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Jala veenilaiendite ja kroonilise
venoosse puudulikkuse ravijuhend 2019 –
diagnoosimine ning ravi
Ceith Nikkolo1, 2 , Heli Järve1
Kuigi alajäseme kroonilise veenihaiguse täpne levimus ei ole teada,
esi neb teht ud uu r i ng ute a lu sel
alajäseme teleangiek taasiaid või
veenilaiendeid 75%-l ja kroonilist
venoosset puudulikkust 16%-l täiskas v a nud i n i mestest (1). Eest is
ei ole sen i n i sel le veen i ha ig use
ühtseid käsitlus- ja raviprintsiipe
välja töötatud, samas on enamikus
L ää ne-Eu roopa r i i k ides t äpseid
juhiseid välja antud juba pikema aja
jooksul. Need juhendid hõlmavad
nii kosmeetilise probleemiga ning
meditsiinilise sekkumise vajadusega patsientide eristamist kui ka
spetsiifiliste ravimeetodite valiku
ülevaadet.
Mais 2019 kinnitatud ravijuhendi
eesmärk on anda suunised, kuidas
alajäseme veenilaiendite või kroon il ise venoosse puudu l ik k usega
patsientidel esmast ravi alustada,
millal on vaja patsient edasi suunata
eriarsti vast uvõt ule ja m illiseid
uuringuid teha ravi planeerimiseks.
Ravijuhend on mõeldud kasutamiseks eelkõige perearstidele, üldkirurgidele, veresoontekirurgidele
ja pereõdedele. R av iju hend is ei
ole käsitletud laste (alla 18 aasta
vanuste) alajäseme veenihaiguse
diagnostikat ja rav i, venoossete
haavandite ravi, alajäseme süva- ja
pindmiste veenide ägeda tromboosi

(sh tromboflebiidi) diagnoosimist ja
ravi ega invasiivse ravi meetodeid.
Eesti ravijuhendis, mis toetub
kuni 2018. aastani avaldatud meditsiinilisele teaduskirjandusele, on
antud kokku 13 soovitust, millest 1
on tugev soovitus, 5 on nõrgad soovitused ravivõtte rakendamise kaalumiseks ja 1 tegevusest loobumiseks
ning 6 on kliinilistel kogemustel
põhinevad praktilised soovitused.
Alljärgnevalt on esitatud lühikokkuvõte ravijuhendi olulisematest
soovitustest. Kogu ravijuhend, sh
kirjanduse analüüs ja tõenduspõhisuse hinnangud, on kättesaadavad
veebilehel w w w.ravijuhend.ee.
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Kõigil alajäseme veenilaienditega
ja/või kroonilise venoosse puudulikkusega patsientidel tuleb esmatasandil määrata CEAP-klassifikatsiooni järgi C-komponent.
Kroonilise veenihaiguse käsitluse
ühtlustamiseks töötati 1994. aastal
välja CEAP-klassifikatsioon (Clinical
Etiological Anatomical Pathophysiological classification) (2), mida
täiendati 2004. aastal (3). CEAP-klassifikatsioon ei võta arvesse ainult
veenihaiguse kliinilisi aspekte (C),
vaid ka etioloogiat (E), anatoomiat
(A) ja patofüsioloogiat (P), võimaldades kõikehõlmavat k roon ilise
veenihaiguse raskusastme määramist (vt tabel 1).
Pat siend i läbiv aat u s või m a ld ab
mää r at a CE A P-k la ssi f i k at sioon i
kliinilise komponendi järgmiselt:
C0 – puuduv ad nä htav ad või
palpeeritavad veenihaiguse sümptomid;

