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«KOOMNEKÜPSIS» on kõrgema sordi jahust valmistatud 
kuivküpsis. Suure pärmisisalduse tõttu 
on see küpsis B-rühma vitamiinide 
allikas

«SUUPISTE» on kõrgema sordi jahust suurema või-
sisaldusega küpsis. Sisaldab A-, D- ja 
E-vitamiini

«MEEVAHVEL» sisaldab naturaalset mett ja mõningal 
hulgal ka mineraalsooli, orgaanilisi hap- 
peid ja vitamiine. «Meevahvel» on eriti 
sobiv toidulisa lastele ja paranevatele 
haigetele.



NÕUKOGUDE EESTI

EESTI NSV TERVISHOIU 
MINISTEERIUMI AJAKIRI

3/70
13. AASTAKÄIK

Toimetuse kolleegium

N. AJASTA, N. ELŠTEIN, A. JANNUS, V. KONGJA. LINKBERGJU. MEI
KAS, E. RAUDAM, V. RÄTSEP, J. SAARMA, 0. TAMM (peatoimetaja)

Toimetuse nõukogu
L. Abram (Viljandi), M. Hõlm (Jõqeva), V. Ilmoja (Tallinn), A. Juhasoo 
(Põlva), R. Kariis (Haapsalu), A. Klink (Võru), H. Kreek (Pärnu), 
P. Ott (Rakvere), D. Pärn (Hiiumaa), P. Rahu (Valqa), V. Roos (Kohtla- 
Järve), L. Siirak (Harju rajoon), M. Sikk (Tartu rajoon), M. Silland 
(Narva), G. Sukles (Rapla), A. Tamm (Paide), 0. Vaivere (Kingissepa), 
V. Vessar (Tartu)

* Tehniline toimetaja H. Känd. Keeleline toimetaja E. Martson.
‘Toimetuse aadress: Tallinn 1, postkast 19, Tartu maantee 16. Tele

fonid 220-07 ja 233-98. Kirjastus «Perioodika», Tallinn, Pikk t. 37, 
tel. 483-37.
Ladumisele antud 7. IV 1970. Trükkimisele antud 13. V 1970. Trüki
arv 5200. Kohila Paberivabriku kalandreeritud trükipaber nr. 2 
70X108, >/i6. Trükipoognaid 5,25+3 kleebist. Tingtrükipoognaid 7,87. 
Arvutuspoognaid 8,62. Tellimise nr. 2116. МВ-04445. H. Heidemanni 
nim. trükikoda. Tartu, Ülikooli 17/19. I.

* Журнал «Ныукогуде Ээсти Тервисхойд» (Здравоохранение Советской 
Эстонии). Выходит 6 раз в год. На эстонском языке. Орган Министерства 
здравоохранения Эстонской ССР. Издательство «Периодика», Таллин.



Leivakombinaat
soovitab magusaid 

js 
vanilliiniga

MAISIKEPIKESI
kohvi, fee ja kisselli juurde, 

soolaseid — suppidesse



Teooria ja praktika

MAGISTRAALVEENIDE
TROMBOOSIDE 

KIRURGILINE RAVI
JÜRI MÄNNISTE 

UNO SIBUL 
REET KÕRGMAA

Tallinn

Koos tromboembooliliste haiguste ül
dise esinemissageduse suurenemisega on 
viimastel aastakümnetel täheldatud ka 
magistraalveenide trombooside sagene
mist (4, 6 jt.). Sellest olenevalt on haka
nud muutuma mõned ravitaktika seisu
kohad. Alles hiljuti valitses täielikult 
konservatiivne suund tänu antikoagu- 
lantide ning fibrinolüütiliste preparaa
tide laialdasele kasutuselevõtmisele (1, 
5, 8 jt.). Et vältida tromboemboolilisi 
tüsistusi ning täielikult taastada ve- 
noosne äravool, samuti patsiendi töö
võime, on haiguse varajasel perioodil 
üha enam hakatud eelistama trombek- 
toomiat (2, 3, 7 jt.). Kahjuks on Eesti 
NSV-s seni vähem tähelepanu pööratud 
magistraalveenide trombooside diagnoo
simisele ja ravile kui näiteks südame
haiguste või arterite kahjustuse kirur
gilisele ravile.

Esitame Tallinna Tõnismäe Haigla 
esimeste kogemuste analüüsi süvade 
veenide kirurgilise ravi alalt (1967. a. 
jaanuarist kuni 1969. a. jaanuarini).

Statsionaari saabus 17 haiget, kellel 
magistraalveeni tromboos oli ägedas 
staadiumis. Haigus oli kestnud mitte üle 
14 päeva, arvates esmaste sümptoomide 
ilmumisest. Üheksal oli v. subclama, 
v. aocillaris’e ja v. brachiaUs’e tromboos 
ning kaheksal v. Игаса,, v. ^emorali^e ja 
v. popUtea tromboos. Kõikidel juhtudel 
kinnitas diagnoosi flebograafia (vt. tah
vel IX, röntgenogrammid 1 ja 2). Ühelgi 
nimetatud haigetest esmane fibrinolüü- 
tiline ja antikoagulantravi esimestel 
päevadel märgatavaid tulemusi ei and
nud. Ühel 50-aastasel meespatsiendil 
(haiguslugu nr. 6016/68) generaliseerus 
tromboemboolia fibrinolüütilise ja anti
koagulantravi ajal suurde ja väikesesse 
vereringesse ning selle tagajärjel haige
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suri enne kirurgilist ravi. Lahangul 
avastati vasakus kopsus bronhogeenne 
vähk.

Trombektoomiat koos flebolüüsiga ra
kendati 6 korral v. subclama, v. азсИ- 
lans’e ja v. brachialis’e tromboosi kõr
valdamiseks. Neljal juhul olid tulemu
sed väga head, ühel head. Üks 41-aas- 
tane naispatsient (haiguslugu nr. 
7266/68), kellel oli maolävise endofüüt- 
ne vähk, suri põhihaigusesse kaks kuud 
pärast v. brachiocephalica sinistra ja 
v. iugularis interna trombide kõrvalda
mist. Seejuures tromboosi retsidiiv ope
reeritud poolel puudus, kuid uus trom
boos oli tekkinud teisel pool v. brackio- 
cephalica1 s ning v. cava superior^s.

Kui oli tekkinud ileofemoraalveenide 
tromboos, eemaldati tromb viiel juhul 
täielikult väga heade ja heade tulemus
tega. Ühel juhul tehti ainult v. femo- 
ralis^e ja v. popUtea trombektoomia, 
millele lisandus Paima operatsioon — 
mööduv šunteerimine välimise ja ühise 
niudeveeni sulguse tõttu. Patsiendil oli 
äsja tehtud keisrilõige, mistõttu niude
veeni trombi oleks olnud tehniliselt 
raske eemaldada.

Kahel juhul eemaldati v. femoralis’ est 
tromb edukalt v. saphena magna köndi 
kaudu, sest tromboos oli tekkinud ope
reeritud v. saphena köndis ning oli flo- 
teeriva sabaga levinud ka reieveeni ja 
sulges selle peaaegu täielikult.

Tromboosi ravimine haigetel, kes hos- 
pitaliseeriti hiljem kui kaks nädalat pä
rast haigestumist, osutus raskemaks, 
sest niisugustel juhtudel trombektoomia 
tavaliselt ei õnnestu tugevate põletiku- 
liste muutuste tõttu trombis ja veeni 
seinas. Nendel haigetel oli tekkinud 
haigus, mida võis juba nimetada post- 
trombootiliseks sündroomiks.
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Olenevalt tromboosi staadiumist ja 
lokalisatsioonist oli kirurgiline ravi ka 
posttrombootilise sündroomi puhul omal 
kohal (23 operatsiooni). Kui niudeveen 
oli täielikult sulgunud ja reieveen reka- 
naliseerunud, siis kasutasime mööduvat 
šunteerimist Paima järgi kolmel haigel, 
kellest kaks paranesid märgatavalt, ühel 
aga tekkis ainult kergendustunne.

Reie veeni rekanalisatsiooni ja veeni 
väljakujunenud klapipuudulikkuse kor
ral tuli reieveeni segment resetseerida. 
See osa asendati neljal haigel tervelt 
jalalt võetud suure nahaaluse veeni 
osaga, millel olid intaktsed klapid. Ope
ratsioon oli tulemusrikas kahel haigel, 
ülejäänutel aga ainult krooniline sääre 
haavand sulgus ja ortostaatiline valu- 
sündroom kadus.

Õndlaveeni klapi plastika Psathakise 
meetodil, mis perifeerse hüpertensiooni 
vähendamiseks võeti ette kolmel haigel, 
olulisi ravitulemusi ei andnud.

Kaheksal haigel tegime niude- või 
reieveeni segmendi flebolüüsi ja Lintoni 
operatsiooni, millel samuti olid head või 
rahuldavad tulemused. Koos Lintoni 
operatsiooniga moodustasime viiel hai
gel lümfovenoosse anastomoosi kubeme 
piirkonnas, lümfisõlme siinuse ja 
v. sapKena magna lühikese köndi või 
reieveeni vahel. Nendel juhtudel on 
operatsiooni tulemuste hindamiseks vaja 
jälgida hilistulemusi.

Nagu meie kogemused näitavad, an
nab magistraalveenide tromboosi kirur
giline ravi — trombektoomia — vara
jasel perioodil häid tulemusi ja on hõlp
sam kui kaua kestnud tromboosi või 
posttrombootilise sündroomi kõrvalda
mine.

Venoosne tromboos tekib sageli (ta
valiselt 3. kuni 6. päeval) pärast kõhu- 
õõne ja vaagna operatsiooni, sünnitus
järgsel perioodil, samuti haigetel, kes 
põevad onkoloogilist haigusi, kellel on 
trauma või kes pikka aega peavad la
mama. Sellistel juhtudel kulgeb ma- 
gistraalveeni tromboos sageli varjatult: 
turse on väheldane, terve jäseme veeni
dega võrreldes tulevad nabaalused vee
nid minimaalselt esile, tekivad nõrgad 
puusa-, selja- või säärevalud, kehatem
peratuur on lühikest aega subfebriilne.

Kindlamad tunnused hakkavad ilmnema 
alles siis, kui tromboos saab suurema 
ulatuse või kui patsient tõuseb püsti. 
Sel perioodil võib magistraalveeni trom
boos põhjustada ka fataalseid emboo- 
liaid.

Ravi edukus sõltub õigeaegsest diag
noosimisest. Kui on tekkinud esimesed 
kahtlased tunnused, peaksid nii jaos
konnaarstid, kirurgid kui ka muude eri
alade spetsialistid mõtlema tromboosi- 
ohule. Kindlamaks diagnoosimise mee
todiks on osutunud flebograafia, mille 
põhjal otsustatakse ravitaktika üle.

KIRJANDUS: 1. Гусев А. И., Чачае- 
ва Г. М. В кн.: Тромбозы и эмболии. М., 1968, 
2, 52—71. — 2. Даудерис И. П. В кн.: Все- 
росс. конф. хир. по флебологии. Саратов, 1966, 
102—103. — 3. Клионер Л. И., Потем
кина Е. В. Там же, 119—120. — 4. П а в л о в
с к и й Д. П. Применение антикоагулянтов в 
хирургии. Киев, 1967. — 5. Панченко В. М. 
Свертывающая и противосвертывающая систе
ма в патогенезе и лечении внутрисосудистых 
тромбозов. М., 1967. — 6. Филатов А. И. 
Труды XXVIII всесоюзного съезда хирургов. 
М., 1967, 301—309. — 7. Fontaine,' R., 
Т u с h m а n n, L., S u h 1 е г, А. Surg., Gyne- 
col. and Obstetr. 1965, 174—189. — 8. 
Sawyer, P. N. a. o., Surgery, 1964, 55, 1, 
113—122.

РЕЗЮМЕ. О хирургическом лечении тром
бозов магистральных вен. Ю. Э. Мяннисте, 
У. Ф. С и буль, Р. А. К ы р г м а а. В Тал
линской больнице «Тынисмяэ» с 1967 по 1969 г. 
применялась тромбэктомия для лечения 6-ти 
больных с тромбозом подключично-подмышеч
ных вен и 8-ми больных с тромбэктомией под
вздошно-бедренной вены. У одной больной в 
сочетании с тромбэктомией бедренно-подколен
ной вены применено обходное шунтирование 
по методу Пальма.

При относительно старых тромбозах и 
посттромботическом синдроме применялось 
оперативное лечение (операция Пальма в 3-х 
случаях, резекция сегмента бедренной вены с 
одновременным замещением ее сегментом из 
большой подкожной вены бедра от здоровой 
конечности — в 4-х случаях; флеболиз под
вздошной или бедренной вены в 8-ми случаях, 
операция Псатакхиса в 3-х случаях и лимфо
венозный анастомоз в сочетании с операцией 
Линтона — в 5-ти случаях).

Операция тромбэктомия при свежих тром
бозах (до 2-х недель от возникновения заболе
вания) является более эффективным методом, 
нежели лечение последствий тромбоза.

Tallinna Tõnismäe Haigla.
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V. SUBCLAVIA RANGLUUALUNE 
PUNKTEERIMINE

RAUL TALVIK 
JUTA JORGENS 
HARRI TIHANE 

JÜRI SAMARÜTEL
Tartu UDK 615.814.3 : 611.145.4

V. subclama punkteerimine on võit
nud üha enam poolehoidjaid, sest üle
mise õõnesveeni kanüülimine sel meeto
dil loob head tingimused manustada 
pika aja vältel hüperosmootseid, veeni 
seina ärritavaid lahuseid (10... 40 %- 
line glükoosilahus, kaaliumkloriidilahus, 
hüdrolüsaadid), samuti mõõta tsentraal
set venoosset rõhku ja võtta verd ana
lüüsideks. Nimetatud ülesandeid täidab 
v. subclama kaudu sisseviidud kanüül 
praktiliseks tööks tarvismineva aja 
jooksul. Seda ei ole meil õnnestunud 
saavutada venae sectio kaudu viidud 
kateetritega, kusjuures viimane koor
mab haiget rohkem kui ülemise õõnes
veeni kanüülimine.

Alljärgnevalt anname lühikese üle
vaate v. subclavia anatoomiast, punktee- 
rimise metoodikast ja võimalikest tüsis- 
tustest.
V. subclavia anatoomia

V. subclavia on v. axillaris^e jätk kar- 
diaalsemale. Nendevaheliseks piiriks on 
I roide lateraalne serv. V. subclavia üle
tab selle, moodustades allapoole avatud 
kaare, ning jääb rangluu keskmise kol
mandiku suhtes taha-alla. Veen lõpeb 
rinnaku-rangluuliigese taga, kus ta ühi
neb v. jugularis intern^ga, moodustades 
venoosse nurga — angulus venosus^e. 
Veeni alg- ja lõpposas on klapid (11).

Veen kulgeb läbi eesmise skaleenus- 
looži, mida ümbritseb alt I roie, tagant 
m. scalenus anterior, ülalt rangluu alu
mine pindmik ja m. subclavius. Veen on 
kokku kasvanud rangluu periostiga, 
m. scalenus anterior'i kõõlusega ja m. 
subclavius’e sidekoelise tupega (6). See
tõttu ei kollabeeru veeni valendik ka 
hüpovoleemia korral. Lisaks on loož täi
detud koheva side- ja rasvkoega ning 
lümfisõlmedega.

Vasakpoolsesse venoossesse nurka 
suubuvad ductus thoracicus, v. jugularis 
externa, v. vertebralis, v. transversa 
colli ja v. suprascapularis. Neist ductus 
thoracicus võib 15 %-1 juhtudest suu
buda ka v. subclavia'sse, 1 .. . 3 cm ve- 

noossest nurgast distaalsemal (1). Pa
rempoolsesse venoossesse nurka suubub 
lisaks nimetatud veenidele veel ductus 
lymphaticus dexter.

Angulus venosus'e jätkuks kardiaal- 
semale on v. brachiocephalica, mis vas- 
taspoolse samanimelise veeniga ühineb 
ja moodustab ülemise õõnesveeni I roide 
kohre rinnakule kinnitumise koha taga.

A. subclavia järgib põhiliselt veeni 
kulgu, kuid jääb viimasest taha-üles. 
Kulgedes üle I roide, läbib arter tagu
mise skaleenuslooži; selles kohas eral
dab teda veenist m. scalenus anterior.

Apikaalne pleura jääb v. subclavia'st 
taha ning mediaalsele, kuid ulatub 5 . .. 
6 cm võrra rangluust kõrgemale.
V. subclavia punkteerimine

Esimesena kirjeldas v. subclavia rang- 
luualust punkteerimist R. Aubaniac (4) 
Alžiirist 1952. aastal, kes sel viisil süs
tis Veeni siis, kui teisi veene ei olnud 
võimalik kätte saada. Selle meetodi 
detailid erinevad üksikutel autoritel (2, 
3, 5, 7, 8, 12, 19). Kirjeldame punkt- 
siooni sellisena, nagu see 1967. aasta 
oktoobrist alates on regulaarselt kasu
tusel Tartu Linna Kliinilise Haigla ja 
Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla 
haavaosakondades.

Haige lamab selili, käed kehaga paral
leelselt. Soovitatav on Trendelenburgi

V. subclama topograafiline anatoomia ja 
punktsioon infraklavikulaarsel meetodil.
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asend, et vältida negatiivset rõhku vee
nis sissehingamise ajal ja et veen pare
mini täituks. Piirkond alalõua servast 
rinnanibuni töödeldakse ja kaetakse kui 
operatsiooniväli. Nahk tuimastatakse ja 
läbitakse ligikaudu rangluu keskkohalt, 
1 ... 2 cm rangluu alumisest servast all
pool (3). Funktsiooniks oleme kasutanud 
spetsiaalset, vereampulli nõelast val
mistatud 10 cm. pikkust nõela, Seldin- 
geri arteriograafianõela või 3 mm välis- 
diameetriga 5 cm pikkuse hülsiga tro- 
kaari. Silmaskalpelliga tehakse naha- 
torge ja nõel suunatakse mediaalsele, 
veidi taha ja üles rangluu alla, m. ster- 
nocleidomastoideus'e kahe pea kinnitus
koha vahelisse kolmnurka.

