kasutatakse neid efektiivsuse tõttu regulaarselt, mis omakorda tõstab seedetrakti limaskesta 

kahjustuse- ja kardiovaskulaarset riski. 2015. aastal avaldatud uuringus leiti, et ravimi valik võiks 

sõltuda riski suurusest ja tüübist. Kõrge seedetrakti riski korral soovitatakse võrdselt kas COX-2 

selektiivset MSPVA-d või mitteselektiivset koos PPI-ga (gastroprotektiivse ravimiga). 

(Scarpignato jt, 2015). 2018. aastal avaldatud Taiwani populatsioonil põhinevas kohortuuringus 

vaadeldi erinevate MSPVA-de kardiovaskulaarset riski hüpertensiooniga patsientidel.  

Toimeainetest võrreldi tselekoksiibi diklofenaki, ibuprofeeni ja naprokseeniga. Tulemustest 

järeldus, et neil on sarnane kardiovaskulaarne ohutusprofiil, kui tegu on madala kuni keskmise 

päevadoosi ning lühema ravikuuriga. (Dong jt, 2018). Need uuringud näitavad päevadoosi, ravi 

pikkuse ja riski hindamise olulisust ravi üle otsustamisel tervishoiutöötajate poolt. 

Eesti vananev rahvastik tähendab kasvavat südame-veresoonkonna haigustesse haigestumist ning 

ATC-grupi järgi (C)kardiovaskulaarsüsteemi, ning (B)veri-ja vereloomeorganite ravimite 

tarvitamise trendi kasvu, mida näitab ka Ravimiameti statistika. Nendesse gruppidesse kuuluvad 

SV ravimid. Samuti on kasvavas trendis olnud aastatel 2008.-2017 mittesteroidsete põletiku- ja 

reumavastaste ainete kasutamine. Aastatel 2015-2017 on nende kasutus ühtlustunud. Kui vaadata 

Eestis 20 enim kasutatud toimeainet, siis enamus neist (12) on SV ravimid ning 6. kohal on 

MSPVA (ibuprofeen). SV ravimite alagruppidest on kardiovaskulaarsüsteemi ravimite kasv 

tulnud peamiselt statiinide (lipiidsisaldust muutvate ainete, eriti kolesterooli alandajate) arvelt 

ning arvestatav kasv on tulnud tromboosivastaste ainete kasutamisest (antikoagulandid jt). Enim 

kasutatav toimeaine 2017.-2018 oli vererõhu langetaja (AKEI) ramipriil. Ravimiameti poolt 

avaldatud statistika illustreerib MSPVA-de ja SV ravimite laia kasutust ning olulisust mõista 

nende ravimite kõrval- ja koostoimeid. 1 (Ravimiameti statistika …, 2018). 

                                                 
1 Kogu statistika läbiv ühik on DPD/1000/ööpäevas, mis kirjeldab defineeritud päevadoosi (kokkuleppeline suurus, mis 

näitab kui palju täiskasvanu ööpäevaselt ravimit kasutab vastavalt peamisele kasutamisnäidustusele) tuhande inimese 

kohta ööpäevas. Lihtsustatult näitab see ravimi kasutamise intensiivsust rahvastikus. 
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Uurimisprobleem: 

Inimesed, kes kasutavad regulaarselt MSPVA-sid (nt reumatoloogiliste haiguste korral), 

kasutavad tihti ka SV ravimeid. Praegu puudub terviklik ülevaade nende ravimite koostoimetest 

ning sellest, millised kombinatsioonid on ohutumad. Selle tõttu on oluline teostada 

teaduskirjanduse otsing ning analüüs, et teha apteekritele kättesaadavaks olulisemad koostoimed 

koos vastunäidustuste ja soovitustega.  

UURIMISTÖÖ TEOREETLISED LÄHTEKOHAD 

3.1. Kesksed mõisted 

MSPVA (NSAID) – mittesteroidne põletikuvastane aine (esindajad ibuprofeen, aspiriin, naprokseen, 

ketoprofeen, deksketoprofeen, diklofenak, COX-2 selektiivsetest meloksikaam, etorikoksiib, 

tselekoksiib). (Rang jt: 2016:318). 