C1 – kuni 1 mm läbimõõduga
nahasisesed kapillaarsed veenid
ning 1–3 mm diameetriga looklevad
retikulaarsed veenid;
C2 – veen i la iend id eh k v a r ikoossed veenid, mille all mõistetakse vähemalt 3 mm diameetriga
laienenud ja looklevaid nahaaluseid
veene;
C3 – veenihaigusele (nt varikoos)
lisandub igapäevane venoosse geneesiga ödeem ehk turse (NB! Diferentsiaaldiagnostika, sest muu geneesiga
turse ( jalgade ülekoormus, kardiaalne
turse vms) lisandumine üksiku laienenud veeni või kapillaari olemasolu
korral ei klassifitseeru krooniliseks
venoosseks puudulikkuseks);
C4a – veenihaiguse foonil areneb
v ä lja s ä ä r e ( p ea m i selt a lu m i se
kolmandiku) naha pigmentatsioon
ja tumenemine (sh venoosne ekseem,
mis üldjuhul avaldub piki laienenud
veeni kulgu);
C4b – na haa lu sk ude t i heneb
ja nahk muutub õhukeseks, võib
esi ned a n i i pig ment at sioon või
tsüanootiline värvus kui ka valkja
tooniga tihke naha- ja nahaaluskoe
atroofia (meenutab armistumist)
ehk atrophie blanche;
C5 – paranenud venoosse
haavandi järgne staadium;
C6 – aktiivne venoosne haavand.
Juhul, kui on tegemist sümptomaatilise kroonilise veenihaigusega, siis
lisatakse alaindeks „s“ ja asümptomaatilistel juhtudel alaindeks „a“
(näiteks vastavalt C2 s või C2 a) (4).
Sagedasemad kaebused on torkimistunne, põletav tunne, raskustunne,
sügelus, turse, valu, lihaskrambid,
rahutud jalad või alajäseme väsi51
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mine. Oluline on silmas pidada, et
nende kaebuste olemasolu ei tähenda
kohe veenihaigust ning diferentsiaaldiagnostiliselt tuleb välistada
nimetatud sümptomite võimalike
põhjustena muud haigused ka nähtavate veenilaiendite olemasolu korral,
sest sageli ei ole siiski veenihaigus
vaevuste põhjuseks.
Patsiendi pöördumisel perearsti
juurde peaks toimuma CEAP-klassifikatsiooni kliinilise komponendi
(C) määramine ja sellest lähtudes
käsitlema patsienti (v t joonis 1,
kroonilise veenihaigusega patsiendi
käsitluse algoritm).
CEAP alusel käsitletakse staadiumit C1–C2 kosmeetilise varikoosina, mille puhul meditsiiniline
vajadus invasiivseks korrektsiooniks
puudub; staadiumi C3–C6 puhul
on tegemist kroonilise venoosse
puudulikkusega.

Kõigile alajäseme veenilaiendite
ja/või kroonilise venoosse puudulikkusega patsientidele, kellele
planeeritakse invasiivset ravi, peaks
tegema alajäsemete veenide Doppleri ultraheliuuringu.
A lajäsemete veenide Doppleri
ultraheliuuring enne veenilaiendite
ja/või kroonilise venoosse puudulikkuse invasiivset ravi võimaldab
paremini planeerida invasiivset ravi
ja selle mahtu, vähendades seeläbi
operatsioonijärgse ref luksi esinemist safenofemoraalses ühenduses
ja reoperatsioonide vajadust (5).
Doppleri ultraheliuuring ul
p ee t a k se h a ig u sl i k u k s r e f lu k si
kestusega üle 0,5 sek undi pindmistes veenides, üle 1 sekundi v.
femoralis communis’es, v. femoralis
superficialis’es ja v. poplitea’s (4, 6)
ja üle 0,35 sekundi perforantveenides (6). Refluksi esinemine on üks

Tabel 1. CEAP-klassifikatsioon (Clinical Etiological Anatomical
Pathophysiological classification)
Klassifikatsiooni tüüp Staadium või klassifitseeritav tunnus
C: kliiniline
klassifikatsioon

C0: puuduvad nähtavad või palpeeritavad veenihaiguse
sümptomid
C1: telangiektaasiad, retikulaarsed veenid
C2: varikoossed veenid
C3: ödeem/turse
C4a: pigmentatsioon või ekseem
C4b: lipodermatoskleroos või valge atroofia (atrophie
blanche)
C5: paranenud venoosne haavand
C6: aktiivne venoosne haavand
s: sümptomaatiline
a: asümptomaatiline

E: etioloogiline
klassifikatsioon

Ec: kongenitaalne
Ep: primaarne
Es: sekundaarne
En: venoosset põhjust ei leitud

A: anatoomiline
klassifikatsioon

As: pindmised veenid
Ap: perforantveenid
Ad: süvaveenid
An: venoosset põhjust ei leitud