Kas nõel on veeni tabanud (tavaliselt 
umbes 4 ... 6 cm sügavusel), seda näi
tab aspireerimisel venoosse vere ilmu
mine süstlasse, mis on novokaiinilahu- 
sega täidetud. Kui aga kasutatakse tro- 
kaari, siis näitab veeni tabamist vere 
tagasivool hülsist pärast teraviku eemal
damist, kusjuures verevoolu kiirus tihti 
silmanähtavalt muutub hingamise tak
tis. Edasi viiakse veeni läbi nõela või 
trokaari hülsi peenike plastmasskatee- 
ter, mille pikkus vastab punktsiooni- 
koha kaugusele v. cava superior' ist; Sel- 
dingeri meetodil aga juhtetraat. Origi
naalse metalltraadi asemel on võimalik 
kasutada jämedat tamiili, mille peal 
libiseb tihedalt liibuv kateeter veeni.

Punktsioonimetoodika omandamist 
kergendab tunduvalt kõne all oleva piir
konna topograafilise anatoomiaga tut
vumine lahangutel. See võimaldab saada 
parema ettekujutuse. Samuti on punkt
siooni ajaks soovitatav vaba käega pal- 
peerimise teel supraklavikulaarselt kind
laks teha a. subclavia asetus ning temast 
vahetult ees ja mediaalsemal paiknev 
m. scalenus anterior või tubeTculum 
scaleni. Viimase asukoht võimaldab ai
mata veeni kulgu üle I roide, arteri asu
koha teadmine aga vähendab arteri 
vigastamise ohtu. Huvitav on märkida, 
et tihti torgatakse veen läbi — veri 
ilmub nõela (või trokaari) selle tagasi
tõmbamisel. Teoreetiliselt võimalikku 
komplikatsiooni — verejooksu või he- 
matoomi — ei ole meil tekkinud.

Mõnikord on olnud raskusi kateetri 
või juhtetraadi viimisel läbi nõela: 
nad ei lähe edasi, ilmselt põrkavad 
vastu veeni seina. Tavaliselt aitab siis 
instrumendi suuna ettevaatlik muut

mine, kusjuures vältida kateetri välja
libisemist veenist. Kindlasti peab mee
les pidama, et juhul, kui kateeter või 
traat ei lähe vabalt edasi ja nende 
väljatõmbamisel läbi nõela ilmneb 
vähimgi takistus, tuleb nõel koos ka
teetri või traadiga eemaldada ja uuesti 
punkteerida. Kateetri tagasitõmbamisel 
läbi nõela võib kateetri ots murduda, 
sest nõela teravik lõikab ta maha, ja 
tekib eluohtlik tüsistus — kateeter- 
embol.

Pärast kateetri ühendamist infu- 
sioonisüsteemiga, kusjuures lahusele on 
soovitatav lisada 0,1 ... 0,3 ml hepariini 
500 ml lahuse kohta (10), fikseeritakse 
süsteem kindlalt nahale siidniidi ja leu
koplastiga ning koht kaetakse steriilselt. 
Tuleb rõhutada, et aseptikanõuete vähi
magi rikkumise korral punkteerimise 
ajal tekib sepsise oht. Kui kasutatakse 
röntgenkontrastset kanüüli, on selle 
asendi kontrollimiseks soovitatav teha 
rindkereülesvõte.
V. subclavia punkteerimise tüsistused

On kirjeldatud järgmisi v. subclavia 
punkteerimise tüsistusi, kusjuures osa 
neist on ka meil esinenud:

1) hemo- või pneumotooraks pleura- 
kupli vigastamise tõttu;

2) rangluualuse arteri punkteerimine;
3) brahhiaalpõimiku vigastamine;
4) õhkemboolia;
5) infusioonilahuse sattumine pleura- 

õõnde või mediastinum1! kudedesse;
6) vale veeni (v. jugularis interna) 

kanüülimine.
V. subclavia infraklavikulaarse punk

teerimise 219 juhust oleme kummaski 
osakonnas kolmel korral vigastanud 
pleurat ja kolmel juhul punkteerinud 
arterit, kuid ilma kliiniliselt väljendu
nud tagajärgedeta. Ühel haigel nähta
vasti perforeeris kanüül teisel päeval 
veeni ja umbes 150 . . . 200 ml infu- 
sioonilahust sattus mediastiuumAsse. 
Kõik nähud taandarenesid pärast 
kanüüli eemaldamist. Röntgenkontrollil 
selgus ühel juhul, et kanüül on suuna
tud v. jugularis interna kaudu kraniaal- 
sele.

Kuigi hüpovoleemia ja ebasoodsate 
anatoomiliste asetuste korral punkt- 
sioonikatsed mõnel haigel on kestnud 
1 . . . 2 tundi, võib siiski öelda, et v. sub
clavia infraklavikulaarne punkteerimine 
ei ole eriti ohtlik siis, kui ollakse kül
lalt ettevaatlik ja kui tuntakse hästi 

166



anatoomiat. Raske on hoida kanüüli vee
nis pikemat aega, ilma et ei varitseks 
nakkuse oht. Kanüülimise trombooti- 
listest ja septilistest tüsistustest toome 
andmeid teises töös.

KIRJANDUS: 1. Фраучи В. X. Топогра
фическая анатомия и оперативная хирургия 
головы и шей. Казань, 1967. — 2. Христов X. 
и др. .Вестник хирургии, 1966, II, 63—69. — 
3. А sh b aug h, D., Т h о m s о n, J. W. Lan- 
cet, 1963, II, 7318, 1138—1139. — 4. A u b а - 
n i а c, R. Presse med., 1952, 60, 1456. — 5. 
Christensen, K., Nerström, B., Ba- 
d e n, H. Aeta chirurg. scand., 1967, 133, 615— 
620. — 6. С о r n i n g, H. K. Lehrbuch der 
topographischen Anatomie. München, 1922. — 
7. Keeri-Szanto, M., F о r t i n, G., 
R i о u x, A. Canad. Anaesthetists Soe. J., 1957, 
4, 55—59. — 8. К от kella, J. Duodecim, 
1967, 83, 1196—1203. — 9. Longerbeam, J. 
K. a. o. Amer. J. Surg., 1965, 110, 220—230. — 
10. N о r d 1 u n d, S., T h о r e n, L. Aeta chi
rurg. scand., 1964, 127, 39—45. — 11. Топ
ко v, V. Inimese anatoomia. III osa. Tallinn, 
1950. — 12. Wilson, J. N. a. o. Arch. Surg., 
1962, 85, 563—578.

РЕЗЮМЕ. Пункция подключичной вены 
инфраклавикулярным способом. Р. М. Таль- 
в и к, Ю. М. Юргенс, X. М. Т и х а н е, 
Ю. Р. Самарютель. В статье описана ана
томия и техника пункции подключичной вены 
на основании данных литературы и собствен
ного опыта. Такое канюлирование создает 
лучшие условия для введения любых раство
ров и медикаментов в/в. измерения централь
ного венозного давления и для взятия анали
зов крови.

На 219 пункций вены и канюлирований 
верхней полой вены наблюдалось 8 техниче
ских осложнений: 3 пункции артерии, 3 прокола 
плевры, один выход конца катетера в средо
стение и одна пункция внутренней яремной 
вены. Все эти осложнения прошли без тяже
лых последствий.

TRÜ Arstiteaduskonna teaduskonnakirurgia, 
operatiivkirurgia ja topograafilise 

anatoomia kateeder 
TRÜ Arstiteaduskonna hospitaalkirurgia

' kateeder
Tartu Vabariiklik Kliiniline Haigla

VEE- JA ELEKTROLÜÜTIDE-
SISALDUS ERI LIHASTES

MAANO KIVILO
Tallinn

S. Sreter ja G. Woo (3) näitasid, et 
roti lihaste vee- ja elektrolüütidesisal- 
dus oleneb «punaste» ja «valgete» kiu
dude vahekorrast lihases. Kui samasu
gune seaduspärasus kehtib ka inimese 
lihaste kohta, tuleb seda tingimata ar
vestada uuritava lihase valikul ja ana
lüüsi tulemuste hindamisel. Et see on 
praktilise ja teoreetilise väärtusega 
küsimus, siis analüüsiti käesolevas töös 
kolme lihase vee- ja elektrolüütidesisal- 
dust. Lihaste funktsioon ja struktuur on 
oluliselt erinevad.

Kõhu sirglihasest, diafragmast ja õla
varre kakspealihasest võeti koetükike- 
sed, mille toorkaal oli 45... 150 mg. 
Kõhu sirglihasest võeti proovitükikesed 
enne kõhuõõne avamist, diafragmast 
operatsiooni algul, nimelt pärast kõhu
õõne revideerimist, ja lõpul enne kõhu
õõne sulgemist. Iga sellise biopsia ajal 
võeti atüüpilises kohas tehtud venae 
seetio haava kaudu koetükike ka õla-

UDK 612.744.16-076

varre kakspealihasest. Iga lihasetükike 
poolitati ning analüüsiti paralleelproo- 
videna J. Corti ja V. Fencli (1) mono
graafias kirjeldatud meetodil, mida 
mõnevõrra modifitseeriti tehniliste de
tailide osas. Analüüsi tulemused väljen
dati grammides (vesi) või milliekviva- 
lentides (Cl, Na ja K) 100 grammi rasva- 
vaba lihaskoe kuivjäägi kohta (RVKJ).

Kõhu sirglihase ja diafragma biopsiad 
leidsid aset operatsiooni ajal, mis olu
lisel määral võib mõjutada lihaste vee- 
ja elektrolüütidesisaldust. Seepärast ei 
võrreldud andmeid mitte kakspealihase 
kohta varem avaldatud (2) normaalväär- 
tustega, vaid samal ajal iga patsiendi 
kakspealihasest võetud proovitükikese 
uurimise tulemustega. Arvuliste and
mete statistilisel töötlemisel võrreldi 
iga sellise biopsiapaari erinevuste kesk
misi väärtusi t-kriteeriumi abil. Selline 
statistiline töötlus välistab individuaal
sete iseärasuste, patoloogilise protsessi
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Kõhu sirglihase ning diafragma vee- ja elektrolüütidesisalduse erinevused 
m. biceps brächii näitajatest

Kõhu sir 
M

gliha< 
±m

s (n = 18) 
P

Diafra 
siooni

M

gma ( 
algul
±m

>perat- 
(n=19)

P

Diafragma c 
siooni lõpul

M ±m

>perat- 
(n=7) 

P

Vesi (g/100 g RVKJ) 
üldhulk + 5,09 2,01 <0,05 -0,07 7,61 >0,5 -6,17 10,53 >0,5 '
ekstratsellulaarne + 13,39 3,40 <0,001 + 35,33 6,65 <0,001 + 79,71 13,74 <0,002
intratsellulaarne -9,42 1,94 <0,001 -35,39 5,61 <0,001 -85,96 17,95 <0,002

Kloori üldhulk
(mekv./ЮО g RVKJ) + 1,64 0,40 <0,001 + 4,14 0,80 <0,001 + 9,33 1,66 <0,002

Naatrium
(mekv./100 g RVKJ) 
üldhulk + 2,03 0,51 <0,001 + 4,89 0,93 <0,001 + 12,23 2,37 <0,01
ekstratsellulaarne + 2,00 0,47 <0,001 + 4,85 0,90 <0,001 + 11,07 1,97 <0,002
intratsellulaarne + 0,20 0,23 >0,05 + 0,43 0,42 >0,1 + 0,35 0,58 >0,5

Kaalium
(mekv./ЮО g RVKJ) 
üldhulk -2,05 0,36 <0,001 -3,53 0,84 <0,001 -10,11 2,98 <0,02
ekstratsell ulaarne + 0,07 0,02 <0,001 + 0,16 0,03 <0,001 + 0,33 0,06 <0,002
intratsellulaarne -2,13 0,38 <0,001 -3,70 0,87 <0,001 -10,43 3,04 <0,02

ja operatsiooniga seotud tegurite mõju. 
Tulemused on tabelis.

Tabeli andmed näitavad uuritud li
haste vee- ja elektrolüütidesisalduse 
olulist erinevust. Seejuures kõhu sirg- 
lihas ja diafragma erinevad kakspea- 
lihasest kvalitatiivselt ühesuunaliselt 
ning neile on iseloomulik ekstratsellu- 
laarsete komponentide suuremad ja 
intratsellulaarsete komponentide väik
semad väärtused. Ainult intratsellu- 
laarse naatriumi hulk ei ole üheski 
lihases oluliselt erinev. Ka diafragma ja 
õlavarre kakspealihase üldine veesisal
dus ei erine, sest selle ekstra- ja intra- 
tsellulaarsed komponendid on diafrag
mas vastavalt suuremad ja väiksemad 
kvantitatiivselt võrdsel määral.

Kõhu sirglihase ja diafragma erine
vused õlavarre kakspealihasest on kva
litatiivselt ühesuunalised, kuid diafrag
mas on nad märksa tugevamini väljen
dunud. Ilmselt seostub niisugune sõltu
vus sellega, et «kiireid» («valgeid») 
lihasekiude on diafragmas suhteliselt 
vähem. On märkimisväärne, et dia
fragma vee- ja elektrolüütidesisalduse 
erinevus õlavarre kakspealihase vee- ja 
elektrolüütidesisaldusest suureneb ope
ratsiooni vältel kaks kuni kolm korda.

Järelikult on omavahel võrreldavad 
ainult ühe või siis väga sarnaste lihaste 
biopsiate analüüsid. Seda tuleb tingi
mata arvestada ka eri autorite andmete 
võrdlemisel.

Teiseks kinnitub väide, et ka inimese 
lihastes sõltub vee- ja elektrolüütide- 
sisaldus lihase koostisse kuuluvate «pu
naste» ning «valgete» kiudude vahekor
rast ning kontraktsiooni tüübist.

Kolmandaks selgub, et anesteesia ja 
operatsiooni vältel suureneb diafragma 
ning õlavarre kakspealihase vee- ja 
elektrolüütidesisalduse erinevus kaks 
kuni kolm korda. Et õlavarre kakspea
lihase vastavad näitajad selle aja vältel 
ei muutunud, tuleb järeldada, et dia
fragma vee- ja elektrolüütide-ainevahe- 
tus häirub operatsiooni vältel eriti 
tugevasti.

Lähtudes eeldusest, et lihaseraku 
depolansatsioon ja sellest tulenevalt 
kogu lihase kontraktsioonivõime sõltub 
lihase vee- ja elektrolüütidesisaldusest, 
lubab vümane järeldus seostada relak- 
santide toime inversiooni sündroomi 
ning operatsioonijärgse hingamispuudu
likkuse põhjusi vee- ja elektrolüütide- 
ainevahetuse häirumisega diafragmas, 
suuremal määral kui teistes lihastes.

KIRJANDUS: 1. С о r t, J. H., F e n c 1, V.: 
Physiologie der Körperflüssigkeiten, Jena, 
1958. — 2. К i v i 1 о, M. Nõukogude Eesti Ter
vishoid, 1970, 2, 102—105. — 3. S r e t e r, S. A., 
W о o, G. Amer. J. Physiol., 1963, 205, 1290— 
1294.

РЕЗЮМЕ. Содержание воды и электроли
тов в разных мышцах. М. О. К и в и л о. При 
сравнении содержания воды, хлора, натрия и 
калия в биопсийном материале, взятом из пря
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мой мышцы живота, диафрагмы и двуглавой 
мышцы плеча, были установлены статистиче
ски достоверные различия. Характерно, что в 
прямой мышце живота и в диафрагме содер
жание указанных компонентов во внеклеточной 
жидкости выше и во внутриклеточной жидко
сти меньше, чем в двуглавой мышце плеча. 
Единственным компонентом, содержание кото
рого не имеет различий в этих мышцах, явля
ется внутриклеточный натрий. Указанные тен
денции в большей степени выражены в диа
фрагме. Следовательно, сравнение данных по 
содержанию воды и электролитов правомочно 
производить, если исследуются мышцы одной 
и той же локализации. Степень различий в 
водно-электролитном составе зависит от функ
циональных особенностей мышечной ткани и 

соотношения «белых» и «красных» мышечных 
волокон в ее составе. Было установлено, что 
различия между водно-электролитным соста
вом двуглавой мышцы и диафрагмы увеличи
ваются в ходе оперативного вмешательства. 
Поскольку в этот период в содержании воды 
и электролитов в двуглавой мышце не было 
статистически достоверных изменений, можно 
предположить, что водно-электролитный обмен 
в диафрагме нарушается в ходе операции в 
большей степени, чем в двуглавой мышце. Воз
можно, что это является одной из причин пос
леоперационной дыхательной недостаточности 
и возникновения синдрома т. н. инверсии дей
ствия мышечных релаксантов.

Tallinna Vabariiklik Onkoloogia Dispanser

ARTERIAALSE RÕHU MÕÕTMISE 
FOTOELEKTRILINE MEETOD

BORIS SCHAMARDIN
Tallinn

Fotoelektrilist printsiipi on arte
riaalse rõhu mõõtmisel seni suhteliselt 
vähe kasutatud, mistõttu ka kirjandu
ses leidub selle kohta vaid üksikuid 
töid. Nii kasutas J. Pantšenko (1) foto
elemendiga varustatud andurit sõrme- 
arterite vererõhu mõõtmisel. Käesole
vas töös vaatleme selle meetodi kasuta
misvõimalusi kliinilises praktikas ja 
teaduslikus uurimistöös.

Vererõhu mõõtmisel fotoelektrilisel 
meetodil on kriteeriumiks küüs-sõrme- 
lülile paigutatud fotoelemendi impulss, 
mis tekib pärast rõhu langetamist man- 
setis, kui veri südame kokkutõmbe kor
ral jõuab mansetist distaalsemale, orga
nismi perifeersetesse piirkondadesse. 
Seejuures registreeritakse selle piir
konna vererõhk, kuhu on asetatud 
mansett.

Võrdlesime omavahel eri meetoditel 
mõõdetud õlavarrearteri ja sõrmearte- 
rite süstoolset arteriaalset rõhku.