SV ravim (cardiovascular drug) – südame-veresoonkonna tegevust mõjutav ravim, ATC grupi järgi 

kuulub B või C gruppi (milles B veri- ja vereloomaorganid, C kardiovaskulaarsüsteem). (ATC 

puu…,). 

PPI (proton pump inhibitor) – prootonpumba inhibiitor, maohappe teket pärssiv ravim. (Rang jt: 

2016:370). 

ATC grupp –  ’’ravimite anatoomilis-terapeutilis-keemiline klassifikatsioon, kus toimeained ja 

nende kombinatsioonid on jagatud erinevatesse rühmadesse vastavalt elundile või elundsüsteemile, 

millesse nad toimivad, ning nende farmakoloogilistele ja keemilistele omadustele’’ (Ravimistatistika 

mõisted …, 2016). 

OA – osteoartroos, kõige enam levinud liigesehaigus maailmas (Osteoartroosi ravijuhend …, 2013:5). 

3.2. Uuritava nähtuse kirjeldus varasemate uurimuste tulemustele tuginedes 

Toimemehhanismi alusel jaotatakse MSPVA-d kaheks: mitteselektiivseteks (traditsioonilisteks) ja 

COX-2 selektiivseteks. Mitteselektiivsed toimivad ensüümi kahe vormi, COX-1 ja COX-2 aktiivsuse 

pärssimise kaudu. Eelnimetatud ensüümid on olulised, sest nende kaudu käib prostaglandiinide 

süntees. Prostaglandiinid kontrollivad kehas paljusid füsioloogilisi mehhanisme: mao limaskesta 

limakihti, limaskesta verevarustust, maohappe hulka, trombotsüütide agregatsiooni, allergilisi ja 
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põletikulisi protsesse. Uurimistöös vaadeldakse prostaglandiinide rolli eelkõige põletikulises 

reaktsioonis. Seega pärsitakse prostaglandiinide sünteesi vähendamisega põletikulisi reaktsioone, 

alandatakse valu ja palavikku. (Rang jt: 2016). 

MSPVA-de mõneti erineva spektriga kõrvaltoimed tulenevad COX-ensüümide talitluslikust 

erinevusest. COX-1 ensüümi leidub enamus rakkudes kus need reguleerivad prostaglandiinide hulka, 

mis omakorda reguleerivad tromboksaan A2 (TXA2) sünteesi ehk trombotstüütide agregatsiooni 

(kokkukleepumist). Hea näide trombotsüütide kokkukleepumist pärssivast ravimist on aspiriini kui 

COX-1 inhibeerija toime. Samuti on sellel ensüümil on tsütoprotektiivne (mao limaskesta kaitsev) 

roll. Seega peamised ebasoovitud kõrvaltoimed mitteselektiivsetel MSPVA-del on seotud mao 

limaskesti kaitsva toime inhibeerimisega – suureneb kõrvetiste, seedetrakti haavandite ja 

verejooksude risk. Võrdluseks COX-2 ensüüm esineb kehas inaktiveeritud vormis enamus ajast, kuid 

nende hulk tõuseb põletikulistes protsessides.(Whalen jt: 2015). Kuigi alguses loodeti COX-2 

selektiivseid MSPVA-sid välja töötades vähem kõrvaltoimeid, siis see saavutati vaid osaliselt. COX-

2 selektiivse profiiliga ravimid omavad küll vähem kõrvaltoimeid seedeelundkonnale, kuid võivad 

tõsta vererõhku ja omavad seega riski kardiovaskulaarsele süsteemile. (Ng: 2015). Euroopa 

ravimiamet uuendas 2013. aastal Diklofenaki ohutusalast teavet, sest uuringud viitasid mõõdukale 

kardiovaskulaarsete kõrvaltoimete riski suurenemisele (Ohutusalane teave... 2013). Tabel 

illustreerimaks erinevate toimeainete COX-selektiivsust on lisas. (vt lisa 1) 

MSPVA-de peamised kõrvaltoimed on seotud seedeelundkonnaga. 2007. aastal avaldatud 

retrospektiivne juhtkontrolluuring vaatles aastatel 2000.-2005 The Health Improvement Network 

andmebaasi sisestatud 1561 seedetrakti ülaosa haigusjuhtu. Statistilise analüüsi käigus 

kontrollgrupiga selgus, et MSPVA-de kasutus tõstab 3 kuni 4-kordselt seedetrakti kahjustuste riski. 