P: patofüsioloogiline
klassifikatsioon

Pr: refluks
Po: obstruktsioon
Pr,o: refluks ja obstruktsioon
Pn: venoosset põhjust ei leitud
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oluline puudulikkuse kriteerium
ning sellega korreleerub enamasti
ka veeni laienemine. Normi piirides
on v. saphena magna kuni 5 mm
läbimõõduga ja v. saphena parva
kuni 3 mm läbimõõduga (7).
Invasiivse ravi planeerimisel peab
alajäseme veenilaienditega ja/või
kroonilise venoosse puudulikkusega patsientidel Doppleri ultraheliuuringu tegemise järel dokumenteerima CEAP-klassifikatsiooni
kõik komponendid (vt tabel 1).
Kliiniline klassifikatsioon C0–
C6 (vt kirjeldus eespool).
Etioloogiline klassifikatsioon
Ec, Ep, Es, En. Kroonilise veenihaiguse käsitlus sõltub etioloogilistest
teguritest. CEAP-klassifikatsiooni
järgi on võimalik eristada kolme
kroonilist veenihaigust põhjustavat
protsessi: kongenitaalne, primaarne
või sekundaarne protsess. Juhul kui
etioloogia jääb ebaselgeks, märgitakse En.
Kongenitaalsed ehk kaasasündinud tegurid on seotud venoosse
süsteem i areng uga (nt K lippeliTr e n au n a y s ü nd r o om , P a rke siWeberi sündroom, vask ulaarsed
malformatsioonid). Primaarne veenihaigus on tingitud pindmise veenisüsteemi puudulikkusest, mis esineb
enamasti nendes piirkondades, kus
pindmine veenisüsteem on ühenduses süvasüsteemiga (safenofemoraalne segment, safenopopliteaalne
segment, perforantveenid). Puudulikkus pindmises veenisüsteemis
põhjustab venoosse hüpertensiooni
ja selle tulemuseks on kroonilise
veenihaiguse kujunemine. Sekundaarse veenihaigusega patsientidel
on enamasti anamneesis süvaveeni
tromboos, kuid ka varasem trauma
või intra-abdominaalsed tuumorid
võivad põhjustada venoosse äravoolu
halvenemise ja kroonilise veenihaiguse tekke (4).
Anatoomiline klassifikatsioon
As, Ap, Ad, An. Anatoomiline klassifikatsioon võimaldab täpsemalt
kirjeldada veenihaiguse paiknemist.
Doppleri ultraheliuuringu abil eristatakse venoosset puudulik k ust
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pi nd m ises veen isü steem is (A s),
perforantveenis (Ap) või süvaveenis
(Ad). Juhul kui anatoomilist paiget
ei ole võimalik kindlaks teha, märgitakse An (4).
Patofüsioloogiline klassifikatsioon Pr, Po, Pr,o, Pn. Kroonilise
venoosse haiguse patofüsioloogilised mehhanismid on refluks (Pr),
obstruktsioon (Po), refluks ja obstruktsioon (Pr,o). Juhul, kui patofüsioloogiline mehhanism ei ole kindlaks
tehtav, siis märgitakse Pn (4).
Kompressioonravi on soovitatav
kasutada kroonilise veenihaigusega
kaasnevate sümptomite leevendamiseks ja turse alandamiseks.
Kompressioonravi on laialdaselt
kasutusel peamise ravimeetodina
alajäseme varikoosist tingitud sümptomite leevendamiseks ning sageli
on see esmane ravivõte enne kirurgilist korrektsiooni (8).
Soov itused kompressioonrav i
kasut use kohta er i nev ates rav ijuhendites varieeruvad. Euroopa
Vask ulaark ir urgide Seltsi (European Society for Vascular Surgery)
2015. aastal avaldatud juhendis on
kinnitatud, et kompressioonrav i
on efek t i iv ne rav i meetod k roonilise veenihaig use sümptomite
l e e v e n d a m i s e k s C E A P-k l a s s i f ikatsiooni järgi staadiumis C0–C4
patsientidel (4), samas kui NICE
( The National Institute for Health
and Care Excellence) ravijuhendis
on eelistatud esmavalikuna invasiivseid ravimeetodeid (5). Soome
2017. aasta k roon i l ise venoosse
puudulikkuse ravijuhendis ei ole
antud konkreetseid ravivaliku soovitusi staadiumis C2–C3 varikoosiga
patsientidele. Juhendis on mainitud,
et kompressioonrav i ei hoia ära
haig use prog resseer um ist, k uid
osal patsientidel võib leevendada
kroonilise veenihaigusega seotud
kaebusi (9).
2018. aastal ilmunud konsensusdokumendis kompressioonravi
näidustuste kohta on soov itatud
kasutada kompressioonravi kroonilisest venoossest puudulikkusest
tingitud subjektiivsete sümptomite
Eesti Arst 2020; 99(1):51–55