Vererõhu mõõtmisel asetasime Riva- 
Rocci aparaadi manseti ümber õlavarre 
ning sõrmemanseti ümber sõrme. Sama 
sõrme küüs-sõrmelülile kinnitasime pin
gestatud ungari päritoluga pulsitahho- 
meetri ПТ-2 anduri, mis on varustatud 
fotoelemendi ja valgustuslambiga. Pä
rast pulsiimpulssidest tingitud väljalöö- 
kide teket aparaadis (signaallambi vil
kumine ning pulsiimpulsiga sünkroonne

UDK 616.12-008-331:531.787

helisignaal) suurendasime Riva-Rocci 
aparaadi mansetis rõhku nii palju, et 
pulsiimpulsside registreerimine pulsi- 
tahhomeetris lakkas. Seejärel vähenda
sime rõhku aegamööda seni, kuni sõr
mele paigutatud anduri fotoelement 
hakkas pulsiimpulsse taas registreerima. 
See rõhk vastabki õlavarrearteri süs- 
toolsele arteriaalsele rõhule. Analoogi
liselt mõõtsime ka sõrmearterite vere
rõhku, suurendades ja vähendades rõh
ku sõrmele asetatud mansetis. Sõrme
arterite rõhku mõõtsime samal sõrmel 
ka Gaertneri järgi. Samal ajal õlavarre
arteri vererõhu mõõtmisega fotoelektri
lisel meetodil määrasime süstoolse ja 
diastoolse rõhu ka kuulatlemisel.

Eespool kirjeldatud meetodil mõõt
sime parema käe IV sõrme vererõhku 
25 praktiliselt tervel isikul vanuses 
18 ... 41 aastat. Tulemused töödeldi sta
tistiliselt.

Selgus, et fotoelektriliselt ja auskul- 
tatoorselt määratud õlavarrearteri süs- 
toolne rõhk oluliselt ei erine (vt. tabel). 
Vaid üksikjuhtudel oli vererõhk foto
elektrilisel meetodil mõõdetuna mõne
võrra madalam kui auskultatoorsel. 
Sõrmearterite vererõhu aritmeetiline 
keskmine aga oli fotoelektriliselt mää
ratuna kõrgem kui Gaertneri järgi. Eri
nevus on põhjustatud ilmselt sellest, et 
Gaertneri meetodil, mis põhineb naha
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õ/^varrearteri ja sõrmearterite süstoolne 
rõhk (mmHg) 25 tervel isikul 5UStooine

Vererõhu mõõt
mise koht ja 

meetod

Vererõhu 
aritmeeti
line kesk

mine

Vererõhu 
kõikumise 

piirid

Õlavarrearteri ve
rerõhk
a) fotoelektrili

sel meetodil 113,4 100 . . 130
b) auskultatoor- 

sel meetodil 115,3 100. . 130
Sõrmearterite ve

rerõhk
a) fotoelektrili

sel meetodil 97,8 72 . . 116
b) Gaertneri 

meetodil 89,3 72 . . 110

värvuse muutuse visuaalsel jälgimisel, 
ei ole verevoolu algus rõhu vähenda
misel nii täpselt fikseeritav kui foto
elektriliselt. Seega on fotoelektrilisel 
meetodil saadavad vererõhu väärtused 
täpsemad.

Fotoelektrilisel meetodil võib jäse
mete vererõhku mõõta siis, kui vererõhk 
auskultatoorselt ei ole mõõdetav. Näi
teks siis, kui magistraalsooned on kah
justatud, mil jäsemete vere varustus ma- 
gistraalarterite kaudu katkeb täielikult 
või osaliselt.

Esitame kaks juhtu, kus ühe käe vere
rõhk ei olnud auskultatoorselt määra
tav, küll aga võimaldas saada ülevaate 
süstoolse rõhu suurusest fotoelektriline 
meetod.

Juht 1. 50-aastane meeshaige (Tallinna 
Vabariikliku Haigla haiguslugu nr. 3916/69). 
Diagnoos: arteriosclerosis (cum syndroma 
arcus aortae s. morbus TakayashuY

Pulss vasakul a. radiahs’e\ ei ole palpeeri- 
tav, vasaku õlavarrearteri vererõhk ei ole 
auskultatoorselt mõõdetav. Fotoelektriliselt on 
vasaku õlavarrearteri süstoolne rõhk 110 
mmHg, vasaku käe IV sõrme arterite vererõhk 
105 mmHg. Paremal a. radiahs’e\ pulss pal- 
peeritav, rahuldava pinge ja täitumusega. 
Õlavarrearteri vererõhk auskultatoorselt 
150/100 mmHg, fotoelektrilisel meetodil 145 
mmHg. Parema käe IV sõrme arterite vere
rõhk 140 mmHg.

Juht 2. 14-aastane tütarlaps (Tallinna 
Vabariikliku Haigla haiguslugu nr. 4919/69). 
Diagnoos: mtium cordis congemtum (morbus 
Ebsteini ?), myocaTditis idiopathica, insufji- 
cientia cardiovascularis 11-a. _

Pulss paremal a. radialis’el nõrgalt palpee- 
ritav, alterneeruv, 80 lööki minutis. Parema 
õlavarrearteri vererõhk ei ole auskultatoor
selt mõõdetav, fotoelektriliselt aga 80, kõiku
des 70... 90 mmHg. Pulss vasakul a. radia- 
Hs’e\ palpeeritav, rahuldava täitumusega, 

alterneeriv, 80 lööki minutis. Parema õla
varrearteri vererõhk auskultatoorselt 105 70 
mmHg, fotoelektrilisel meetodil 100 mmHg.

Mõlemal juhul võimaldas fotoelektri
line vererõhu mõõtmine avastada ja 
täpselt määrata ka ülajäsemete arterite 
süstoolset rõhku, mis haigel poolel oli 
tunduvalt madalam — esimesel juhul 
oli asümmeetria isegi 35 mmHg.

Vererõhu määramise fotoelektrilist 
meetodit on kliinilises praktikas otstar
bekas rakendada ka neil juhtudel, mil 
pulsitahhomeeter leiab sagedamat kasu
tamist, näiteks narkoosis haigete jälgi
misel. Sellega on võimalik hinnata nii 
üla- kui alajäsemete eri piirkondade 
vererõhku, kusjuures vererõhku saab 
ka graafiliselt registreerida. Järelikult 
on vererõhu määramine fotoelektrilisel 
meetodil sobiv nii uurimistöös kui ka 
kliinilises praktikas.

Eelkatsetel proovisime eri ehitusega 
mansettide rakendatavust sõrmearterite 
vererõhu mõõtmisel. Selleks võrdlesime 
omavahel järgmisi mansette: 1) seest 
elastse kummiga varustatud standard
set metallist mansetirõngast (mansett 
nr. 1); 2) J. Weaveri ja D. Bohri (2) esi
tatud mansetti (mansett nr. 2); 3) meie 
konstrueeritud järgmise ehitusega man
setti (mansett nr. 3): 4X8 cm suurune 
kummitoruga varustatud õhukesest 
elastsest kummist kotike, mis paikneb 
riidest mansetis, asetatakse põhi-sõrme- 
lüli ja sõrmeliigese ümber ning kotike 
omakorda ümbritsetakse sõrme diameet
rile vastava metallsilindriga. Seda man
setti on lihtsam käsitseda kui mansetti 
nr. 2.

Selgus, et põhi-sõrmelülile asetatud 
mansett number ühega mõõtes saame 
üldiselt mõnevõrra kõrgemad vererõhu 
arvulised väärtused, mis vahel on suu
remad isegi õlavarrel määratust ja mida 
arvatavasti tuleb pidada meetodi puu
dulikkusest tingitud veaks. Tulemused 
mansetiga nr. 2 ja nr. 3 mõõtmisel lan
gevad ligilähedaselt ühte. Kui manseti 
nr. 1 asetame mitte põhi-sõrmelülile, 
vaid sõrmeliigese piirkonda, saame um
bes samad tulemused kui mansetiga 
nr. 3. Seepärast on sõrmearterite rõhu 
mõõtmiseks soovitatav kasutada sõrme
liigese piirkonda paigutatud mansetti 
nr. 1, nr. 2 või nr. 3. Kui manseti ase
tame ainult põhi-sõrmelülile, saame te
gelikust kõrgemad vererõhu väärtused 
arvatavasti seetõttu, et osa mansetiga 
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avaldatud rõhust kulub sõrmeartereid 
ümbritsevate kudede deformeerimiseks. 
Sõrmeliigese piirkonnas asetsevad arte
rid aga pindmiselt, mistõttu mõõtmine 
seal annabki õigemad tulemused.

KIRJANDUS: 1. Панченко E. H. Казан
ский медицинский журнал, 1965, 6. 82. — 
2. W e a v e r, J C„ В о h r, D. F. American 
Heart Journal, 1950, 39, 3. 413—422.

РЕЗЮМЕ. Фотоэлектрический метод измере
ния артериального давления. Б. M. Шамар
дин. При фотоэлектрическом методе измере
ния артериального давления в качестве крите
рия используются импульсы фотоэлемента, на
ложенного ла концевую фалангу пальца, обра
зующиеся при поступлении тока крови в пери
ферии. Притом артериальное давление реги
стрируется в той сосудистой области, где на
ложена манжетка. В данной работе произведе
но сравнение систолического артериального 
давления, измеренного различными методами 
(систолическое давление плечевой артерии фо
тоэлектрическим и аускультаторным методами, 
пальцевое давление на IV пальце фотоэлектри
ческим методом и методом Гертнера). Измере
ние проводилось в плечевой артерии различны

ми пальцевыми манжетками и пальцевых ар
териях у 25 практически здоровых лиц.

Из результатов измерения артериального 
давления на плечевой артерии выяснилось, что 
систолическое давление, определенное фото
электрическим методом (в среднем 113,4 мм 
ртутного столба) и аускультаторным методом 
(115,3 мм ртутного столба), не различается су
щественно; лишь в некоторых случаях давле
ние, измеренное фотоэлектрическим методом, 
было немного ниже. Систолическое кровяное 
давление пальцевых артерий при измерении 
фотоэлектрическим методом (в среднем 97,8 мм 
ртутного столба) выше, чем при измерении ме
тодом Гертнера (89,3 мм ртутного столба). Важ
ной предпосылкой для измерения пальцевого 
давления крови является наложение манжетки 
в область интерфалангеального сустава.

Фотоэлектрический метод позволяет изме
рить давление крови на конечностях в случаях, 
когда давление не измеряется другими мето
дами (например, при патологии магистральных 
сосудов и пр.; приведены два случая) и при
меним принципиально для измерения систоли
ческого кровяного давления в различных сосу
дистых областях как на верхних, так и на ниж
них конечностях. Возможна также графическая 
регистрация давления.

Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini 
Instituudi kutsehaiguste osakond

KOPSU REOGRAAFIA
TIIU KALJUSTE

Tallinn UDK 612.17.616-073.173

Reograafia ehk elektropletüsmograa- 
fia abil uuritakse keha kudede elektri
takistuse muutumist südametsükli väl
tel. Uurimine põhineb nähtusel, et vere 
elektritakistus on elundite elektritakis
tusest tunduvalt väiksem. Kui vere hulk 
elundis suureneb, siis viimase elektri
takistus väheneb. Meetod võimaldab 
südametsükli jooksul dünaamikas hin
nata keha eri piirkondade verega täitu
mist. Elektritakistuse suurus sõltub 
elektroodi pindalast, elektroodide oma
vahelisest kaugusest, vahelduvvoolu sa
gedusest ja vere voolamise kiirusest (4, 
5, 6, 16, 17).

Reograafiat hakati südame ja vere
soonkonna uurimiseks kasutama käes
oleva sajandi kolmekümnendatel aasta
tel (9, 19). 1945. a. võtsid Holzer, Polzer 
ja Marco (18) kasutusele helisagedusega 
voolu. Seejärel tõestati, et vere elektri
takistus väheneb siis, kui verevool kii
reneb (1, 6, 7, 16). J. Zahharov ja 

V. Stranin (3) tegid kindlaks kopsu ve
resoonte süsteemi hüpertoonia reograa- 
filised sümptoomid.

Kopsu reogramm meenutab pulsikõ- 
verat ja väljendab elektroodide vahel 
asetsevate veresoonte täitumist verega 
(13, 17).

Kopsu normaalne reogramm algab 
A-lainega (vt. tahvel X), mis mõnikord 
on halvasti täheldatav. F. Muhamedrah- 
himov (10, 11) arvab, et see laine on 
tingitud kopsuarteri omavõnke sagedu
sest. Mitraalstenoosi puhul A-laine kõr- 
geneb. On tõestatud, et selle laine kõr
gus on võrdeline vere hulgaga, mis koja 
süstoli ajal retrograadselt läheb kopsu
desse. B. Mažbitši (8) uurimiste põhjal 
määravad selle laine kõrguse koja kont- 
raktsiooni jõud, kopsu veenide valendiku 
suurus ja kopsukoe elastsus. A-lainele 
järgneb järsult tõusev B-laine, mis lä
heb üle lamedaks tipuks, hakkab siis 
langema ja lõpeb 90 %-1 juhtudest vähe 
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väljendunud sälguga. Kogu tsükkel lõ
peb diastoolse C-lainega, mis langeb 
aeglaselt. Mida aeglasem on pulss, seda 
aeglasem on kõvera langus, seda nähta
vam on diastoolne laine ja seda pare
mini täheldatav on sälk.

Kopsu reogramm on sarnane kopsude 
veresoontel registreeritud reogrammi- 
dega. samuti kõveratega, mis on saadud 
kopsuarteri rõhu mõõtmisel südame son
deerimise ajal (13). Süstoolne B-laine on 
lainete summa, mille põhjustab kopsu
arteri ja tema harude verega täitumine 
süst õlis, ning kopsu veeni pulsi V-laine. 
C-laine moodustub kopsuarteri pulsi 
dikrootsest lainest ja kopsu veeni pulsi 
a-lainest. Et rõhu kõikumine kopsude 
venoosses süsteemis on kopsuarteri rõhu 
kõikumise amplituudist mitu korda väik
sem, siis iseloomustab kopsu reogramm 
normaalsetes tingimustes verevoolu 
kopsuarteri harudes (10, 11, 15).

Käesoleva töö ülesanne oli tutvuda 
reograafiaga. et seda rakendada parema 
südamepoole talitluse hindamiseks. 
Uuriti 32 tervet isikut, neist 11 naist ja 
21 meest vanuses 17 ... 40 eluaastat. 
Kasutati aparaati ЭМГ-4511(Б). Va- 
helduwoolu sagedus reograafis on 
30 kHz. Kopsu reogramm registreeriti 
hingamispeetuse ajal sügava sissehin
gamise faasis. Uuritav lamas. Paralleel
selt parema kopsu reogrammiga regist
reeriti EKG II standardlülituses ja FKG 
madalas ja keskmises sagedusribas.

Terve inimese parema kopsu reoqramm 
(keskmised andmed)

Näitaja
J. Pus
kari (13 
andmed

Käesoleva töö 
andmed

kesk
mine

piir
väärtu

sed

Q-reogrammi
0,10... 0,16tõusu algus S

Kiire täitumise
0,12 0,126

periood S
Aeglase täitumi-

0,06 0..076 0,05 ... 0,10

se periood S 
Maksimaalse täi

tumise periood

0,10 0,126 0,07 ... 0,16

S 0,16 0,200 0,15 ... 0,24
Süstoolne indeks
Süstoolse laine 

kõrguse suhe 
diastoolse laine

1,33 1,59 2,04 ... 1,25

kõrgusse 2,56 
(R. Gava
lova (2) 
andmed)

1,98 1,200 ... 3,20

Parema kopsu verega maksimaalse täitumise 
perioodi (Mtp) sõltuvus südametsükli kestu
sest reogrammi alusel.

Reogrammi registreerimiseks kasutati 
5X7 cm2 suurusi pliielektroode. Ees
mine elektrood asetati rindkere pare
male poolele subklavikulaarselt linea 
clavicularis media kohale. Tagumine 
elektrood paigutati alumise servaga pa
rema abaluu tipule. Polükardiogrammi 
skeem on esitatud tahvlil X.

Parema kopsu reogrammide analüüsi
mise tulemused on tabelis. Ilmneb, et 
kirjanduse andmetega võrreldes on kop
sude verega maksimaalse täitumuse pe
rioodi kestus erinev. See on nähtavasti 
tingitud erinevatest katsetingimustest. 
J. Puskar (13) uuris haigeid hingamis- 
peetusel rahuliku väljahingamise faa
sis. R. Gavalova (2) järgi on süstoolse 
laine kõrguse suhe diastoolse laine kõr
gusesse 2,56, meil aga 1,98, mis nähta
vasti on samuti tingitud hingamispeetu- 
sest eri tasemel.

Kirjanduses on toodud (14) keskmine 
maksimaalse täitumuse aeg, kuid ei ole 
näidatud sõltuvust südametegevusest 
(RR-intervallist). Andmed on joonisel.

Huvitavad tulemused andis 17-aastase 
nooruki uurimine, kellel avastati inter- 
ferentsdissotsiatsioon siinussõlme ja at- 
rioventrikulaarsõlme talitluse vahel. 
Parema kopsu reogrammil oli hästi näha 
rütmihäirest sõltuv kopsude erinev täi
tumine verega — mida pikem oli dias-

172



Tahvel IX
J. Männiste 
U. Sibul 
R. Kõrgmaa

(tekst lk. 163)

Röntgenogramm 1.

Röntgenogramm 2.



Tahvel X T. Kaljuste

Polükardiogrammi ja parema kopsu reogrammi skeem. 1.. 2. ja 3. kanalil registree
ritud fonokardiogramm, 4. kanalil registreeritud elektrokardiogramm, 5. kanalil regist
reeritud parema kopsu reogramm. Nähtavad A-, B- ja C-lained. Tähistus: 1 — kalib- 
reerimissignaal, 2 — Q-reogrammi tõusu algus, 3 — kiire täitumise aeg, 4 — maksi
maalse täitumise aeg.

E. Arak
(tekst lk. 195)



tol, seda kõrgem oli kopsu reogrammi 
B-laine.

Järeldused
1. Reograafia võimaldab objektiivselt 

hinnata parema südamepoole tegevust. 
See on südame sondeerimisega võrreldes 
ohutu, kergesti talutav ja väga tundlik 
meetod.

2. See aeg, mille jooksul kopsud 
maksimaalselt täituvad verega, on kind
las sõltuvuses südame rütmist ja pike
neb siis, kui rütm aeglustub.