Nendest raskemal juhul tekib kaksteissõrmiku- või maohaavand, kuid peamiselt oli tegu vigastustega 

(veritsusega) peensoole ülaosas ehk kaksteistsõrmiksooles. Kõigist 1561 juhtumist 86%-l oli veritsus 

kas maos või kaksteistsõrmiksooles, 12,4% juhtumitest olid mõlemad seedetrakti osad kahjustatud 

ning ülejäänud juhtudel esines peptilisi haavandeid. Koksiibidel arvutati mõnevõrra madalam – 1% 

võrra väiksem risk kui traditsioonilistel MSPVA-del. Vaatamata sellele samaaegne aspiriini kasutus 

koksiibidega tõstab veritsuse riski, mis minimaliseerib nende COX-2 selektiivsete relatiivse eelise 

traditsiooniliste MSPVA-de ees seedetrakti riskide seisukohast. Oluline on rõhutada ka seda, et risk 

sõltub otseselt MSPVA päevadoosist, mistõttu on minimaalse toimiva annuse kasutamine väga oluline. 

(Rodriquez ja Toloza, 2007). 

Teine tõsine kõrvaltoime on seotud kardiovasktulaarsüsteemiga, eriti puudutab see COX-2 

selektiivseid MSPVA-sid. Nende kasutamine suurendab müokardiinfarkti, insuldi, 
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südamepuudulikkuse ja kõrgvererõhutõve riski. 2006. aastal teostatud metaanalüüsis vaadeldi 1966.-

2005. aastatel Medline ja Embase andmebaasis avaldatud uuringuid. Uuringute analüüsis kasutamise 

tingimuseks oli vähemalt ühe COX-2 selektiivse MSPVA võrdlus platseebo või mitteselektiivse 

MSPVA-ga ning tõsise kardiovaskulaarse kõrvalnähu (nt infarkt, insult) tuvastamine. Uuringute 

tulemusi analüüsides leiti, et COX-2 selektiivsete MSPVA-de kasutus tõstis 1,4-kordselt riski tõsiste 

kardiovaskulaarsete kõrvalnähtude ilmnemiseks ning seejuures 2 korda suuremat riski 

müokardiinfarkti tekkeks. Rõhutati ka ravimikuuri pikkust, sest nii suur risk ilmnes statistilisel 

analüüsil alles 12-18 kuulise kasutuse korral. Et ka mitteselektiivsed MSPVA-d inhibeerivad COX-2 

ensüümi (vähem kui selektiivsed), tõstavad potentsiaalselt kõik MSPVA-d kardiovaskulaarseid riske. 

(Kearney jt, 2006). 

Võimalikud koostoimed SV ravimitega on tõsised. Analüüsimaks MSPVA-de kõrvaltoimeid 

vererõhku langetavate ravimitega korraldati retrospektiivne kirjeldav uuring. Uuritavateks olid 

French Pharmacovigilance andmebaasi sisestatud patsientide kõrvaltoimed (ADR – adverse drug 

reaction), kõrvaltoimete perioodiks 1.01.2008-31.12.2010 ning analüüsi hõlmati patsiendid, kes 

kasutasid vähemalt üht suukaudset vererõhku langetavat ravimit2. Iga sellise kõrvaltoime/ aruande 

kohta võeti välja demograafiline info (sugu, vanus), teised kasutatavad ravimid (kas võeti näiteks 

lisaks verevedeldajaid – sõltus vanusest) ja MSPVA-de kasutus. MSPVA-de puhul jäeti välja aspiriin 

ja lokaalselt kasutatavad ravimvormid. Seega vaadeldi peamiselt neid patsiente, kes võtsid vähemalt 

üht vererõhku langetavat ravimit ja MSPV-ravimit samaaegselt. Sellise meetodiga leiti, et kõikidest 

kõrvaltoimete aruannetest 11 442 patsienti raviti vähemalt ühe vererõhku langetava ravimiga ning 

517 neist võtsid lisaks vähemalt üht MSPVA-d. Nendest 517-st registreeritud kõrvaltoimest 125 ehk 

ligikaudu neljanik olid otseselt seotud koostoimetest nende kahe ravimrühma vahel. 125-st omakorda 