Kroonilise veenihaiguse kahtlusega patsient
Patsiendi kaebused, anamnees, kliiniline leid,
diferentsiaaldiagnoos

Kaebused ei ole seotud
KVHga

Kaebused on
seotud KVHga

Põhihaiguse ravi

Hinda CEAP C-komponenti.
Soovita konservatiivset ravi
(C1–C6)

Hinda invasiivse ravi soovi

Ei soovi
invasiivset ravi

Soovib invasiivset
ravi

Otseseid invasiivse
ravi vastunäidustusi ei
esine

C1–C2, kosmeetiline
varikoos – kirurgi
konsultatisoon*

Selged invasiivse ravi
vastunäidustused

Konservatiivne
ravi

C3–C6, venoosne
puudulikkus – saatekiri
kirurgi vastuvõtule*
Doppleri UH-uuring,
CEAP valem*

Vastunäidustuste
puudumisel invasiivne ravi*

Invasiivse ravi
vastunäidustused

* Haigekassa kosmeetilise varikoosi (CEAP alusel C1–C2) ravi eest ei tasu,
tegevuse eest tasub patsient ise.
Invasiivse ravi vastunäidustused: süvaveenitromboos, posttrombootiline
sündroom, hüübimishäire, sümptomaatiline alajäsemete arterite ateroskleroos,
rasedus. Adipoossetel, oluliste kaasuvate haigustega ja eakatel patsientidel
kaaluda enne invasiivset ravi põhjalikult raviga seotud riskide ja kasu suhet.
KVH – krooniline veenihaigus; CEAP – Clinical Etiological Anatomical Pathophysiological
classification; UH-uuring – ultraheliuuring

Joonis 1. Kroonilise veenihaigusega patsiendi käsitluse algoritm.
ja turse leevendamiseks ning elukvaliteedi parandamiseks. Kompressioonravi tõhususe kohta haiguse
prog resseer u m ise ä ra hoid m isel
tõendid siiski puuduvad (10).
Uuring utes kasutatakse väga
er i ne v a su r vet uge v use ja d isa i-