3. Südame rütmihäiretest tingitud 
hemodünaamikamuutused kopsudes on 
reograafia abil hästi dokumenteeritavad.

KIRJANDUS: 1. Альбицкий В. Б., 
Гладких Б. А. Материалы теоретической и 
клинической медицины, Вып. 4. Томск, 1964, 
59—65. — 2. Гавалова Р. Ф., П о м е р а н 
цев В. П., А н и н и н Е. И. Сов. меД., 1967, 
4, 63—68. — 3. Захаров Е. Ф., Стра
ниц В. Г. Кардиология, 1967, 2, 50—55. — 
4. Кедров А. А. Клин, мед., 1948, 5, 32—51. 
— 5. К е д р о в А. А., Науменко А. И. 
Физиол. журнал СССР, 1949, 3, 293—304. — 
■6. Кедров А. А., Л и б е р м а н Ю. Т. Клин, 
мед., 1949, 3, 40—46. — 7. Л е в и н а Ц. А., 
Аксентьев С. Б., Романовская А. М. 
Клин, мед., 1958, 8, 105—111. — 8. Мажбич 
Б. И. Электроплетизмография легких. Автореф. 
дисс. докт. мед. наук. Л., 1967. — 9. Моска
ленко Ю. Е., Науменко А. И. Физиол. 
журнал СССР, 1956, 3, 312—314. — 10. Муха- 
медрахимов Ф. Ф. К вопросу о реографии 
легких при митряльных пороках сердца и хро
нических легочных нагноениях. Автореф. дисс. 
канд. мед. наук. Уфа, 1967. — 11. Муха- 
медрахимов Ф. Ф. Экспериментальная 
хирургия и анестезиология, 1966, 3, 10—13. — 
12. Нгуен 3 у й - 3 у н г. Терапевт, архив, 
1963, 7, 86—94. — 13. Пушкарь Ю. Т. Тера

певт. архив, 1961, 3, 88—97. — 14. Пуш
карь Ю. Т. и др. Кардиология, 1968, 4 , 55— 
58. — 15. Пушкарь Ю. Т., Толпейкин 
В. Е. Кардиология, 1967, 2, 41—46. — 
16. С у ч к о в В. В., П у ш к а р ь Ю. Т„ С е н - 
кевич Ю. А. Кардиология, 1968, 8, 97—104. 
— 17. Таджиев К. Т., Носенко Г. И. 
Сов. мед., 1967, 7, 33—36. — 18. Н о 1 z е г, W., 
Р о 1 z е г, К., М а г с о, А. Rheokardiographie, 
Wien, 1945. — 19. N у b о е г, Jan. Electrical 
impedance plethysmography, Springfield, Il
linois, USA.

РЕЗЮМЕ. Реография легкого. T. Й. Каль- 
юсте. Реография или электрическая плетиз
мография является Методом, при помощи ко
торого исследуют колебания электрического со
противления тканей высокочастотным током на 
протяжении сердечного цикла.

Реограмма легкого похожа на кривую объ
емного пульса. Она состоит из волны А, свя
занной с систолой предсердия, волны В, свя
занной с систолическим наполнением артери
ального русла легких, и волны С — диастоли
ческой волны, связанной с дикротическим подъ
емом пульса легочной артерии.

Задачей данной работы было ознакомиться 
с методом реографии, чтобы в дальнейшем при
менять его при исследовании деятельности 
правой половины сердца. При помощи аппара
та ЭМГ-45П(Б) обследовано 32 здоровых 
мужчин и женщин.

Реография простой, чувствительный, безо
пасный и потому ценный метод исследования 
сердечно-сосудистой системы. При помощи 
него можно дать функциональную характери
стику правой половины сердца. Время макси
мального наполнения легких кровью тесно свя
зано с частотой сердечных сокращений — 
удлиняется при замедлений сердечного ритма. 
Изменения гемодинамики в легких при нару
шениях ритма сердца хорошо документируют
ся при помощи реографии легких.

Tallinna Pelgulinna Haigla

TULEMUSTE ÜHTELANGEMINE 
MAOSEKRETSIOONI UURIMISEL 

IOONIVAHETAJAVAIGU 
JA PEENE SONDIGA

SEMJON UMANSKI
Tallinn UDK 612.323.616-073

Küllalt laialdaselt on levinud mao- 
sekretsiooni uurimine iooni vaheta j av ai - 
kude abil, mille puhul sondi ei kasutata. 
H. Segali, L. Milleri ja J. Mortoni (14) 
põhimõttel on valmistatud niisugused 
preparaadid nagu acidotest Ungari 
RV-s, magentest Saksa DV-s, сИадпезс, 

diagnex-blue Ameerika Ühendriikides, 
gastrotest Šveitsis, gastracidtest Saksa 
FV-s jne. Terve seeria preparaate on 
valmistatud NSV Liidus kodumaiste 
ioonivahetajavaikude КБ-4-2П, КУ-1 ja 
КУ-2 alusel. Kõik nimetatud preparaa
did on läbi teinud eduka kliinilise kont
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rolli ja on saanud kõrge hinnangu mao- 
mahla happesuse uurimisel nii meil (1, 
2, 3, 5, 6, 7, 16 jt.) kui ka välismaal (10 
11, 12, 13, 14, 15, 17 jt).

, Kodumaise iooni vaheta j avaiguga
КБ-4-2П õnnestus meil uurida mitte 
ainult soolhappe eritumist tervetel ja 
haigetel, vaid ka maomahla happesust 
niisuguste tööprotsesside ajal, mil see 
mis tahes muul viisil on täiesti võimatu, 
näiteks tuukritel sukeldumise ajal kuni 
160 meetri sügavusse (9).

Töö eesmärk oli võrrelda maomahla 
happesuse uurimise tulemusi, mis on 
saadud eri meetodeil 170 uuritaval (121 
täiskasvanut ja 49 last), kellest enamik 
põdes mitmesuguseid seedetrakti hai
gusi. Maomahla happesust uuriti iooni- 
vahetajavaiguga КБ-4-2П, kusjuures 
indikaatoriks oli kiniin (5), ning peene 
sondiga N. Leporski meetodil. Uurimi

sed tehti Tallinna Vabariiklikus Onko
loogia Dispanseris ja Tallinna II Laste
haigla 5. polikliinikus.

Et maomahla happesuse uurimine 
ioonivahetajavaiguga ei koorma haiget 
ega traumeeri uuritava psüühikat, ole
tasime eri meetoditel saadud tulemuste 
lahkuminekuid teataval protsendil juh
tudest. Kui ei olnud vastunäidustusi, 
uuriti maomahla happesust fraktsiooni- 
meetodil, magu sondeeriti 1 . .. 2 päeva 
pärast ioonivahetajavaiguga uurimist. 
Maosekretsiooni ärritina kasutasime 
täiskasvanuil 4 ühikut insuliini ja 0.5 mg 
histamiini, mida süstiti naha alla, lastel 
aga 150 .. . 200 ml värske kapsa mahla 
(kuni 7-aastastele anti 150 ml). Kõiki
dele uuritavatele anti proovieine hom
mikul enne söömist.

Tabelis on andmed paralleelselt teh
tud uuringute arvust mitmesuguseid 

Võrdlevad andmed maomahla happesuse uurimisest erinevail meetodeil mitmesuguseid 
haigusi põdevatel täiskasvanutel ja lastel

Diagnoos Uuritud son
deerimisega

Uuritud ioonivahetajavaiguga

tulemuste täie
lik ühtelange
mine sondeeri
misel saadud 

andmetega

tulemuste osa
line ühtelan
gemine son
deerimisel 

saadud and
metega

uurimistule
muste lahkne
vus (juhtude 

arv)

I. Täiskasvanute uurimise tulemused
Maovähk 51 43 7 1
Krooniline gastriit
Mao ja kaksteistsõrmiksoole

19 15 2 • 2

haavandtõbi 23 20 2 1
Mao polüpoos 10 9 1 —
Krooniline koletsüstiit 3 3 — —
Söögitoruvähk 2 1 — 1
Krooniline sigmoidiit 
Kaksteistsõrmiksoole

2 2 — —

düskineesia 2 2 — —
Kõhunäärmevähk 1 1 — —
Pärasoole polüüp 1 1 — —
Ristikäärsoole vähk 1 1 — —
Rinnanäärmevähk 6 4 1 1

Kokku 121 102 (84,3%) 13 (10,7%) 6 (5.0%)

II. L a s t e uurimise tulemused

Krooniline koletsüstiit 27 19 4 a
Krooniline gastriit
Muud mao- ja soolehaigu-

14 11 3 —

sed 5 3 — 2
Praktiliselt terved 3 1 1 1

Kokku 49 34 (69,3%) 8 (16,4%) 7 (14,3%)

Uuritute üldarv 170 136 (80%) 21 (12,4%) 1 13 (7,5%)
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haigusi põdevatel täiskasvanutel ja las
tel, samuti uurimistulemuste täieliku 
või osalise ühtelangemise ning lahkne
vuse andmed. Tabelist nähtub, et 115 
täiskasvanu (95%) uurimise andmed 
langesid ühte, kusjuures 13 neist 
(10,7%) langesid ühte osaliselt, ilmnesid 
vaid väikesed erinevused. Kõigi nimeta
tud 13 haige uurimisel ioonivahetaja- 
vaiguga avastati vaba soolhapet vähesel 
hulgal: kiniinieritus uriiniga oli 30 . . . 
40 mikrogrammi, akloorhüdria korral 
ei ole see tavaliselt üle 25 mikrogrammi. 
Sondeerimisega aga tehti kindlaks hista- 
miinrefraktaarne akloorhüdria. Meie 
andmed kinnitavad paljude autorite (6, 
11, 12 jt.) andmeid, mille järgi iooni- 
vaheta j avaiguga on võimalik määrata 
soolhappe hulka, mida ei õnnestu kind
laks teha NaOH 0,1-normaalse lahusega 
tiitrimisel.

Kuue täiskasvanu uurimise tulemused 
ei langenud ühte. Neist ühel, kes põdes 
opereerimatut maovähki, ja teisel, kel 
mao limaskest oli atrofeerunud, kiniini 
uriiniga ei eritunud. Sondiga uurimisel 
aga täheldati, et vaba soolhappe hulk 
järk-järgult suurenes ning 4. kuni 6. 
portsjonis saavutas normi. Et kiniini 
nimetatud kahel haigel ei eritunud, siis 
võis see tingitud olla rasketest imendu- 
mishäiretest seedetraktis, mida kinnitas 
ka haigete kahhektiline seisund. Ülejää
nud neljal haigel leiti sondeerimisel 
vaba soolhapet vähesel määral, kusjuu
res ioonivahetajavaiguga tehti kindlaks 
kiniini selline hulk, mis vastas mao- 
mahla happesuse normaalsetele ja kõr
genenud väärtustele — 60 ... 180 mik
rogrammi.

Samade andmete võrdlemine laste 
rühmas tõi esile tulemuste lahknevuse 
suurema protsendi. Ka oli suurem laste 
arv, kel uurimistulemused langesid osa
liselt ühte. Lapsed talusid sondeerimist 
märgatavalt halvemini, mistõttu 12 lap
sel tuli protseduur isegi katkestada. 
Neljal kroonilist koletsüstiiti põdeval 
lapsel läksid uurimistulemused täiesti 
lahku. Sondeerimisega diagnoositi hüpo- 
ja anatsiidsust, ioonivahetaj avaiguga 
КБ-4-2П uurimisel eritunud kiniini 
hulk aga vastas vaba soolhappe nor
maalsele ja suurenenud hulgale mao- 
sisaldises. 14-aastasel noorukil, kel oli 
diagnoositud kaksteistsõrmiksoole haa- 
vandtõbe, tehti maomahla uurimisel 
fraktsioonimeetodil kindlaks anatsiid- 

sus, samal ajal kui sondita meetodil 
(kahekordsel uurimisel ja andmete 
võrdlemisel) täheldati maomahla kõrge
nenud happesust. Uurimistulemuste vä
hesed lahknevused laste rühmas olid 
ligikaudu samasugused kui täiskasva
nute rühmas.

Uurimistulemuste lahknevuse suure
mat protsenti lastel võib nähtavasti se
letada sellega, et sondeerimine avaldab 
tugevamat mõju lapse labiilsele emot
sionaalsele sfäärile (4 jt.) ja kutsub esile 
mitte ainult muutusi happe produtsee
rimises, vaid mõnel juhul isegi häirib 
seda protsessi.

Järeldused
1. Maosekretsiooni võrdleval uuri

misel sondeerimise teel fraktsioonimee
todil ja ioonivahetajavaiguga КБ-4-2П 
(indikaatoriks oli kiniin) täheldatakse 
uurimistulemuste ühtelangemist täis
kasvanutel suuremal määral (95%) kui 
lastel (85,7%), kusjuures uurimistule
muste lahkuminek on tähtsusetu. Seega 
on ioonivahetaj avaiguga võimalik kind
laks teha väga väikesi vaba soolhappe 
hulki, mis ei ole määratavad tiitrimisel.

2. Kahel erineval uurimismeetodil 
saadud tulemuste täielikku lahknevust 
maosekretsiooni määramisel võib sele
tada sondeerimise ebasoodsa mõjuga 
uuritava emotsionaalsele sfäärile ja mao 
limaskesta ärritamisega.

KIRJANDUS: 1. Акимова О. Л., Вери
гина Е. А., Богданова А. А. Сов. медици
на, 1967, 8, 124—126. — 2. Васюточ 
к и н В. М. и др. В сб.: Тр. ВМОЛА им. 
С. М. Кирова, том 152. Л., 1963, 266—270. —■ 
3. Канищев П. А. Методы диагностики за
болеваний желудка. Л., 1964. — 4. Криниц- 
кин А. Ф. Тр. Всес. конфер. врачей-лаборан
тов. Ставрополь, 1965, 272—276. — 5. Сере
г и н М. С., Э й д и н о в Я. Б. Лабор. дело, 1963, 
11, 29—32. — 6. Степанов П. Н. Б сб.: Тр. 
22. научн. конфер. Смоленского Гос. мед. ин-та, 
том 2. Смоленск, 1965, 5—9. — 7. У м а н - 
ска я Э. М., Уманский С. Ш. Педиатрия, 
1968, 6, 11 —14. — 8. У м а н с к и й, С. Ш., Р я т - 
сеп В. И. Клинич. медицина, 1967, 8, 82—86. —- 
9. Уманский С. Ш., Хейфец-Тете ль*  
б а у м Б. А., Розов Е. Е. Физиол. ж. СССР, 
1968, 365—369. — 10. Н а n е f е 1 d, М. Н., 
N а u m а п п, H.-J., Dtsch. Gesundheitswesen, 
1966, 21, 8, 351—354. — 11. N i e b u r g s, H. E., 
Rubio, C., Oppenheim, A. Amer. J. Oi
gest. Diseases, 1965, 10, 6, 485—498. — 12. 
S a m 1 о f f, I. M. Amer. J. Gastroenterol., 1965, 
44, 5, 437—442. — 13. S e g а 1, H. L. Amer. J. 
Gastroenterol., 1965, 44, 5, 423—430. — 14. S e - 
g а 1, H. L., M i 11 e r, L. L., M о r t о n, J. J. 
Proc. Soe. Exptl. Biol. and Med., 1950, 74, 218— 
220. — 15. Segal, H. L., M i 11 e r, L. L.
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Plumb, E. J. Gastroenterology, 1955, 28, 3, 
402—408. — 16. U m a n s к i, S., Rätsep, V. 
Nõukogude Eesti Tervishoid. 1966, 1, 39—42. — 
17. Vа n Eycken, H. J. Schweiz. med. Wo- 
chenschr., 1957, 87, 30, 1002—1006.

РЕЗЮМЕ. О совпадении результатов ис
следования кислотности желудочного сока при 
помощи ионообменной смолы и тонкого зонда. 
С. Ш. У м а н с к и й. Целью работы являлось 
сопоставление результатов параллельного ис
следования кислотности желудочного сока 
фракционным исследованием по Лепорскому и 
при помощи отечественной ионообменной смо
лы КБ-4-2п с индикатором хинином.

Обследовано 2 группы людей: 1-я группа: 
121 взрослый больной, в основном с заболева

ниями желудочно-кишечного тракта, и 2-я груп
па — 49 детей, из которых 46 также страдали 
различными желудочно-кишечными заболева
ниями.

Было установлено, что среди больных 1-й 
группы процент совпадения результатов выше 
(95%), чем среди детей (85,7%). При этом у 
10,7% взрослых лиц и у 16,4% детей резуль
таты совпадали неполностью: как правило, 
зондом обнаруживалось отсутствие свободной 
соляной кислоты, в то время как с помощью 
ионообменной смолы определялись небольшие 
ее количества. Случаи полного несовпадения 
результатов, полученных обеими методиками, 
автор объясняет влиянием процедуры зонди
рования на эмоциональную сферу исследуемо
го и фактором раздражения слизистой оболоч
ки желудка зондом.

MIKROANOMAALIATE
UURIMISE KLIINILINE VÄÄRTUS

MERIKE MARTINSON 
Tallinn

MALL-ANNE RIIKJÄRV 
Tapa

HELVE-ESTRA VAHTER
Võru UDK 616-056.7-007-073

Mikroanomaaliateks peetakse väikesi 
morfoloogilisi kõrvalekaldumisi, mis on 
tekkinud embrüonaalse diferentseeru
mise vältel ja ei põhjusta elundite talit- 
lushäireid (1). Kirjanduses on andmeid 
rohkete mikroanomaaliate kohta kaasa
sündinud vaimse alaarenguga lastel (2, 
3, 4, 5). Eriti sageli on neid täheldatud 
kromosomopaatiatega indiviididel, näi
teks trisoomia 18, Šereševski-Turneri, 
Klinefelteri, Downi ja muude tõbede 
korral. D. Smithi andmeil on mikroano
maaliate tekkimisel domineeriv geneeti
line põhjus (1). Anomaaliate võrdlemine 
ühe- ja kahemunakaksikutel toetab sei
sukohta, mille järgi mikroanomaaliate 
tekkimine on geneetiliselt determineeri
tud (1, 2).

Kirjandusest nähtub, et mitmesugus
tes elundites ja regioonides on sageda
mini järgmisi mikroanomaaliaid.

Nahk: kapillaaride kaasasündinud 
laiendid, veresoonkonna healoomulised 
kasvajad, pigmentsünnimärgid.

Kolju: esileulatuv või lame kukal, 
madal või tahapoole kalduv laup, torn- 
pea. .

Silmad: mongoli kurd (epikantus), 
silmapilu mediaalsete nurkade kaugus 
üle 3 cm, täpiline iiris.

Kõrvad: kõrvade madalasetsus; kõr- 
valehe ülemine serv silmapilu late- 
raalsest nurgast madalamal ja alumine 
serv suujoonel, kõrvaleht liiga suur või 
liiga väike, hoidub peast eemale üle 20°; 
kõrvalehepalistus lame, lisanibud, väl
jaspool kõrvalehte asetsevad nibud, liiga 
suur või sagaraline nibu; kõrvalehe 
asümmeetria, deformatsioonid.