114 juhtumit olid tõsised, haiglaravi vajadus oli 98 juhul, 20 olid eluohtlikud ning 2 juhtumit lõppes 

surmaga. Akuutne ehk äge neerupuudulikkus oli kõige sagedasem kõrvaltoime (105 juhtumit), mida 

seostati hüperkaleemiaga (esines 31 korral 105-st). Teistest kõrvaltoimetest oli 62 juhul kroonilist 

südamepuudulikkust, kroonilist neeruhaigust 20 juhul, vedelikupuudust 18 juhul. Seejuures 

kõrvaltoimete juhtumites enamus olid naised, pigem nooremad ning pigem ei kasutatud samal ajal 

verevedeldajaid (seletatav vanusega). Kui SV ravimrühmasid vaadata, siis ägeda neerupuudulikkuse 

juhtumite korral võeti vähemalt üht kolmest: AKEI-d, ARB-i ja/ või diureetikume. Seega on äge 

neerupuudulikkus ja hüperkaleemia tõsised koostoimed nende ravimrühmade koos tarvitamisel. Selle 

tõttu soovitatakse ravi ajal lasta kontrollida kaaliumi ja kreatiniini sisaldust vereseerumis, eriti 

halvenenud neerufunktsiooniga patsientidel. (Fournier jt, 2014). Apteeker saab soovitada patsiendile 

olla pidevalt hüdreeritud ning rõhutada kaaliumi mõõtmise olulisust. 

                                                 
2 (β-blokaator, AKEI, ARB, diureetikum, kaltsium-kanali blokaator, α-blokaator või tsentraalse toimega vererõhuravim). 
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Eelmises lõigus vaadeldi koostoimet vererõhku langetavate ravimitega. Kliinililiselt olulisem on 

MSPVA-de koostoime antikoagulantidega. Nende ravimite koos kasutamine suurendab seedetrakti 

ülaosa veritsuse riski mitteselektiivsetega kuni 19 korda (Lanas jt, 2006) ning COX-2 selektiivsetega 

4,6 korda (Delaney jt, 2007). Oluline on täheldada, et riski suurus erineb eri teadusartiklites sõltuvalt 

sellest, et kas tegu on kokkuvõtva analüüsiga kliinilistest katsetest või arstide ravidokumentide 

väljavõtetega. Ühel või teisel juhul on seedetrakti veritsus nii MSPVA-de kui ka antikoagulantide 

võimalik kõrvaltoime ning selle tõttu on tugevalt soovitatav vältida seda ravikombinatsiooni. 

Ootuspäraselt on leitud, et seedetrakti ülaosa veritsuse juhtumi risk MSPVA-dega on suurem 60+ 

vanuses inimestel. Oletatakse, et riski põhjus seisneb selles, et eakatel COX-ensüümi selektiivsus 

muutub ning prostaglandiinide tase samuti langeb (Masclee jt, 2014:20) . Verevedeldajatega on see-

eest seedetrakti veritsuse risk eri vanusegruppides võrreldav. Riskide vähendamiseks kirjutatakse 

osadel juhtudel raviskeemi gastroprotektiivseid ravimeid (PPI-sid). (Masclee jt, 2014). Eestis on 

üheks selliseks ravimiks toimeainet modifitseeritult vabastav preparaat Vimovo, mis sisaldab 

naprokseen + esomeprasool kombinatsiooni.  

Antikoagulantide juures on oluline täpsustada aspiriini toimet, mida kasutatakse nii koagulatsiooni-

vastase ravina veresoonkonna haiguste esmaseks ennetamiseks riskigrupis kui ka klassikalise valu-

vaigistina. Valuravis on aspiriinil sarnased vastunäidustused teistele MSPVA-dele (veritsuse risk), 

aga lisaks võimendab teiste antikoagulantide toimet ning kuna pikendab veritsusaega, siis ei soovitata 

ka hamba eemaldamise järgselt valuravis. Samuti võib aspiriin tekitada ülitundlikkust (nahareak-

tsioonid, bronhospasmid) hinnanguliselt 4% astmaga patsientidest. Teinekord esineb nendel patsien-

tidel ka ristuvat ülitundlikkust nii MSPVA-de kui ka aspiriini kasutuse suhtes, mistõttu peaks vältima 

terve selle grupi ravimeid (välja arvatud paratsetamool) sellise reaktsiooni esinemise korral. (Blen-

kinsopp jt: 2009). 