n ig a kompressioontooteid n i ng
olemasolevad andmed rav i mõju
kohta veen ihaig usega patsientidele on äärmiselt heterogeensed.
2 018 . a a s t a l i l m u n u d R a b e j t
konsensusdokumendis on leitud,
et survetugevusega 10–32 mm Hg
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kompressioontooted võivad leevendada subjektiivseid sümptomeid
ja turset patsientidel, kelle veenihaigus CEAP järgi on staadiumis
C1–C3 (10–16). Samas on kroonilise
venoosse h a av a nd i pa r a nem i se
soodustamiseks soovitatud kasutada hüppeliigese tasandil vähemalt
40 mm Hg survet (17). Uuringutes on
kirjeldatud ka väiksema survetugevusega toodete kasutamisel paremat
ravisoostumust (10). Seega peaks
õige kompressioontoode venoosse
puudulikkusega patsiendile vastama
kahele põhilisele nõudele: leevendama maksimaalselt sümptomeid
ja olema hästi talutav.
Kompressioonravi on vastunäidustatud kliiniliselt olulise alajäsemete oblitereeruva ateroskleroosi
puhul (isheemiale viitavad kaebused
ning perifeersed pulsid labajalal
ei ole palpeeritavad), kongestiivse
südamepuudulikkuse esinemisel
( NYHA ( New York Heart Association) III–IV staadium), polüneuropaatia korral (nt diabeetiline polüneuropaatia). Lisaks tuleb kasutada
kompressioonrav i ettevaatusega
na haat roof iag a patsient idel (nt
pikaaegse süsteemse hormoonravi
foonil tekkinud pärgamentja nahaga
patsientidel).
Sü mp tom a at i l i s t el k r o on i l i s e
venoosse haigusega patsientidel,
kelle haigus vastab CEAP-klassifikatsiooni alusel staadiumile C3,
kaaluda invasiivset ravi, mis on
seotud sümptomite vähenemise ja
parema elukvaliteediga.
Sümptomaatilistel kroonilise
veenihaigusega patsientidel, kelle
haigus vastab CE A P-klassif ikatsiooni alusel staadiumile C4, võib
kaaluda invasiivset ravi haiguse
progressiooni aeglustamiseks.
Haavandi puhul (CEAP-klassifikatsiooni järgi staadiumid C5–C6)
on kroonilise venoosse puudul i k k use i nv asi iv ne rav i seot ud
haavandi retsidiiv i väiksema
riskiga.
A lajä seme v a r i koosi k i r u rg iline ravi (v. saphena magna kõrge
l igeer i m i ne ja sa fenek toom ia ±
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varikektoomia) on olnud standardr av i mee tod juba ü le 10 0 aa st a.
Viimastel kümnenditel on lisandunud ka mitmeid uusi alajäsemete
varikoosi invasiivseid ravimeetodeid
(18). Eesti ravijuhendi koostamise
eesmärk ei olnud võrrelda invasiivseid ravimeetodeid, vaid selgitada
välja, kas invasiivne ravi võrreldes
kompressioonrav iga on tõhusam
erinevate CE A P-klassif ikatsiooni
staadiumite puhul.
Juhuslikustatud uuringutes on
leitud, et invasiivset ravi saanud
CEAP-klassifikatsiooni järgi C3-staadiumi patsientide elukvaliteet on
kirurgilise sekkumise järel parem ja
subjektiivseid kroonilise veenihaigusega seotud sümptomeid esineb
vähem võrreldes kompressioonravi
grupiga. Näidatud on ka sümptomite
vähenemist ja elukvaliteedi paranemist CEAP-klassifikatsiooni järgi
C2-staadiumi veenihaiguse korral,
aga ar vestades, et C2-staadium i
varikoosi korral puudub invasiivseks
raviks meditsiiniline vajadus ning
eelkõige on oodata kosmeetilist
efekti, on ravijuhendi soovitus koostatud C3-staadiumi veenihaiguse
kohta. Kirjanduses ei ole piisavat
tõendusmater ja l i CE A P-k lassi f ikatsiooni järgi C4-staadiumi veenihaig usega patsientide invasiivse
ravi tõhususe kohta ja seetõttu on
töörühm andnud soovituse kaaluda
neil patsientidel invasiivset ravi.
Invasiivne ravi on vastunäidustatud järgmistel juhtudel: süvaveenitromboos, posttrombootiline
sündroom, hüübimishäire, kriitiline alajäseme isheemia, rasedus.
Adipoossetel, oluliste kaasuvate
haigustega ja/või eakatel patsientidel kaaluda enne invasiivset ravi
põhjalikult raviga seotud riskide
ja kasu suhet. Arvestades haiguse
kroonilist kulgu, ei ole vaja alajäseme veenilaiendite invasiivset ravi
teostada, kui patsient seda ei soovi.
A lajäseme veenilaiendite ja/ või
kroonilise venoosse puudulikkuse
invasiivse ravi järel on soovitatav
kasutada kompressioontooteid
sur vetugev usega 23–32 mm Hg

v ä h e m a l t 1–2 n ä d a l a j o o k s u l
eesmärgiga leevendada invasiivsest
ravist põhjustatud kaebusi.
Alajäseme veenilaiendite ja/või
kroonilise venoosse puudulikkuse
sümptomite püsimise korral invasiivse ravi järel on soovitav kaebuste
leevendamiseks kasutada püsivalt
kompressioonravi.
A lajä seme veen i la iend ite ja /
või kroonilise venoosse puudulikkusega patsientidele soovitatakse
invasiivse ravi järel kompressioonravi eesmärgiga vähendada operatsioon i-/protseduur ijärgset v a lu,
turset ja hematoome. Maailmas on
kasutusel väga erinevaid kompressioonravi tooteid ning rakendatakse
väga erinevaid kompressioonravi
režiime (19). Praegu kasutatakse
Eestis invasiivse ravi järel pikaajalist kompressioonravi (4 nädalat)
ning probleemiks on olnud vähene
ravisoostumus ja piirangud igapäevaelus. Uuring utes on leitud, et
pikaajaline kompressioonravi invasiivse ravi järel on seotud pikema
töölt eemaloleku perioodiga (20).
Seetõttu otsustas töörühm vaadata
üle kehtivad soovitused ning leida
optimaalne invasiivse ravi järgne
kompressioontoodete kasutamise
režiim.
Juhuslik ustatud uuring ud on
näidanud, et invasiivse ravi järgne
kompressioonravi ravisoostumus
on pigem halb (21–23), kuid kompressioonravi kasutamisel on siiski
35 mm Hg survetugevusega kompressioonsukad näidanud paremat
toimet sümptomite leevendamisel
võr reldes 23 m m Hg sur vet ugev usega kompressioonsu k kadega
(22). Enamikus teadusuuringutes
ei leitud olulist erinevust invasiivse
ravi järel lühikese ja pika kestusega
kompressioonravi rühmadel ei valu,
elukvaliteedi ega protseduurijärgsete tüsistuste osas. Kompressioonrav i kest us ol i uu r i ng utes v äga
varieeruv, olles enamikus uuringutes
paarist päevast kuni ühe nädalani
lühikese kestusega kompressioonravi korral ning 1–4 nädalat pika
kestusega kompressioonravi korral.
Seega otsustas töör ü h m muuta
Eesti Arst 2020; 99(1):51–55