Nina: lühike ja lai.
Alalõug: väike, tahapoole suunatud.
Rindkere: lehterrind, lühike rinnak.
Kõht: kõhu sirglihaste vahekaugus 

üle 3 cm.
Labakäsi: pisisõrme lühenemine ja 

kõverdumine, ebanormaalselt pikad sõr
med, osaliselt kokkukasvanud sõrmed.

Käesoleva töö eesmärk oli välja sel
gitada, kas mikroanomaaliate esinemis
sagedus tervetel ja kaasasündinud vaim
se alaarenguga lastel on erinev. Uuriti 
123 vaimselt alaarenenud 10- kuni 18- 
aastast peamiselt eesti rahvusest last, 
kes õppisid Kose-Jõe Eriinternaatkoolis 
ja Tartu Linna 14. 8-klassilise Kooli abi- 
klassides ning 30 last Karula Defektiiv
sete Laste Kodus.

Vaimselt alaarenenud lapsed jaotati 
diagnoosi ja etioloogia järgi mitmesse 
rühma.
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1. Kindel kongenitaalne debiilsus: 
a) varajases lapseeas puudub närvisüs
teemi haigus; b) vanematel, õdedel, ven
dadel vaimne alaareng või vaimuhai
gus; c) Downi tõbi; d) vanemad krooni
lised alkohoolikud.

2. Kongenitaalne idiootsus: rühma 
alajaotused nagu 1. rühmas.

3. Selgitamata etioloogiaga debiilsus: 
a) puudub põhjalik anamnees põetud 
haiguste, sünnitraumade, vanemate koh
ta; b) puudub orgaaniline defekt, mis 
viitaks sünnitraumale, entsefaliidile.

Võrdlusandmete saamiseks uuriti 100 
poeg- ja 100 tütarlast, kes olid vaimselt 
ja füüsiliselt täiesti normaalselt arene
nud, rahvuselt eestlased ning 9 ... 16 
aastat vanad.

Andmed töödeldi üldkasutataval sta
tistilisel meetodil: arvutati tõenäosus- 
koefitsient t ja tema tähendus p Stu- 
denti tabeli järgi. Erinevus peeti usal
dusväärseks, kui p<0,05.

Uurimisel selgus, et vaimselt alaare
nenud lastel oli kõiki liiki mikroano- 
maaliaid tunduvalt sagedamini kui ter
vetel.

Analüüsides mikroanomaaliate esine
missagedust anatoomilise lokalisatsiooni 
järgi (vt. tabel 1), selgus, et kongeni- 
taalse debiilsusega lastel esines kõige 
enam kõrvalehe mikroanomaaliaid 
(90%) ja küllalt sageli kolju (34%) 
ning silmade (30%) mikroanomaaliaid. 
Statistiline erinevus tervetest lastest on 
tõepärane (pi <0,001 рг<0,01 рз<0,01). 
Kongenitaalse idiootsusega laste rühmas 
oli veelgi enam kõrvade (96,7%), sil
made (60%) ja kolju (90%) mikroano
maaliaid. Kolju muutustest prevaleeri
sid tornpea, madal otsmik ja lame kukal. 
Samasuguseid muutusi oli lastel ka sel
gitamata etioloogiaga debiilsete rühmas.

Tabelist 2 nähtub, et tervetest lastest 
esines mikroanomaaliaid pooltel (51,5%), 
kuid vaimselt alaarenenud lastel enami- 
kui (95,9% ja 100%). Erinevus on statis
tiliselt tõepärane (pi<0,01 рг<0,001 
p3<0,001).

Samuti nähtub, et tervetest lastest 
42,5 %-1 oli üks kuni kaks ja 9%-l kolm 
kuni neli mikroanomaaliat, üle nelja aga 
mitte ühelgi. Vaimselt alaarenenud las
tel täheldati üks kuni kaks mikroano
maaliat harvem kui tervetel (13,5% ja 
32%), kuid üle nelja mikroanomaalia oli 
paljudel juhtudel (30,1 %, 34% ja 73%). 
Seega on käesoleva töö andmeil mikro •

Mikroanomaaliate arv tervetel ja vaimselt 
alaarenenud lastel

Tabel I
Mikroanomaaliate esinemissagedus anatoomilise 
lokalisatsiooni järgi
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9
3

31
15,5

9,5
5
4,5
1,5

45
17

15
14

5
10

90
34

30
28
10
20

29
27

18
9

5

96,7
90

60
30

16,7

62
22

30
30

1
13

Tab

84,9
30,1

41,1
41,1

1,3
17,8

ei 2

Mikro- 
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Ei esine
nud 97 48,5 _ _ _ _ 3 4,1

Esines:
1 ...2 85 42,5 16 32 4 13,5 22 30,1
3...4 18 9 17 34 4 13,5 26 35,6
üle 4 — — 17 34 22 73,C 22 30,1
kokku 103 51,5 50 100 30 100 70 95,9

anomaaliaid vaimselt alaarenenud lastel 
tunduvalt sagedamini kui tervetel.

Ka kirjandusest ilmneb, et kaasasün
dinud vaimsele alaarengule on tüüpili
sed rohked mikroanomaaliad. Nii oli 
D. Smithi andmeil 50 idiopaatilise vaim
se puudulikkusega lapsest 42 %-1 kolm 
või enam mikroanomaaliat. 100 tervest 
lapsest aga ei esinenud sellist arvu 
ühelgi (2, 3).

Töö tulemusi arvestades võib öelda, et 
kui mikroanomaaliad puuduvad, ei ole 
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tõenäoline ka kaasasündinud vaimne 
alaareng. Üks kuni kaks mikroanomaa- 
liat aga ei luba teha järeldusi lapse 
vaimsest alaarengust, sest ka tervetel 
täheldasime 1 ... 2 mikroanomaaliat 
küllalt sageli. Nelja mikroanomaaliat 
võib pidada kaasasündinud vaimsele 
alaarengule tunnuslikuks, sest üle nelja 
ei olnud ühelgi 200 tervest lapsest.

Mikroanomaaliate uurimisel on klii
niline väärtus. See on üks abistav võte 
vaimse arengu häire prognoosimisel 
varajases imikueas ja vaimse alaarengu 
geneesi väljaselgitamisel. Mikroanomaa
liate kindlakstegemiseks kulub väga 
vähe aega ning seda tuleks rakendada 
pediaatripraktikas.

Kui imikul on üle kolme mikroano- 
maalia, tuleks uurida ka dermatoglüüfe 
(vt. Nõukogude Eesti Tervishoid, 1968, 
6, 415—418) ja väga hoolikalt määrata 
vaimse arengu staadium. See abistaks 
oligofreenia varajasel diagnoosimisel.

KIRJANDUS: 1. M a r d e n, P. M., S m i t h, 
D. W„ Mc. D о n а 1 d, M. J. J. Pediatr., 1964, 
64. 3, 367—371. — 2. S m i t h, D. W. J. Pediatr.,

1966, 69, 6, 1150—1166. — 3. Smith. D. W.. 
Opitz, J. M. J. Pediatr., 1965, 67, 4, 617—623. 
— 4. T о w n e s, P. L. et ai. J. Pediatr., 1963, 
63, 2, 751—754. — 5. V a h а r u, T. et ai. J. 
Pediatr., 1963, 63, 2, 751—754.

РЕЗЮМЕ. Клиническое значение исследо
ваний микроаномалий у детей. М. Р Мар
тинсон, М.-А. Ф. Р и й к я р в, Х.-Э. А. Вах
тер. Приводятся результаты исследований 
микроаномалий у 153 умственно отсталых де
тей. Контрольной группой являлись 200 прак
тически здоровых детей. По сравнению со здо
ровыми детьми и умственно отсталых детей 
микроаномалии выявлены в два раза чаще. 
Наибольшая частота микроаномалий (ушей, 
глаз, черепа и др.) встречалась у детей с врож
денной идиотией. Свыше 4 аномалий отмеча
лось лишь у умственно отсталых детей, 1—3 
микроаномалий наблюдается и у здоровых де
тей.

Рекомендуется в ежедневной педиатриче
ской практике уделять больше внимания ис
следованию микроаномалий для прогнозирова
ния и выявления причин умственной отстало
сти детей, а также для улучшения ранней ди
агностики олигофрении.

TaUinna I Lastehaigla 
Тара Linna Haigla 

Võru Rajooni Keskhaigla

LASTESÕIME ÖÖPÄEVASE 
RÜHMA LASTE ORGANISMI 

VARUSTATUS ASKORBIIN
HAPPEGA

MALLE NIIT 
Tartu UDK 612 015.6:616-053 37

M. Uibo (6) ja L. Boston (4) uurisid 
Tartu lasteaedade laste organismi va
rustatust C-vitamiiniga ning tegid kind
laks, et kevadel ja suvel oli neil märga
tav C-vitamiini-defitsiit. Alla kolme
aastaste laste kohta vabariigis taolise 
uurimise andmed puuduvad. Seetõttu oli 
käesoleva töö eesmärk selgitada, milline 
on lastesõime ööpäevase rühma ühe- 
kuni kolmeaastaste laste organismis C- 
vitamiini hulk siis, kui toitlustamine on 
nõuetekohane ning toidule lisatakse 
50 mg C-vitamiini päevas. Samuti oli 
ülesandeks kindlaks teha, millisel mää
ral muudab intensiivne füüsiline tege
vus nende laste C-vitamiini-ainevahe- 
tust.

Organismi C-vitamiiniga varustatus 
määrati N. Železnjakova (1) meetodil.

Kirjandusest ei õnnestunud leida 
andmeid C-vitamiini renaalsest eks- 
kretsioonist alla kolme aasta vanustel 
lastel. M. Kiverini ja Z. Kopõlova (2) 
järgi on C-vitamiini ekskretsiooni norm 
vanuses 4 ... 7 aastat 0,3 .. . 0,6 mg tun
nis, N. Železnjakova (1) andmeil 0.5 mg 
tunnis. NSV Liidu Arstiteaduse Aka
deemia Toitlustusinstituudi vitamino- 
loogiaosakonna töötajad soovitasid käes
oleva töö autoril pidada C-vitamiini 
renaalse ekskretsiooni normiks lastel 
vanuses 1 . . . 3 aastat 0,3 mg tunnis.

Lapsi uuriti ajavahemikul 15. XII 
67. a. kuni 1. XI 68. a. Üheteistkümne 
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kuu vältel jälgiti pidevalt Tartu Linna 
IV Lastesõime ööpäevase rühma 25 last 
vanuses üks aasta viis kuud kuni kolm 
aastat neli kuud. C-vitamiini renaalne 
ekskretsioon määrati 889 korral. Esmas
päevast kuni reedeni elasid lapsed täies
ti ühesuguses olukorras ning ühtse päe- 
varežiimi järgi. Päeva jooksul sõid nad 
kolm korda köögi viljatoitu, sealhulgas 
said toorest köögivilja enamasti 50 . . . 
100 g. Koos lõunase magustoiduga olid 
lapsed rohkem kui ühe kuu vältel saa
nud 50 mg C-vitamiini päevas. Askor
biinhappe hulka organismis määrati kas 
neljapäeviti või reedeti, enamikul juh
tudest mõlemal päeval järjest.

Nagu jooniselt selgub, oli uurimiste 
algul lastel latentne C-hüpovitaminoos. 
Püüdsime välja selgitada, milline askor
biinhappe annus väldib selle. 16 päeva 
anti lastele toiduga 100 mg C-vitamiini 
päevas. Askorbiinhappe renaalne eks
kretsioon suurenes, kuid enamikul las
test C-hüpovitaminoos ei kadunud. Põh
juseks võis olla askorbiinhappe suur 
defitsiit organismis. Et C-hüpovitami
noos kaoks kõikidel lastel, anti neile 
järgmise 14 päeva jooksul C-vitamiini 
kaks korda päevas ä 100 mg.

Askorbiinhappe renaalses ekskret- 
sioonis ilmnesid tugevad individuaalsed 
kõikumised. Osal lastest suurenes see 
kohe üle 0,3 mg tunnis ning jäi kõrgeks 
kõikidel määramistel, teisel osal aga oli 
mõnel määramisel alla 0,3 mg tunnis. 
Kui askorbiinhappe annust suurendati 
300 mg-ni päevas (2X150 mg), oli orga

nismi varustatus C-vitamiiniga kõikidel 
lastel küllaldane.

Edasi uuriti, milline askorbiinhappe 
päevane annus hoiab organismi C-vita
miiniga varustatuse normis. Selleks anti 
lastele 46 päeva jälle C-vitamiini 100 mg 
päevas. Et organism selle paremini 
omastaks, jaotati C-vitamiini päevane 
annus kahele söögikorrale: 50 mg hom
mikusöögi ajal kell kaheksa ning 50 mg 
lõunasöögi ajal kell pool kaksteist. 
C-vitamiini renaalne ekskretsioon ei 
vähenenud ühelgi juhul alla 0,3 mg 
tunnis. Seega piisas C-hüpovitaminoosi 
vältimiseks 100 mg askorbiinhappest 
päevas.

C-vitamiini renaalne ekskretsioon 
osutus ühesuguse elu- ja toitumistingi- 
mustega lastel väga erinevaks. Et selgi
tada, kas väikelaste C-vitamiini-vaja- 
dus sõltub füüsilisest koormusest, mää
rati C-vitamiini renaalne ekskretsioon 
nii rahuolekus kui ka intensiivse füüsi
lise koormuse korral. Tulemused osutu
sid huvipakkuvaks. Esimesel juhul eri
tus uriiniga C-vitamiini keskmiselt 
0,51 ±0,06 mg tunnis, teisel juhul 
0,31 ±0,02 mg tunnis. Erinevus on sta
tistiliselt tõepärane (p<0,01). Järelikult 
võib erinevusi C-vitamiini renaalses 
ekskretsioonis osaliselt seletada laste 
eri temperamendiga. Kahtlemata aval
das mõju ka kodus viibimine laupäeviti 
ja puhkepäevadel, kuigi lastevanemaid 
paluti lastele vitamiine mitte anda. Ar
vesse võisid tulla ka laste seedetegevuse 
ning ainevahetuse individuaalsed eri
nevused.

25- 2

Järgmiste, seitse kuud kestnud uuri
mistega püüti välja selgitada laste or
ganismi askorbiinhappega varustatust 
nendel aastaaegadel, mil toiduga saadav 
C-vitamiini kogus on kõige väiksem

Lastesõime ööpäevase rühma laste askorbiin
happe renaalne ekskretsioon (M±m) N. Želez- 
njakova meetodil (mg/tunnis).

norm

askorbiinhappe öö
päevane annus (mp)

XII I II UI IV V VI VII VIII IX X XI kuud
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(kevadkuud) ning kõige suurem (sep- 
tember-oktoober).

1. IV kuni 1. XI 68. a. said lapsed 
50 mg askorbiinhapet päevas, mis oli 
jaotatud kahele söögikorrale: 25 mg 
hommikusöögi ajal kell kaheksa ja 
25 mg lõunasöögi ajal kell pool kaks
teist. Režiimi mõju vältimiseks määrati 
C-vitamiini renaalne ekskretsioon kogu 
aeg samadel lastel rahuolukorras. Sel
gus, et askorbiinhappe päevane annus 
50 mg ei hoia ära C-hüpovitaminoosi. 
C-vitamiini keskmine renaalne ekskret
sioon vähenes alla 0,3 mg tunnis juba 
aprilli teisel poolel. C-vitamiiniga kõige 
halvemini varustatuks osutusid lapsed 
juuli teisel ning augusti esimesel poolel. 
Askorbiinhapet oli organismis küllalda
selt oktoobri keskel. Erinevus C-vita
miini keskmise renaalse ekskretsiooni 
vahel juuli teisel poolel ning oktoobri 
keskel on statistiliselt tõepärane 
(p<0,001).

Analüüsimisel selgus, et kuigi lapsed 
said köögivilja küllaldaselt, oli selles 
C-vitamiini liiga vähe. Lapsi toideti 
terve suve eelmise aasta köögiviljaga. 
Värske kapsas ilmus menüüsse 2. VII, 
punane sõstar 25. VII, värske porgand 
1. VIII, värske kartul 7. VIII, peet 
13. VIII, õunad 20. VIII, kaalikas 16. IX, 
kõrvits 17. XI. Roheline "sibul, redis, 
värske kurk, rabarber, lehesalat, till, 
tomat jne. jõudsid toidulauale küll va
rem, kuid lastesõim sai nimetatud köö
givilja väikestes kogustes ja mitteregu- 
laarselt.

Lastesõime varustati värske köögivil
jaga halvasti ja lünklikult kahel põhju
sel. Peamine neist: värsket köögivilja ei 
olnud kaubandusvõrgust saada. Mõnigi 
kord oli see kaua seisnud, osalt rikne
nud ning kvaliteet jättis soovida. Teine 
takistus oli toiduainete kulunormide 
ning värske köögivilja hinna mittevas
tavus.

Lasteasutusi tuleb varakult ja küllal
dasel määral varustada värske, kvali
teetse köögiviljaga. Seda on vaja kasva
tada tunduvalt rohkem kui seni, kus
juures kaubandusorganisatsioonid pea
vad esmajärjekorras silmas pidama las
teasutuste vajadusi. Oluline on katta 
organismi .askorbiinhappe-va j adused 
loodusliku C-vitamiiniga, mitte askor- 
biinhappepreparaadiga. Köögivili sisal
dab C-vitamiini kõrval ka muid vita
miine, mis soodustavad selle paremat ja 

täielikumat omastamist vitamiinide toi
me sünergismi tõttu (5).

Järeldused
1. Lastesõime ööpäevase rühma las

tel oli detsembrist kuni augustini la
tentne C-hüpovitaminoos sellest hooli
mata, et toiduks kasutati võimalikult 
rohkesti köögivilja ning toidule lisati 
50 mg askorbiinhapet.

2. Veebruaris püsis organismi varus
tatus askorbiinhappega nõutaval tase
mel siis, kui lapsed said askorbiinhapet 
100 mg päevas, mis oli jaotatud kahele 
söögikorrale.

3. C-hüpovitaminoos oli tingitud 
värske köögivilja puudulikust tarbimi
sest raske kättesaadavuse, alanenud 
kvaliteedi ning kevadkuudel ka liiga 
kõrge hinna tõttu.

4. Väikelastel intensiivse füüsilise 
koormuse korral C-vitamiini renaalne 
ekskretsioon väheneb, mis arvatavasti 
on põhjustatud C-vitamiini tarbimise 
suurenemisest organismis.