Seni on kirjeldatud enim kasutatud MSPVA-de toimemehhanisme, kõrvaltoimeid ja koostoimed 

erinevate SV ravimitega varasemate uuringute põhjal. Mõnevõrra erineva toime- ja seega ka kõr-

valtoimete spektriga on ravim  paratsetamool (acetaminophen), mis ka ATC süsteemi järgi kuulub 

erinevalt MSPVA-dest N (Närvisüsteem-analgeetikumid) alla. Paratsetamool on toimelt valu vaigi-

stav ja ka palavikku alandav, kuid põletikuvastane toime on vähene või puudulik. Sellel on leitud 

vähene COX-inhibeeriv toime ja pigem selektiivsus kesknärvisüsteemis olevale COX-ensüümile, mis 

seletab palavikku ja peavalu alandavat toimet. Samuti oletatakse, et paratsetamool võib mõjuda 

mõnevõrra erinevale COX-3-nimelisele ensüümile. Seedetrakti veritsuse riski paratsetamooli  

kasutamine praktiliselt ei tõsta, kuid selle metaboliidid on hepatotoksilise toimega. (Rang jt: 2016). 

Seetõttu on oluline rõhutada patsiendile päevast maksimumannust (4000 mg ehk 4 g ööpäevas) ning 
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maksakahjustuse ohu korral soovitada muud alternatiivi. Maksa- või neerupuudulikkuse korral on 

paratsetamool vastunäidustatud. (Ravimiomaduste kokkuvõte: Pamol …, 2019). 

Seega on võimalike kõrvaltoimete tõttu sobiva ravimi valimine keerukas nii arstidele kui ka apteek-

ritele, eriti nõustades eakaid kellel on mitu kaasuvat haigust. Üks näide on osteoartroos. 

OA on enim levinud liigesehaigus nii Eestis kui ka mujal maailmas, seejuures Eestis on hinnanguliselt 

200 000 OA-haiget. Eesti Reumatoloogia Selts andis 2013. aastal välja osteoartroosi ravijuhendi Ees-

tis, milles on soovitused nii mittemedikamentoosse ravi (sh erinevat tüüpi taastusravi) kui ka medi-

kamentoosse ravi kohta. Medikamentoosse ravi märksõna on sümptomaatiline ravi ehk valu ja reak-

tiivse põletiku leevendamine. Juhendis on öeldud, et ühte spetsiifilist valuravi algoritmi ei eksisteeri, 

kuid esimene valik on paratsetamool kas kombinatsioonis kodeiiniga või üksi. Järgmine valik on 

MSPVA, kuid ’’Seedetraktihaavandi, neerupuudulikkuse, kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse 

korral tuleks NSAIDidesse suhtuda suurema ettevaatusega.’’ Alles tugevama valu korral kasutatakse 

nõrku opioide ja nende kombinatsioone MSPVA-dega. Viimane variant valuravis on tugevatoimelised 

opioidid. (Osteoartroosi ravijuhend …, 2013:28). 

Paratsetamooli efektiivsus on OA ravis küsitav, eriti monoteraapias ilma kodeiinita.  2015. aastal 

avaldatud meta-analüüsis juhuslikustatud platseebo-kontrollitud katsetega tuli välja, et paratsetamool 

pakub minimaalset lühiajalist leevendust OA-haigetel ning on ebaefektiivne alaseljavalu leevenda-

misel. (Machado jt, 2015). Teisest küljest pakub paratsetamooli ohutum kõrvaltoimete profiil head 

alternatiivi klassikalistele MSPVA-dele, sobib kasutamiseks lastele ja rasedatele ning valuravi skee-

mides paigutatakse see sageli esikohale. (Volmer jt: 2017).  

Ravimvormidest enam levinud viis on kasutada süsteemse toime saavutamiseks tablette, kuid alter-

natiiviks on lokaalselt kasutatavad MSPVA-d. Kasutusel on ibuprofeeni, diklofenaki ja naprokseeni 

sisaldusega kreemid ja geelid. Need imenduvad vereringesse ning mõjuvad kahjustatud kudedes. 