ravijuhend
kehtivat praktikat ning tegi soovituse kasutada kompressioonrav i
invasiivse ravi järel vähemalt 1–2
nädala jooksul.

KOKKUVÕTE
Kuigi alajäseme veenihaigus on väga
lev inud probleem, on sel teemal
avaldatud siiski vähe kvaliteetseid
uuringuid ning see tingib omakorda
juba väljatöötatud rav ijuhendite
soovituste heterogeensuse. Eesti
ravijuhend sai koostatud eesmärgiga
alustada meie meditsiinisüsteemis
veenihaiguste käsitluse ühtlustamist, lisaks toetada ravisoovituste
andmist juba esmatasandil ning
optimeerida eriarstiabi. Oluline on
seejuures teadv ustada, et veenihaigus ja veenilaiendid on suuremas
osas si isk i kosmeet i l isi v ae v usi
põhjustav probleem (70–75%-l juhtudest) ning meditsiinilist vajadust
invasiivseks sekkumiseks sel juhul
pole. Sü mptom ite leevendusek s
sobib igas veenihaiguse kliinilises
staadiumis kõige paremini kompressioonravi, mis on jätkuvalt venoossete haiguste ravi kuldstandard.
Ravijuhendis esitatud algoritm
(vt joonis 1) on mõeldud eelkõige
kroonilise veenihaigusega patsiendi

esmatasandi arstiabis kasutamiseks:
joonisel on toodud välja olulisemad
käsitlussuunad.
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LÜHIDALT
Pidevalt prootonpumba
inhibiitoreid kasutavatel
patsientidel on suurem
oht haigestuda viiruslikku
gastroenteriiti
Prantsusmaal tehtud uuringus
vaadeldi võrdlevalt pidevalt prootonpumba inhibiitoreid (PPI) kasutavate patsientide ja neid ravimeid
mitte kasutavate isikute haigestumist viiruslikku gastroenteriiti
talveperioodil, mil haigestumus
sellesse nakkusesse on suurim.
Riikliku ravimite andmebaasi
a lu sel v a l it i ü le r i ig i 233 596
patsienti, kes olid hakanud kasutama prootonpumba inhibiitoEesti Arst 2020; 99(1):51–55

reid vähemalt 1 kuu enne viiruslik u gastroenteriidi puhang ut
aastatel 2015 ja 2016, ning 626 887
isikut, kes demograafiliste tunnuste
järgi olid analoogsed ravirühma
patsientidega, kuid prootonpumba
inhibiitoreid ei kasutanud. Gastroenteriiti haigestumise kõrgperioodil haigestus sellesse 1,3%
PPI-sid kasutanud patsientidest
ning 0,7% kontrollrühma isikutest.
Suurim risk võrreldes kontrollrühma isikutega haigestuda gastroenteriiti oli 65–74 aasta vanustel
PPI-d kasutavatel patsientidel (riskisuhe 1,98) ja väiksem risk haigestuda 45–64 aasta vanustel PPI kasutajatel (riskisuhe 1,66). Keskmiselt,

võttes arvesse kõiki earühmi, oli
risk haigestuda gastroenteriiti PPI-d
kasutavatel patsientidel 1,8 korda
suurem võrreldes kontrollrühma
isikutega.
Autorid soovitavad PPI-d määrata kindlalt kaalutletud näidustustel,
arvestades nende ravimite kasutamisega kaasnevat seedetrakti
nakkustesse haigestumise ohtu.
Eriti on ohustatud PPI-d kasutavad
vanemaealised patsiendid.
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