KIRJANDUS: 1. Железнякова H. C- 
Гигиена и санитария, 1951, 12, 41—45. — 
2. К и в e p и н М. Д., К о п ы л о в а 3. А. Про
филактика С-гиповитаминозных состояний на 
Севере. Архангельск, 1964. — 3. М и н х А. А. Ме
тоды гигиенических исследований. М., 1967. — 
4. Boston, L. TRÜ Toimetised, vihik 179. 
Arstiteaduslikke töid XII. Kliiniline Medit
siin, 1965, 272—278. — 5. Boston, L. Tervete 
ja pneumooniahaigete laste askorbiinhappega 
varustatusest ja selle muutustest katehhiinide 
toimel. Kandidaadidissertatsioon. Tartu, 1968. 
— 6. U i b о, M. Laste toitlustamise sanitaar- 
hügieeniline uurimine Tartu linna lasteaedade 
kasvandikel. Kandidaadidissertatsioon. Tartu, 
1966.

РЕЗЮМЕ. О снабжении аскорбиновой кис
лотой организма детей круглосуточной группы 
детских яслей. М. й. Н и й т. У 25 детей круг
лосуточной группы Тартуских городских IV 
детских яслей с 15 XII 1967 г. по 1 XI 1968 г. 
определяли ренальное выделение витамина С 
по методу Н. С. Железняковой (1). Дети были 
в возрасте от 1 г. 5 мес. до 3 л. 4 мес. В целом 
провели 889 определений. Нормой ренального 
выделения витамина С считали 0,3 мг/ч. У всех 
детей выявился латентный С-гиповитаминоз, 
хотя питание их было рациональное и в пищу 
детей ежедневно добавлялось 50 мг аскорби
новой кислоты. Дневное количество аскорби
новой кислоты в 100 мг, добавляемое в течение 
16 дней, не устранило гиповитаминоза, 200 мг 
в течение 14 дней вывело всех детей из гипо
витаминоза и 300 мг в течение 5 дней пол
ностью обеспечивало организм детей витами
ном С. Для определения необходимой дозы 
аскорбиновой кислоты, предохраняющей от 
латентного С-гиповитаминоза, детям вновь да
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вали ее 100 мг в день: 50 мг во время завтрака 
и 50 мг во время обеда. Ренальное выделение 
С-витамина оставалось у всех детей выше 
0,3 мг/ч. Выявили, что в условиях интенсивной 
физической нагрузки С-витамина выделяется 
меньше, чем в условиях режима покоя. По- 
видимому повышенное потребление С-витамина 
организмом маленьких детей обусловливается 
их интенсивной физической нагрузкой.

При уменьшении дневного количества ас
корбиновой кислоты до 50 мг (2x25 мг) ре
нальное выделение С-витамина снижалось у 

всех детей и было ниже 0,3 мг/ч. Самый силь
ный С-гиповитаминоз выявился в конце июля 
и в начале августа. Лишь в октябре организм 
детей был полностью обеспечен аскорбиновой 
кислотой. С-гиповитаминоз является следст
вием недостаточного потребления свежих ово
щей из-за трудностей с их доставкой, а также 
пониженного качества и слишком высокой 
стоимости весной.

Tartu Linna Kliiniline Lastehaigla

HÜALIINMEMBRAANID

RAKIL ORŠANSKAJA 
SERAFIMA PANKRATOVA

Tallinn

Pediaatrite ja patoloogide-anatoomide 
tähelepanu on köitnud hüaliinmemb- 
raanideks nimetatavad patoloogilised 
muutused vastsündinute kopsudes. See 
nimetus ei ole ainus ega täpne, sest hüa- 
liinmembraanid ei sisalda hüaliini. Need 
sarnanevad omavahel ainult seepoolest, 
et eosiini toimel värvuvad ühtemoodi. 
Hüaliinmembraanid koosnevad homo
geensest või kämpjast hüaliinitaolisest 
ainest, mis katab alveoolide sisepinda, 
respiratoorsete bronhioolide epiteeli, 
topistab alveoolide valendiku ning see
tõttu vähendab kopsude õhusisaldust.

On ilmunud töid (4), mille autorid 
soovitavad niisugust kopsude seisundit 
nimetada hüalünpneumopaatiaks. Meie 
arvates ei peegelda see termin haiguse 
olemust, seevastu hoopis õnnestunum 
on Braueri esitatud ipneumonoos (tsit. 
1 järgi).

Vaidlust on tekitanud hüaliinmemb- 
raanide tanatoloogilis-geneetiline tähen
dus. E. Potteri andmeil (tsit. 5 järgi) 
sureb USA-s hüaliinmembraanide (kui 
põhihaiguse) tagajärjel 20 000 .. . 25 000 
vastsündinut aastas. Seejuures vaadel
dakse atelektaasi kui sekundaarset näh
tust, mille on põhjustanud sombus juha
de topistumine hüaliinitaolise massiga.

Mõned kodumaa autorid (2, 7) kaldu
sid varem arvama, et hüaliinmembraa- 
nid kujutavad endast omaette nosoloogi- 
list ühikut, nüüd on neid käsitletud 
kui teisest haigusnähtu, mis peamiselt 
on tingitud hüpoksiast. Huvipakkuv on 
R. Mikelsaare (3, 6) eksperimentaalne

UDK 618.53.616-003.823

uurimus, milles ta tõestab hüperkapnia 
peamist tähtsust hüaliinmembraanide 
tekkes. Need andmed on olulised sellest 
haigusest tabatud vastsündinute ravi
misel.

Hüaliinmembraanide teket puuduta
vad küsimused on vaieldavad ja ak
tuaalsed. On mitmesuguseid teooriaid. 
Ühed seostavad hüaliinmembraanide te
ket lootevete aspireerimisega. Teised 
tõestavad, et hüaliinmembraanid teki
vad endogeensel teel vereplasmast, mis 
tungib transudaadina alveoolide valen- 
dikku. Peamiselt seletatakse seda ku
dede atsidoosiga, mis on põhjustatud 
anoksiast või hüperkapniast.

Me ei ole ühelgi juhul näinud hüaliin- 
membraane surnult sündinuil. Enamik 
autoreist (3, 4, 6 jt.) samuti eitab hüa
liinmembraanide tekkimise niisugust 
võimalust.

Kõige sagedamini on hüaliinmemb- 
raane avastatud peamiselt enneaegselt 
(39... 50%) ning ajaliselt sündinuil 
(20 . . . 26%), kes elasid vaid kaks päeva.

Tallinna Vabariikliku Haigla sünni
tusosakonnas suri viie aasta vältel esi
mese seitsme elupäeva jooksul 260 vast
sündinut. Neist 112-1, s. o. 43%, kellest 
poeglaps! oli 69 ja tütarlapsi 43, leiti 
kopsudes hüaliinmembraane. Nimetatud 
260 lapse hulgas oli palju enneaegselt 
sündinuid.

Tabelist 1 nähtub, et 112 vastsündi
nust 98 (86,8%) olid enneaegselt sündi
nud. 9 lapse sünnikaal oli normi alumi
sel piiril ning ainult 5 sünnikaal oli nor-
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Tabel 1
Hüaliinmembraanidega vastsündinute 
jaotumine sünnikaalu järgi

Sünnikaal (g) Vastsündinute arv

1000. ..1500 27
1501 . ..2000 49
2001. .. 2500 22
2501 . ..2800 9

üle 2800 5

mis. Kuigi sünnikaal oli normaalne, sün
disid mõned viimati nimetatuist naiste
nõuandla andmeil ikkagi enneaegsetena. 
Näitena võiks tuua andmeid sünnitus- 
loost nr. 1661/1962 (lahanguprotokoll 
nr. 153/1962). Raseduse kulgu jälgiti 
seitsmendast nädalast alates. Laps sün
dis 36. rasedusnädalal, sünnikaal 3200 
grammi. Sünnituse kulg kiire. Maksas 
sedastati eriti intensiivset hemopoeesi, 
mis samuti viitab enneaegsusele. Lapse 
kopsudes leiti pakse hüaliinmembraane 
hulgaliselt.

Nimetatud 112 vastsündinust suri esi
mesel ööpäeval 69, teisel 34 ning kol
mandal 7, ainult 2 vastsündinut elas 
kauem kui kolm, kuid vähem kui neli 
ööpäeva. Kõige lühem eluiga oli 1,5 
tundi.

Hüaliinmembraanidega vastsündinu
te surma põhjuseks oli enamasti asfük- 
sia (99 vastsündinul). Mõnel juhul oli 
asfüksia koos sünnitraumaga, 11 lap
sel oli põhidiagnoosiks sünnitrauma, 
ühel reesuskonflikt ja ühel juhul aren- 
guanomaalia. Meie andmed ühtivad kir
janduse andmetega, mille järgi hüaliin
membraanidega laste peamiseks surma 
põhjuseks on asfüksia.

Asfüksia ja sünnitrauma põhjused 
on tabelis 2.

Mõnel juhul ei olnud asfüksia põh
just võimalik kindlaks teha. Paljudel oli 
selle põhjusi kaks või kolm, isegi roh
kem. Mitmikraseduse korral oli loote- 
põis sageli enneaegselt rebenenud ja 
täheldati vete enneaegset minekut, sün-

Tabel 2

Asfüksia ja sünnitrauma põhjusi

Põhjus Juhtude arv

Lootevete enneaegne minek 25
Mitmikrasedus 22
Platsenta enneaegne irdumine 13
Kiire sünnitus 12
Nakkus- ja muud haigused emal 14
Kriminaalse abordi kahtlus 8

nitustegevuse nõrkust või loodete vaag- 
naots-seise. Kuuel juhul tehti keisri
lõige, kahel kasutati vaakumekstrakto- 
rit, ühel juhul tange.

Kui varem hüaliinmembraane oli 
diagnoositud ainult kopsude histoloogi- 
lisel uurimisel, siis nüüd on seda sageli 
tehtud vastsündinute eluajal. Seda just 
põhjusel, et pediaatrid on hästi tundma 
õppinud hüaliinmembraanidest põhjus
tatud asfüksia kliinilise pildi iseärasusi.

Meie tähelepanekud näitasid, et hüa- 
liinmembraanide arenemisele on iseloo
mulik hingamispuudulikkus, kusjuures 
selle aste sõltub protsessi ulatusest. Hin
gamispuudulikkus avaldub süveneva 
hingeldusena; väljahingamine on pike
nenud, laps oigab. Iseloomulik on roiete- 
vahemike ja rinnaku sissetõmbumine 
sissehingamisel. See näitab, et kopsud 
on korditunud.

Tüüpiliseks hüaliinmembraanide tun
nuseks on naha tsüanoos, mida põhjus
tab hingamispuudulikkus. Sageli ei õn
nestu viimast kupeerida hapnikraviga. 
Niisugusel juhul on laps rahutu, häälit
seb vaid vaikselt, lihaste toonus on lan
genud, refleksid nõrgenenud. Pärast 
sinepiplaastrite rindkerele asetamist on 
lapse seisund mõnel juhul halvenenud 
ning hingamine on isegi lakanud. Muu
del asfüksiajuhtudel on sinepiplaastrid 
seisundit tavaliselt parandanud, tsüa
noos on kadunud ning nahk on muutu
nud roosaks.

Kõige sagedamini on ette tulnud nii
suguseid juhte, mil asfüksia hüaliin
membraanidega lastel ei ole kliiniliselt 
välja kujunenud. Lapse kisa on tugev. 
Kuid 5... 10 minutit hiljem seisund 
halveneb ja ilmnevad hingamispuudu
likkuse tunnused.

Hüaliinmembraanide diagnoosimine 
lapse eluajal on raske, kuid siiski või
malik. Kui arvesse võtta kliinilist pilti, 
raseduse ja sünnituse kulgu, siis võib 
oletada hüaliinmembraanide arenemist. 
Meie andmeil arenevad need lootel üsa
sisese kroonilise hüpoksia, kiire sünni
tuse ja keisrilõigete korral.

Juht 1. Sünnitaja P., 25 aastat vana, 
põdes südameriket dekompensatsioonistaadiu- 
mis. Tervisliku seisundi tõttu tehti keisrilõige. 
Lapsel, kelle sünnikaal oli 1650 grammi, puu
dusid asfüksia tunnused. Lapse kisa tugev. 
Viie minuti pärast hakkas lapse seisund hal
venema, tekkis hingeldus, täheldati roieteva- 
hemike ja rinnaku sissetõmbumist, arenes äge 
hingamispuudulikkus. Laps suri 14 tundi hil
jem (lahanguprotokoll nr. 344/1965).
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1.. Juht 2- Sünnitaja R., 23 aastat vana. 
Sunnitusosakonda saabumisel diagnoositi loote- 
vete enneaegset minekut ja kaksikuid. Neist 
esimene laps sündis iseärasusteta, teine välju- 
tati (pööre jalal) algava asfüksia tõttu. Teise 
lapse sünnikaal 1600 grammi. Lapse kisa kohe. 
Peagi seisund halvenes: ilmnes naha tsüanoos, 
tekkisid raskekujulised hingamishäired, atoo- 
nia; refleksid puudusid. Laps suri 19. tunnil 
pärast sündimist (lahanguprotokoll nr. 346/ 
1962).

Lahangul diagnoositi kummalgi lapsel 
(juht 1 ja 2) väljakujunenud venoosset 
paisu siseelundites, peaaju pehmekelmes 
ja ajukoes. Epikardil ja pleural palju 
täpp verevalumeid. Mõlemal juhul ate- 
lektaas, esimesel juhul totaalne. Kop
sude lõikepind sinakat värvust, kuiva
võitu, juba palja silmaga vaatlemisel 
võis oletada hüaliinmembraane. Histo- 
loogilisel uurimisel kopsukude vere- 
rikas, kohati atelektaasikolded vahel
duvad emfüseemikolletega. Alveoolides 
ja bronhioolides homogeenne hüaliini- 
taoline mass — hüaliinmembraanid õhu
keste lintidena või kämpjate moodustis
tena (vt. tahvel XL, mikrofotod 1 ja 2). 
Hematoksiliineosiiniga värvimisel vär
vus nimetatud homogeenne mass hele
roosaks. Teatavas hulgas hüaliinmemb- 
raanidega alveoolides leidus verd ja 
tursevedelikku (vt. tahvel XI, mikro- 
foto 3). Teisel lapsel avastati peale ni

metatud muutuste ka algava kopsupõle
tiku kolded.

Meie juhtudel oli hüaliinmembraani- 
de histoloogiline pilt analoogiline sel
lega, nagu on kirjeldanud ka teised 
autorid.

KIRJANDUS: 1. Израильская M. Я. 
Тезисы 2-ой Всероссийской научно-практиче
ской конференции детских патологоанатомов. 
М., 1965, 58. — 2. К у л я б к о Б. В. и Л и х о - 
даева Л. Л. Акушерство и гинекология. 1966, 
6, 38—42. — 3. Микельсаар Р. Н. Педи
атрия, 1968, 10, 8—13. — 4. Сержанина 
Л. Н. и Г у л ь к е в и ч К. Ю. Архив патоло
гии, 1963, 4, 3—9. — 5. F е i n b е г g, S. В. а. 
Goldberg, М. Е. Radiology, 1957, 68, 2, 
185—192. — 6. Mi kel sa а г, R. Nõukogude 
Eesti Tervishoid, 1967, 5, 341—344. — 7. 
Sööt, K. ja V i n k m a n, F. Nõukogude Eesti 
Tervishoid, 1963, 1, 31—37.

РЕЗЮМЕ. К вопросу о гиалиновых мембра
нах. Р. Е. Оршанская, С. А. Панкра
това. Гиалиновые мембраны встречаются 
главным образом у новорожденных, преиму
щественно у недоношенных детей в первые 
два, реже три, дня жизни. Они не являются 
самостоятельной нозологической единицей, а 
осложнением патологии, вызывающей расст
ройство газообмена.

В ряде случаев, на основании некоторых 
клинических данных, можно поставить прижиз
ненный диагноз асфиксии, осложненной гиали
новыми мембранами. Это имеет значение при 
лечении детей.

Tallinna Vabariiklik Haigla

MÕNEDE KUKERSIIDI 
KEROGEENI KEEMILISE 
TÖÖTLEMISE TOODETE

TOKSILISUS

HARRI JÄNES 
INGEBORG VELDRE 

Tallinn UDK 553.541(474.2) : 615 9

Põlevkivitööstuses on seni peamiseks 
tehnoloogiliseks võtteks olnud kuker- 
siidi termiline töötlemine õliks ja gaa
siks. Rühm Eesti NSV Teaduste Aka
deemia Keemia Instituudi teadlasi ees
otsas A. Fominaga (4, 5) töötas aga välja 
meetodi kukersiidi kerogeeni otseseks 
kasutamiseks keemiatööstuse toorai
nena.

Nimetatud meetodil mõjutatakse ke
rogeeni kontsentraati hapendajaga, näi
teks lämmastikhappe ja õhuhapnikuga, 
mille tulemusena orgaaniline aine lagu

neb ja tekivad orgaanilised happed. Ke
rogeeni hapendamise peamised saadused 
on dikarboksüülhapped C4 . . . Сю, mida 
kasutatakse sünteetiliste kiudainete, 
plastmasside, plastifikaatorite, määrde
ainete jms. tootmiseks (1, 3).

Dikarboksüülhapetest C4. . . Сю too
detakse tööstuslikult adipiinhapet, vä
hemal määral ka sebatsiin- ja mere- 
vaikhapet. Muid homoloogilise rea liik
meid (glutaar-, pimeliin-, kork- ja ase- 
laiinhapet) on seni kasutatud peamiselt 
keemiliste preparaatidena. Meile kätte
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saadavas kirjanduses puuduvad andmed 
mainitud dikarboksüülhapete ja nende 
segude toksilisusest.

Merevaikhappe ja sebatsiinhappe 
emulsiooni suu kaudu andmise teel ei 
õnnestunud meil valgetel rottidel esile 
kutsuda mürgistuse kliinilisi sümp
toome.

Käesolevas töös tehti loomkatseid 
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Tehni
lise Katsebaasi pooltööstuslikul dikar
boksüülhapete tootmise katseseadmel 
saadud destillaatsublimaadiga (tem
peratuuril 70° C d = 1,32 ... 1,37), mis 
sisaldab kõikide kõne all olevate hapete 
segu (destillatsioon nr. 319).