(Blenkinsopp jt: 2009). Uuringud on näidanud paiksete MSPVA-de efektiivsust valu vähendamisel 

erinevate vigastuste, nihestuste ja sarnaste akuutsete kahjustuste korral. Suurima efektiivsusega sel-

lise valu alandamisel on ühe meta-analüüsi põhjal geelivormis diklofenaki, ibuprofeeni või ketopro-

feeni sisaldusega ravimid. (Derry jt, 2015). 

Sarnast efektiivsust omavad need lokaalselt kasutatavad ravimid kroonilise haiguse - OA näitel. Üle 

aastase ravi jooksul esines vähem kõrvaltoimeid võrreldes süsteemse vormiga. See on seletatav paikse 

vormi madalama maksimaalse plasmakontsentratsiooniga (Cmax). Diklofenaki puhul on täheldatud et 

see kumuleerub liigesevõidesse kui põletikulisse koesse. Seega on paiksel vormil eelised süsteemse 

ees ning seda eriti riskirühmades (75+ OA patsiendid), kaasuvate haigustega või kardiovaskulaarsete, 

seedetrakti või neerukahjustustega patsientide seas. (Rannou jt, 2016). 
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4. UURIMISTÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED 

Uurimistöö eesmärgiks on kirjeldada MSPVA-de kõrvaltoimed ja koostoimed SV ravimitega ning 

koostada apteekrile nõustamisjuhend leitud materjali põhjal. 

Eesmärgist lähtuvalt on püstitatud järgmised uurimistöö ülesanded: 

1. Kirjeldada MSPVA-de kõrvaltoimed; 

2. Kirjeldada nende koostoimed SV ravimitega; 

3. Koostada apteekrile üldine nõustamisjuhend koos kommentaaride ja vastunäidustustega; 

4. Koostada apteekrile nõustamisjuhend OA patsiendi valuraviks. 

5. UURIMISTÖÖ METOODIKA 

5.1. Uurimisobjekti(de) kirjeldus 

Uurimisobjektideks on Eestis käsimüügis olevad MSPVA-d, mille alla kuuluvad: ibuprofeen, aspiriin, 

naprokseen, ketoprofeen, deksketoprofeen, diklofenak. Kõrvaltoimete vaatepunktist on käsitletud ka 

retseptimüügis olevaid koksiibe (COX-2 selektiivseid MSPV-ravimeid).  Lisaks on uuritavaks 

analgeetilise ja antipüreetilise toimega paratsetamool. Valimi moodustamise kriteeriumiks on, et 

toimeained kuuluksid ATC järgi mittesteroidsete põletiku- ja reumavastaste ainete alla (erandlikud 

aspiriin ja paratsetamool).  

5.4. Kirjanduse kogumise ja analüüsi protsess 

Kirjanduse kogumise eesmärk on teadusuuringute ja nendest koostatud meta-analüüside põhjal uurida, 

millised on nende ravimrühmade kõrvaltoimed ja omavahelised koostoimed. Teadusartiklites saadud 

tulemusi analüüsitakse ravijuhendites ja sotsiaalfarmaatsia õpikutes esitatud raviskeemidega. Nii saab 

vaadelda OA näitel võimalikku valuravi algoritmi. Võimalusel võrreldakse täpsemalt uurimistöös eri 

toimeainete efektiivsust mõne konkreetse haiguse sümptomaatilise ravi näitel. Ravimite 

toimemehhanismide kirjeldamiseks kasutati ingliskeelset farmakoloogiaõpikut. Ravimite koostoimed 

ja vastunäidustused kontrollitakse ravimi omaduste kokkuvõtetest (SPC) üle. 
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5.5. Kirjandusallikate otsingustrateegia 

Projekti kirjutamise materjali otsimisel kasutati järgmisi otsingusõnu: NSAID (MSPVA), paracetamol, 

anticoagulant (antikoagulant), antihypertensive (vererõhku alandav), ddi (ravimitevaheline 

koostoime), interactions (koostoimed), gastrointestinal bleeding (seedetrakti veritsus), 

cardiovascular (kardiovaskulaarne), thrombosis (veresoonte ummistus), efficacy (tõhusus), safety 

(turvalisus),  topical (paikne) ja nendest koostatud sõnakombinatsioone. Antud 

sõnakombinatsioonide ja piirangutega leiti 5126 artiklit, millest projektis on kasutatud 11.  