Destillaatsublimaadi viimine valgete 
rottide (keskmine kehakaal 180 g) 
makku sondiga näitas, et selle toksili
suse põhiparameetrid on järgmised: 
LDo = O,43 g/kg, LDioo=13,5 g/kg ja 
LD5o = 3,O7 g/kg. Akuutse mürgistuse 
kliiniline pilt avaldus rottidel erutuses, 
nad olid rahutud ja jookslesid, üksikutel 
loomadel registreeriti harvu kloonilisi 
krampe. Katseloomad surid 20 minutit 
kuni 6 tundi pärast destillaatsubli
maadi manustamist. Üksikud katseloo
mad surid 2. või 3. päeval pärast mür- 
gistamist. Lahkamisel leiti kopsude ja 
maksa liigveresust.

Destillaatsublimaadi annuses 1/5 LD50 
korduv suu kaudu andmine S. Tšer- 
kinski, G. Krassovski ja V. Tugarinova 
(7) kirjeldatud meetodil 30 päeva väl
tel kinnitas, et uuritaval ainel ei ole 
kumulatiivset toimet. Nimetatud annus 
ei mõjutanud valgete rottide kaaluiivet. 
30 päeva jooksul suurenes katseloomade 
kehakaal niisama palju kui võrdlus- 
rühma loomade kehakaal, s. o. 30 ... 40 g.

Destillaatsublimaadi paikse toime 
selgitamine valgetel hiirtel — ühekord
ne aplitseerimine kuni kuue tunni väl
tel — tõestas, et nimetatud toode ärritab 
nahka, põhjustab haavandeid ja pikema
ajalisel toimimisel kutsub esile hiire 
saba nekroosi. Tungib läbi vigastamata 
naha. Naha põletikulised muutused, 
eriti infiltraadid, taandarenevad visalt 
2 ... 3 nädala jooksul.

Merisigadel tehtud epikutaantestide 
tulemusena ilmnes, et dikarboksüülha
pete tootmisel saadaval destillaatsub- 
limaadil on ka nõrk sensibiliseeriv 
toime.

Kui hinnata S. Zaugolnikovi, A. Loidi 
ja A. Ivanitski (2) klassifikatsiooni järgi, 
on destillaatsublimaat mõõdukalt tok
siline aine (IV В kategooria). Meie and
meil tuleb dikarboksüülhapete tootmisel 
nahka kaitsta destillaatsublimaadiga 
saastumise eest, samuti vältida selle 
aine juhuslikku sattumist organismi suu 
kaudu.

Peale küllastatud dikarboksüülhapete 
C4 ... Сю saadakse kerogeeni destruk
tiivsel osküdatsioonil kõrval- või põhi- 
tootena ka polüfunktsionaalseid hap- 
peid (molekulkaal 300 . .. 1300), mille 
karboksüülrühmade neutraliseerimisel 
moodustuvad soolad on osutunud tai
mede kasvu küllalt tugevateks stimu
laatoriteks (6). Et põlevkivikasvustimu- 
laatori tööstuslik tootmine ja ulatuslik 
kasutamine on perspektiivne, siis juba 
uurimistööde praeguses staadiumis pak
kus huvi selgitada selle uue toote toksi
lisuse põhiparameetreid.

Katseteks kasutatud kasvustimulaa- 
tor CPB-1 saadi samuti Eesti NSV Tea
duste Akadeemia Tehnilisest Katsebaa
sist (polüfunktsionaalsete hapete kol
mas partii) ja see sisaldas 72,6% kuiv
ainet. CPB-1 on vees lahustuv tume
pruun viskoosne vedelik (viskoossus 
temperatuuril 70 . . . 95° C on 2440
875 sP), mis sisaldab 57 . . . 58 % süsi
nikku, ligikaudu 7% vesinikku ja um
bes 4% lämmastikku.

Katseloomadeks olid valged rotidy 
kelle keskmine kehakaal 200 g. CPB-1 
viidi makku 60%-lise vesilahusena 
(kontsentreeritum lahus viskoossuse tõt
tu sondi ei läbinud). Absoluutselt sur
mavat CPB-1 annust ei õnnestunud 
saada. 1,9 ... 5,6 g/kg ei kutsunud kat
seloomadel esile mürgistuse tunnuseid. 
7,1... 11,4 g/kg põhjustas loidust ja 
kuuest katseseeriasse kuuluvast loomast 
üks suri. 15,2 g/kg osutus samuti osa
liselt surmavaks annuseks — teisel ja 
kolmandal katsepäeval suri neli valget 
rotti kuuest.

Kuidas CPB-1 toimib vigastamata 
nahka, seda uuriti valgetel hiirtel. Ühe
kordne kuni kuus tundi vältav CPB-1 
aplitseerimine hiire sabale naha muu
tusi esile ei kutsunud. Ka ei ilmnenud 
sümptoome, mis oleksid viidanud uuri
tava aine tungimisele läbi vigastamata 
naha.
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Katsetulemused näitavad, et eespool 
nimetatud klassifikatsiooni (2) järgi 
kuulub CPB-1 vähetoksiliste (V kate
gooria), W. Spectori (8) klassifikatsiooni 
järgi koguni praktiliselt mürgitute 
ainete hulka. Seniste katsetulemuste 
põhjal võib kasvustimulaatorit CPB-1 
taimekasvatuses lubada kasutada 
0,0001... 0,1%-lise vesilahusena.

KIRJANDUS: 1. Вески P., Фомина А. 
Горючие сланиы, 1968, 2, 11 —15. — 2. За- 
угольников С. Д., Лойт А. О., Ива
ницкий А. М. В кн.: Общие вопросы про
мышленной токсикологии, М., 1967, 46—49. — 
3. Кивиряхк С., Фомина А. Горючие 
сланцы, 1963, 1/2, 19—23. — 4. Фомина А. 
и др. Горючие сланцы, 1961, 2, И —12. — 
5. Ф о м и н а А С., Побуль Л. Я., Дегте
рева 3. А. Природа керогена горючего слан
ца-кукерсита и его химические сырьевые ка
чества. Таллин, 1965. — 6. Ф о м и н а А. и др. 
Сланцевая и химическая промышленность, 1966, 
1, 14—17. — 7. Ч е р к и н с к и й С. Н., Кра
совский Г. Н., Т у г а р и н о в а В. И. В сб.: 
Санитарная охрана водоемов от загрязнения 
промышленными сточными водами. М., 1964, 
290—300. — 8. S р е с t о г, W. S. Handbook of 
Toxicology. London, 1956.

РЕЗЮМЕ. О токсичности некоторых про
дуктов химической переработки керогена ку
керсита. X. Я- Я н е с, И. А. В ел дре. В ре

зультате эксперимента на белых крысах выяв
лено, что при введении в желудок основные 
параметры острой токсичности дистиллята- 
сублимата — продукта химической переработ
ки керогена горючего сланца-кукерсита (смесь 
дикарбоновых кислот С4—Сю) следующие: 
LD0 = 0,43 г/кг, LDioo= 13,5 г/кг и LD5o = 3,O7 г/кг. 
Кумулятивными свойствами дистиллят-субли
мат не обладает. Установлено, что изучаемый 
продукт раздражает кожу хвоста белых мы
шей, проникает через неповрежденную кожу и 
характеризуется (опыты на морских свинках) 
слабо выраженным сенсибилизирующим дей
ствием.

При производстве дикарбоновых кислот из 
керогена кукерсита необходимо исключить 
возможность попадания дистиллята-сублимата 
на кожу, а также избегать случайного попа
дания его в организм через рот.

При изучении токсичности сланцевого сти
мулятора роста растений СРВ-1 (полифунк- 
циональные органические кислоты) на белых 
крысах абсолютно смертельной дозы не уда
лось достигнуть. Частичной смертельной дозой 
оказалась 7,1 г/кг. СРВ-1 не обладает раздра
жающими кожу действием и не всасывается 
через кожу. СРВ-1 может быть применен в 
растениеводстве в виде 0,0001—0,1 %-го вод
ного раствора.

Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini 
Instituudi toksikoloogia- ja tööhügieeni- 

lab oratoorium

NÄGEMISTERAVUSE
KORRIGEERIMINE

KONTAKTLÄÄTSEDEGA
ANISOMETROOPIA JA

SARVKESTA HÄGUSUSE KORRAL
VASSILI RONŽIN

Tallinn UDK 617.751-072.7 : 617.7-089.243

Silmade erineva refraktsiooni ehk 
anisometroopia korral ei ole mõlema 
silma nägemist harilike prilliklaasidega 
alati võimalik maksimaalselt korrigee
rida. Prilliklaaside optiline tsentrum 
paikneb silma optilisest tsentrumist 
umbes 20 mm kaugusel. Seetõttu, eriti 
tugeva refraktsiooni korral, moondub 
vaadeldava eseme suurus kuni 30%, 
kusjuures plussklaasid suurendavad, 
miinusklaasid vähendavad. Kujutise 
erinevus kummagi silma võrkkestal — 
aniseikoonia — põhjustab binokulaarse 
nägemise häireid, võib esile kutsuda 
diploopia, peapöörituse ja iiveldustunde.

Täiskasvanud tavaliselt ei talu prilli
klaaside optilist erinevust üle 1,5 ... 2,0 
dioptri. Lapsed võivad taluda 5,0 .. . 6,0 
dioptrit. Kui nad niisuguste prillidega 
on harjunud, saavad neid kasutada ka 
täiskasvanuina.

Aniseikooniast tingitud häirete vähen
damiseks on monokulaarse afaakia juh
tudel tehtud pleoptilis-ortoptilisi har
jutusi (Z. Skripnitšenko ja G. Venger), 
kuid sellele vaatamata haiged ikkagi ei 
talunud prilliklaaside optilist erinevust 
üle 5,0 dioptri.

Eespool toodust järeldub, et tavaliste 
prilliklaasidega on võimalik maksimaal
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selt korrigeerida ainult paremini nägeva 
silma nägemisteravust. Halvemini nä
geva silma nägemisteravuse korrigeeri
misel tuleb arvestada, kuidas haige seda 
talub, et vältida aniseikooniast tingitud 
häireid. Mittetäielik korrigeerimine ei 
anna aga iga kord küllaldast nägemis
teravust (0,3) binokulaarsest nägemisest 
osavõtmiseks, mistõttu halvemini näge
vas silmas areneb järk-järgult amblüoo- 
pia (amblyopia ex anopsia). Kui amblü- 
oopia süveneb, võib silm mõne aja jook
sul jääda praktiliselt pimedaks.

Vahetult sarvkestal asetsev kontakt- 
lääts lühendab silma ja läätse optiliste 
tsentrumite kaugust teineteisest 7 mm-ni 
ja vaadeldava eseme suurus ei mööndu 
üle 3 . . . õ b. Seega on kontaktläätsedega 
võimalik korrigeerida iga lüki anisome- 
troopiat ja vältida aniseikooniat.

Tallinna Vabariikliku Haigla kontakt
läätsede kabinet on aastail 1967 . .. 1968 
valmistanud kontaktläätsi 35 haigele, 
kellel oli anisometroopia, s. o. 22,15% 
haigetest, kelle nägemist korrigeeriti 
kontaktläätsedega meditsiinilistel näi
dustustel.

Ealiselt jaotusid haiged järgmiselt: 
kuni 10-aastasi üks, 11- kuni 20-aastasi 
6, 21- kuni 30-aastasi 16, 31- kuni 40- 
aastasi 6, 41- kuni 50-aastasi 5 ja 51- 
kuni 60-aastasi üks.

Tabel 1

Halvemini näqeva silma nägemisteravuse 
muutumine anisometroopia korral

Andmetest nähtub, et suurem osa hai
getest oü töövõimelises eas, mistõttu 
nägemisteravuse maksimaalne korrigee
rimine oh eriti tähtis.

Anisometroopia oü 2,0 ... 5,0 dioptrit 
15 haigel, 5,5... 10,0 dioptrit 12-1. 
10,5 .. . 15,0 dioptrit 4-1 ja 15.5 . . . 20,0 
dioptrit samuti 4 haigel.

Kõikide haigete halvemini nägeva 
silma nägemisteravust korrigeeriti mak
simaalselt parema nägemisteravuse saa
vutamiseks. Aniseikoonia nähte ei tähel
datud ühelgi juhul.

Prilliklaaside ja kontaktläätsedega 
korrigeeritud nägemisteravuse kohta on 
võrdlevad andmed toodud tabelis 1; 
prilliklaaside kasutamisel on näidatud 
maksimaalne monokulaarne nägemis
teravus, arvestamata binokulaarset talu
vust. Tabelist 1 ilmneb, et viie silma 
nägemisteravus jäi endiseks, 0,05 võrra 
suurenes ühe, 0.1 võrra viie, 0.2 võrra 
kaheteistkümne, 0.3 võrra kolme, 0,4 
võrra nelja. 0.5 võrra ühe ja 0.6 võrra 
kahe silma nägemisteravus ning 0,1 
võrra vähenes ühe ja 0.4 võrra samuti 
ühe silma nägemisteravus (märgitud 
tähekesega).

Ühe silma nägemisteravus oü 0,1 
võrra vähenenud seetõttu, et halvemini 
nägev silm oli hüpermetroopne. Sel 
puhul võib kontaktlääts mõnikord põh
justada väiksema nägemisteravuse kui 
sfääriline kumer prilliklaas. Viimane 
suurendab vaadeldavat objekti tundu
valt. kontaktlääts seda aga ei tee. See
tõttu näebki haige sfääriliste kumerate 
prilliklaasidega mõnevõrra paremini kui 
kontaktläätsega.

Ühe silma nägemisteravuse vähene
mine 0.4 võrra oli tingitud läätse var
jatud astigmatismist. Harilikult koos 
esinevad sarvkesta ja läätse astigmatism 
korrigeerivad teineteist. Pärast sarv
kesta astigmatismi korrigeerimist kon
taktläätsega tuli ilmsiks läätse astigma
tism.

Kuigi nägemisteravus kahel juhul 
vähenes, taastus binokulaarne näge
mine, mida varem ei olnud halvemini 
nägeva silma nägemisteravuse mitte
täieliku korrektsiooni tõttu. Pärast ühe 
haige halvemini nägeva silma nägemis
teravuse korrigeerimist kontaktläätsega 
suurenes nägemisteravus 0,1-ni. kusjuu
res teise silma nägemisteravus oü 1,0. 
Sel haigel binokulaarne nägemine puu
dus, kuid kontaktlääts valmistati ref-
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Tabel 2

raktsiooni määramise kabinetis toimu
vaks ortoptiliseks raviks. Ühe haige hal
vemini nägeva silma nägemisteravus oli 
0,2 ja paremini nägeva silma 0,6. Nime
tatud juhul olid tingimused binokulaar- 
seks nägemiseks olemas.

Sarvkesta hägusused vähendavad 
nägemisteravust kahel põhjusel: 1) sarv
kesta läbipaistvuse halvenemine ja 2) 
sarvkesta sfäärilisuse muutumine, mis 
tingib astigmatismi tekkimise isegi siis, 
kui hägusus ei ole sarvkesta optilises 
piirkonnas, vaid perifeerias.

Pärast traumat ja põetud keratiiti 
saab nägemisteravust nubecula ja ma- 
cula tüüpi sarvkesta-hägususte puhul 
kontaktläätsega sageli korrigeerida. Sel 
juhul moodustab kontaktlääts nagu uue, 
valgust murdva sfäärilise keskkonna, 
mis asendab armidest deformeeritud 
sarvkesta pinda.

Tallinna Vabariikliku Haigla kontakt
läätsede kabinetis on nägemisteravust 
korrigeeritud 14 sarvkesta hägususega 
haigel, s. o. 8,86% meditsiinilistel näi
dustustel kontaktkorrektsioonile suuna
tute üldarvust. Haigete vanus oli järg
mine: 11 ... 20 aastat 2 haiget, 21 ... 30 
aastat 3, 31 ... 40 aastat 4, 41 ... 50 aas
tat 4 haiget ja 51 ... 60 aastat üks haige. 
Ülekaalus olid jällegi töövõimelised ini
mesed.

Sarvkesta hägustumise põhjuseks oli 
5 haigel trauma, 8-1 põletik ja ühel 
mikroftalmia.

Viie silma nägemisteravus ei vajanud 

korrigeerimist. Pärast korrigeerimist 
paranes oluliselt 21 silma nägemistera
vus. Kahe silma nägemisteravust paran
dada ei õnnestunud,' sest ühel oli väga 
tihe leukoom ja teisel, müoopsel silmal, 
oli peale sarvkesta hägususe veel horio- 
retiniit.

Kontaktläätsedega korrigeeritud nä
gemisteravuse paranemise andmed 
sarvkesta hägususte puhul on toodud 
tabelis 2. Sellest nähtub, et kolme silma 
nägemisteravus suurenes 0,06 .. . 0,09, 
kahe silma 0,1, kaheksa 0,2, kahe 0,3, 
kolme 0,4, ühe silma 0,5 ja kahe silma 
nägemisteravus 0,6 võrra.

Seega on kontaktläätsedega võimalik 
oluliselt parandada ka nende haigete 
nägemisteravust, kellel esinevad nube- 
cula ja mactila tüüpi sarvkesta-hägusu- 
sed.

Et kontaktläätsede kabinetti on seni 
suunatud küllalt vähe haigeid, kellel 
esinevad sarvkesta hägusused, siis tuleb 
arvata, et rajoonioftalmoloogid on seda 
võimalust seni veel vähe kasutanud.

KIRJANDUS: Скрипниченко 3. M. и 
Венгер Г. E. Офтальмол. ж. 1968, 4, 263— 
268.

РЕЗЮМЕ. Коррекция остроты зрения кон 
тактными линзами при анизометропии и по
мутнении роговицы. В. П. Р о н ж и н. При 
анизометропии свыше 1.5—2,0 диоптрий у 
взрослых и 5,0—6,0 диоптрий у детей полная 
коррекция обоих глаз обычными очками не
возможна. Худший глаз приходится корригиро
вать не полностью, что дает иногда низкую 
остроту зрения, препятствующую участию 
глаза в бинокулярном зрении. Полная коррек
ция обоих глаз возможна только контактными 
линзами. Кабинетом контактных линз Таллин
ской республиканской больницы произведена 
коррекция зрения 35 больным с анизометро
пией, причем, у 28 из них острота зрения на 
худшем глазу значительно повысилась по срав
нению с полной (бинокулярно непереносимой) 
коррекцией обычными очковыми стеклами.