Enamus artiklitest on leitud PubMed andmebaasist, üksikud Sciencedirect andmebaasist. 

Piiranguteks on osadel otsingutel seatud meta-analüüs või uuring (research). 

6. UURIMISTÖÖ USALDUSVÄÄRSUS 

Uurimistöö usaldusväärsuse tagamiseks on kasutatud nüüd ja edaspidi ainult tõenduspõhiseid 

teadusartikleid ning farmaatsia- ja seadusandlikku kirjandust. Refereerimisel on kasutatud lisaks on 

Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi kõneisikute või lektorite poolt kirjutatud või toimetatud raamatuid 

ning farmakoloogia õpikuid. Kasutatud ravijuhendid on nüüd ja edaspidi ametlike  

tervishoiuorganisatsioonide poolt heaks kiidetud. Kirjandusallikad refereeritakse, tsiteeritakse ja 

uurimistöö ei sisalda plagiaati. Autor koostab töö iseseisvalt kehtiva Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 

üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhendi järgi. 

7. UURIMISTÖÖ TÄHTSUS ERIALAPRAKTIKAS 

Teoreetilise uurimistöö tulem on apteekritele nõustamisjuhendi koostamine eesmärgiga vähendada 

kõrvaltoimete ja koostoimete riski. Et kogu rahvastikule üheselt kohaldatavaid valuravi algoritme 

olemas ei ole, saab seda esitada koos kommentaaride ja vastunäidustustega3.  Nõustamisjuhend peab 

sisaldama soovitusi patsiendile juhul, kui ta kasutab MSPVA-sid regulaarselt koos SV ravimitega4. 

Uurimistöö tähtsus erialapraktikas avaldub seega nõustamisjuhendina, mis aitab apteekreid nende 

igapäevases töös.  

                                                 
3 Kaasuvad haigused 
4 Näiteks perioodiline kaaliumi mõõtmise vajadus juhul, kui patsient kasutab regulaarselt MSPVA-sid ja järgmisi 

vererõhku langetavaid ravimeid: AKEI/ARB/diureetikum. Hüperkaleemia ja neerupuudulikkuse oht. 



10 

 

8. UURIMISTÖÖ EETIKA 

Uurimistöös kasutatav materjal on usaldusväärne ja seda refereeritakse ja viidatakse korrektselt 

vältides plagiaati. Tsitaadid on selgelt eristatud. Kirjanduse ülevaade on ülevaatlik ning peale 

teadusartiklite on kasutatud erialakirjandust, ametlikku ravijuhist ja vaba ligipääsuga Ravimiameti 

dokumente (ravimi omaduste kokkuvõte, ohutusalane teave, ravimistatistika). Oluline on, et iga 

esitatud väide või soovitus põhineb materjalil.  

9. UURIMISTÖÖ AJAGRAAFIK 

Kuupäev Tegevus 

1.10-8.10.19 Juhendajaga esmane kontakt, teema 

kokkuleppimine 

15.10-24.11.19 Uurimistöö projekti koostamine, kohtumised 

juhendajaga 

30.11.19 Arvestus: projekti esitamine 

Jaanuar 2019  Projekti ja selle põhjal tehtud posteri 

kaitsmine 

1.08.2020 - Sügissemester 2020 Täiendavate kirjandusallikate otsing (min 15 

teadusartiklit+sotsiaalfarmaatsia 

käsiraamatud, farmakoloogia õpikud) 

Sügissemester 2020 Kirjandusallikate analüüs, uurimistöö 

koostamine, kohtumised juhendajaga 

2021 kevad Uurimistöö esitamine ja kaitsmine 
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 Lisa 1 

Tabel 1. Erinevate põletikuvastaste COX-inhibiitorite võrdlus koos näidustustega, illustreerimaks 

erinevusi MSPVA-de rühma sees. (Ritter jt, 2019: 344). 

 

 

 

 

 