При помутнении роговицы типа nubecula 
и macula наблюдается неправильный астигма
тизм как результат рубцевания раны или язвы 
роговицы, даже при локализациях на перифе
рии. Неправильный астигматизм, связанный с 
нарушением сферичности роговицы, может 
быть устранен контактными линзами, в ре
зультате чего нередко удается существенно 
повысить остроту зрения. Нами произведена 
коррекция зрения 14 таким больным. Улучшена 
острота зрения на 21 глазу. Однако, среди 
практикующих окулистов бытует неправильное 
мнение о невозможности улучшить зрение 
больных, страдающих помутнением роговицы, 
поэтому последние направляются врачами- 
окулистами в кабинет контактных линз Тал
линской республиканской больницы редко.

Tallinna Vabariiklik Haigla

1S7



Filosoofia ja meditsiin

FÜSIOLOOGILISE ÜLEMINEKUST 
PSÜÜHILISEKS

SILVER KOPPEL 
Tallinn UDK 612.821 100

Igasuguse psühhofüsioloogilise hüpo
teesi tähtsaim probleem on, kuidas 
välisärrituse (signaali) toimel muutunud 
füsioloogilised protsessid «lähevad üle» 
psüühilisteks, s. o. nähtuvad tunnetavale 
subjektile välismaailma objektidena, 
saavad nende objektide subjektiivseteks 
kujunditeks.

Sama küsimus on kesksel kohal ka 
psühhofüsioloogilises hüpoteesis, mis 
peab teadvuse materiaalseks substraa
diks meeleelunditest lähtuvaid reflekse, 
teadvuse vahetuks substraadiks aga 
nende reflekside efektoorset komponenti 
[«modelleerivat lihastegevust» (vt. 18, 
lk. 166 ja 19, lk. 407)].

Küsimusele vastamiseks on esitatud 
kaks printsipiaalset võimalust. Eelmises 
artiklis (19, lk. 406) märkisime, et mit
med autorid peavad füsioloogilist ja 
psüühilist tingitud refleksi kõrgema 
närvitegevuse kaheks küljeks [E. So- 
rohhova (17, lk. 158)], psüühilist tingi
tud refleksi «seesmiseks küljeks» 
[A. Kisselnitsev (7, lk. 123), A. Septulin 
(16, lk. 134)] või subjektiivseks küljeks 
[N. Antonov (4, lk. 16)]. A. Plotnikov (12, 
lk. 56) kirjutab, et «tingitud reflekside 
süsteemi võib pidada. . . ülemineva pee
gelduse vormiks . . ., mis sisaldab ühelt 
poolt puhtfüsioloogilise mehhanismi 
jooni. . . Teiselt poolt on tingitud ref
leksidel juba psüühilise peegelduse 
jooni».

Seisukoht, millele vastavalt mate
riaalne ja teadvuslik tunnetuses on ühe 
ja sama nähtuse kaks külge, sisaldub ka 
informatsiooniliste teadvusekontsept- 
sioonide mõnedes variantides. Nende 
kohaselt on teadvuse sisuks informat
sioon, informatsiooni materiaalseks 
kandjaks aga signaal [Š. Adeišvili (3, 
lk. 204), L. Baženov (5, lk. 380), K. Mo- 
rozov (9, lk. 397), V. Tjuhtin (14, lk. 38— 
40)].

«Kahe külje» kontseptsioonid on for- 
maalloogiliselt vasturääkivad, kuna üks 
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ja sama nähtus, kas füsioloogiline või 
psüühiline, ei saa korraga kuuluda tea
tavasse hulka, näiteks materiaalsete 
nähtuste hulk, ja selle hulga täiendisse 
[antud juhul ideaalsete nähtuste hulk 
(vt. ka 19, lk. 404—406)]. Pealegi ei ole 
seni õnnestunud kindlaks teha «infor
matsiooni» kui tunnetusprotsessis vas
tuvõetavat ja töödeldavat nähtust.

Lisaks formaalloogilisele vasturääki
vusele eitaks teadvuse ja mateeria pida
mine ühe nähtuse eri külgedeks tead
vuse aktiivsust (kõigil juhtudel, kus ei 
eristata spetsiifilist tunnetuslikkude ref
lekside süsteemi, mida ka enamik loet
letud autoritest ei tee). «Kahe külje» 
kontseptsioonid tähendavad siis küll 
selle tunnustamist, et materiaalsed prot
sessid on reflektoorselt determineeritud, 
kuid peavad teadvust reflektoorsete 
protsesside teatava taseme epifeno- 
meniks (kaasnähtuseks), mis ei avaldaks 
aktiivset mõju tegevusele. Alates S. Ru- 
binšteini töödest (13) on teadvuse suh
telise iseseisvuse fakt nõukogude psüh
holoogias ja filosoofias aga üldtunnus
tatud.

Teiseks kontseptsiooniks on teadvuse 
ülemäärane eraldamine materiaalsest, 
mille vastu astus välja juba V. I. Lenin 
(2, lk. 130 ja 224). Ka see kontseptsioon 
jaguneb kaheks variandiks.

N. Medvedjev (8) väidab, et psüühika 
on füsioloogiliste protsessidega võrrel
des kvalitatiivselt omapärane, et psüü
hiline peegeldusprotsess on kvalitatiiv
selt eriliseks liikumiseks, aju eriliseks 
dünaamikaks (s. o. mateeria eriliseks 
liikumisvormiks. S. K.).

See seisukoht on lähedane vulgaar
materialismile. Füsioloogilistel tunne
tusprotsessidel ei ole niisuguseid kvali
tatiivseid iseärasusi, mis muudaksid 
neid mateeria eriliseks, bioloogilisest 
erinevaks liikumisvormiks. Inimese or
ganismis ei toimu lisaks füsioloogilistele 
mingeid psüühilisi, tunnetuslikke, loogi-



lisi vms. protsesse, mis samal ajal ei 
oleks füsioloogilised (vt. 18, lk. 164).

Inimorganismis toimuvate seesmiste 
protsesside nimetamine füsioloogilisteks 
ei ole terminoloogiline küsimus (kokku
lepe nende protsesside tähistamiseks 
ühe sõnaga). See rõhutab asjaolu, et 
eranditult kõik need protsessid toimu
vad mateeria bioloogilise liikumise sea
duspärasuste kohaselt, kusjuures mada
lamad liikumisvormid on allutatud bio
loogilisele. Kõrgemast, ühiskondlikust 
liikumisest aga võtab organism osa ter
vikuna, mitte organismi üksikud elun
did või koed, kusjuures bioloogiline on 
allutatud ühiskondlikule teadvuse va
hendusel. Teadvuse materiaalne subst
raat ise liigub vastavalt bioloogilistele 
seaduspärasustele.

Kui psüühiline tõepoolest oleks ma
teeria eriline liikumisvorm, mis avaldub 
organismisisestes protsessides, oleks ta 
puhtmateriaalne nähtus. Sellisena võiks 
ta olla vastastoimes teiste materiaalsete 
ja psüühiliste nähtustega, mistõttu tead
vuslik kujund moonutuks, kaotaks adek
vaatsuse ja maailma usaldusväärne tun
netamine ei oleks võimalik (19, lk. 407).

Selle kontseptsiooni teine variant on 
psüühilise ja füsioloogilise vahekorra 
vaatlemine kõrgema ja madalama vahe
korrana. See põhineb I. P. Pavlovi (11, 
lk. 105) väite —■ «Meie oleme lihtsamad 
kui psühholoogid, meie ehitame närvi- 
tegevuse vundamenti, nemad aga ehita
vad kõrgemat pealeehitust. . .» — eks
likul tõlgendamisel. I. P. Pavlov räägib 
siin füsioloogiast ja psühholoogiast kui 
kahest teadusest, millest esimene on 
teise alus. Mõned autorid [J. Šorohhova 
(17, lk. 157), V. Orlov (10, lk. 369—378), 
B. Beljajev (6, lk. 55), V. Tjuhtin (14, 
lk. 102 jj.), V. Uvarov (15, lk. 96 jj.)] 
teevad sellest aga järelduse, et füsio
loogiline on psüühilise alus, vundament, 
psüühiline aga füsioloogilise pealis
ehitus.

Eriti ulatuslikult on välja töötanud 
õpetuse psüühilisest kui erilisest kõrge
mast, füsioloogiliste protsesside alusel 
tekkivast, aga oma seaduspärasuste ko
haselt arenevast funktsioonist V. Orlov 
(10), V. Tjuhtin (14) ja V. Uvarov (15). 
Vaatleme mõningaid selle variandi pool
dajate seisukohti.

V. Orlovi (10, lk. 346—347) arvates on 
«psüühiline ja füsioloogiline materiaalse 
organi — aju kaks funktsiooni», kusjuu

res «psüühiline kui kõrgem ja täius
likum allutab enesele teataval määral 
füsioloogilise». Seega allutab sekun
daarne enesele primaarse!

Oma seisukoha erinevust idealismist 
ja dualismist püüab V. Orlov (10, lk. 
378) selgeks teha järgmiselt: «. . . idea
listlikud ja dualistlikud teooriad püüa
vad leida üleminekutes mõtte ja tege
vuse vahel vaimu ja mateeria müstilist 
seost, teaduslik psühholoogia täielikus 
kooskõlas dialektilise materialismi filo
soofiaga aga näeb hüppekujulises üle
minekus mõttelt tegevusele .. . mate
riaalselt ideaalsele ja ideaalselt mate
riaalsele ülemineku fundamentaalset 
probleemi .. .».

Fundamentaalne probleem on kahtle
mata teaduslikum kui müstiline seos. 
Probleem ei seisne aga hüppekujulises 
üleminekus materiaalselt ideaalsele ja 
vastupidi, vaid selles, kuidas teatavad 
protsessid kõigi loogiliste vasturääki
vuste kiuste on samal ajal niihästi ma
teriaalsed kui ka ideaalsed, kuidas mõte 
samal ajal on ühtlasi ka tegevus.

B. Beljajev (6, lk. 55) väidab, et 
«psüühiline lokaliseerub ajus ainult oma 
materiaalse alusega, sugugi aga mitte 
oma subjektiivse küljega». Kus aga siis 
lokaliseerub see subjektiivne külg? 
V. I. Lenini (2, lk. 75) järgi on aistingud 
olemas meis endis. F. Mihhailovi (21, 
lk. 104) arvates lokaliseerub küünla 
kujund laual, samas, kus küünal. Kuhu 
lokaliseeriks F. Mihhailov aga patrio
tismi, mehisuse, seltsimehelikkuse? . . .

V. Tjuhtini (14, lk. 102) arvates sisal
davad psühholoogilised struktuurid ene
ses küll füsioloogilisi, kuid moodustuvad 
teiste seaduspärasuste kohaselt. L. Uva
rov (15, lk. 96) on seisukohal, et närvi- 
impulss-signaalil füsioloogilisel astmel 
on teatavad märgiomadused ja koos sel
lega kannab eneses adekvaatsuse mo
mente, külgi ja eeldusi. Üleminekul 
peegelduse füsioloogiliselt tasemelt 
psüühilisele «ületatakse» närviimpulsi 
märgilisuse momendid ja need lülituvad 
kõrgemasse vormi, mis on omased val
mis, formeerunud kujundile (samas, lk. 
99).

Peamiseks vastuväiteks V. Tjuhtinile 
ja V. Uvarovile on varem rõhutatud 
fakt, et inimeses toimuvad ainult füsio
loogilised protsessid, mitte mingisugu
seid kõrgemaid. Siis psüühiliste protses
side materiaalse determineerituse ole
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mus jääb kõigis füsioloogilise ja psüü
hilise kui kõrgema ja madalama vahe
korra kontseptsioonides avamata, kuigi 
seda tunnustatakse.
.. Küsimus füsioloogiliselt psüühilisele 
üleminekust ei kuulu (vähemalt täna
päeval) konkreetsete loodusteaduste, 
vaid filosoofia kompetentsi.

K. Marx (1, lk. 565) kirjutas juba 
1844. a.: «Loom on vahetult samane oma 
elutegevusega. Ta ei erista ennast oma 
elutegevusest. Ta on see elutegevus. Ini
mene teeb aga oma elutegevuse oma 
teadvuse ja oma tahte objektiks. Tema 
elutegevus on teadlik. See ei ole niisu
gune määratlus, millega ta vahetult üh
tib. Teadlik elutegevus eristab inimese 
vahetult loomsest elutegevusest» (1 
lk. 565).

Sellest määrangust lähtudes võib väi
ta ka ümberpöördult: inimene on vahe
tult samane materiaalsete protsessidega, 
mis on ta teadvuse substraadiks. Ta ei 
erista ennast nendest protsessidest ega 
ka teadvuse olemasolust enesel. Küll 
aga eristab inimene tänu just teadvuse 
olemasolule ennast teadvuse faktidest 
ning seega ka välisilmast ja välismaa
ilmale suunatud tegevusest. See on põ
hiline erinevus looma psüühika ja ini
mese teadvuse vahel.

Siit lähtudes võime esitada küsimuse, 
kuidas materiaalne reflektoorne prot
sess organismis nähtub inimesele väljas
pool organismi asetsevate objektidena 
(on ideaalne), samal ajal aga jääb ma
teriaalseks protsessiks.

Vastust küsimusele tuleb otsida tun
net usaparaadile toimivate põhjuste sig- 
naalse ületamise erilises iseloomus (vt. 
20, lk. 433), eriti aga mittevastastoime- 
listes suhetes modelleerimisrefleksi 
efektoorse komponendi ja teiste füsio
loogilise tunnetusaparaadi osade vahel 
(19, lk. 406—407).

Inimene tunnetab oma lihaste tege
vust, mis on suunatud välismaailma 
praktilisele muutmisele, on sellest 
muutmisest teadlik. Inimene ei tunneta 
modelleerivate lihaste tegevust, mis vä
lismaailma objekte ei muuda. Füsioloo
gia peab otsima selliseid protsesse orga
nismis, mis on modelleerivate lihastega 
suhetes, kuid mitte vastastoimetes. Siia 
võiksid kuuluda kõnet moodustav lihas
te ja retseptorite süsteem, praktilis-mo- 
toorsete lihaste süsteem jne., mis, nagu 
see füsioloogias on tõestatud, on taju- 

misprotsessiga seotud. Samuti tuleb 
analüüsida ka teisi seoseid ning suhteid 
kesknärvisüsteemi mitmesugustel etaa- 
židel.
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РЕЗЮМЕ. О переходе физиологического в 
психическое. С. Д. Коппель. Важнейшей 
проблемой всякого психофизиологического ги
потеза является вопрос, каким образом физио
логические процессы, измененные под воздей
ствием сигналов, переходят в психические. Эгог 
же вопрос является центральным и в выдви
нутой автором психофизиологической гипотезе. 
Рефлексы, исходящие из сенсорных органов, в 
частности их эффекторный компонент («моде
лирующая мышечная деятельность»), автор 
рассматривает как материальный субстрат со
знания.

Автор доказывает, что физиологическое и 
психическое не могут быть «двумями сторона
ми» — материальной и идеальной — условного 
рефлекса (высшей нервной деятельности) ни 
в физиологическом, ни в кибернетическом 
аспекте и что психическое не является особой 
формой движения материи. В организме чело
века происходят только физиологические про
цессы. Психическое не является самостоятель
ной идеальной функцией, возникающей на поч
ве физиологических процессов, но развиваю
щейся по другим законам.

Концепция автора состоит в том, что фи
зиологические познавательные процессы («мо
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делирующая мышечная деятельность») сами 
материальны. Их субъективность и идеальность 
состоит в том, что только познающий субъект 
«переживает» их. В результате этого модели

рующая мышечная деятельность относится к 
объекту познания как явление к сущности.

Ed. Vilde пгт. Tallinna Pedagoogiline
Instituut

Ülevaated

EESNÄÄRMEVÄHI-
HAIGESTUMUS EESTI NSV-s 

AASTAIL 1964... 1968
JOOSEP BELTŠIKOV

MATI RAHU
Tallinn UDK 616.65-006.6(474.2)« 1964/1968»

Mitmete teiste vähktõvevormidega 
võrreldes on eesnäärmevähi uurimisele 
pööratud vähem tähelepanu (4, 7). Ees- 
näärmevähil on suhteliselt tagasihoidlik 
osatähtsus vähihaigestumuse ja -sure
muse struktuuris. Raskusi on haiguse 
varajasel diagnoosimisel, samuti ei ole 
eesnäärmevähki aruandluse dokumenti
des eraldi välja toodud (2, 3). Need on 
põhjused, mis peamiselt on takistanud 
haiguse leviku kindlakstegemist.

Eesnäärmevähki tuleks statistiliselt ja 
epidemioloogiliselt üksikasjalikult uuri
da. Paljudes riikides on eesnäärmevähi 
esinemissagedus märgatavalt suurene
nud (8, 12) ning see on kõrvutatav isegi 
kopsuvähi-suremuse dünaamika nihe
tega (11). On ka selgunud, et eesnäärme
vähki haigestumine ähvardab eeskätt 
vanemaealisi. Lahangu andmeil on hai
gust (ka latentsel kujul) konstateeritud 
kuni 46%-1 üle neljakümne aastastest 
meestest (1). Haigestumuse iseärasused 
eri etnilistes rühmades ja erinevate piir
kondade elanikel (5, 13) tingivad ka ees
näärmevähi geograafilise leviku täpsus
tamise.

Käesolev töö püüab mõningal määral 
täita lünka genitaalide vähktõve statis
tikas ja annab ülevaate vabariigi meeste 
eesnäärmevähi-haigestumusest aastail 
1964... 1968. Maaelanike haigusjuhtu
de alusel on haigestumust käsitletud 
territoriaalsest aspektist.

Meeste pahaloomuliste kasvajate hai
gestumuse struktuuris on maovähi

Eesnäärmevähi-haigestumus Eesti NSV-s 
ja välisriikides

Tabel 1

Riik Aasta
Haiges
tumus 
(°/oooo)

Koht meeste 
pahaloomu
liste kasva
jate haiges

tumuse 
struktuuris

Rootsi 1959...1961 41,8 I
Norra 1959 .. . 1961 37,3 II
Madal-
maad 1960 ..1962 24,2 IV
Saksa DV 1965 21,6 IV
Soome 1959 . .. 1961 14,6 IV
Eesti
NSV 1964 . .. 1968 13,5 IV

Märkus. Andmed Rootsi, Norra, Madal
maade ja Soome kohta on võetud kirjandus- 
allikast nr. 9, Saksa DV kohta aga kirjandus- 
allikast nr. 10.

Eesnäärmevähi-haigestumus Eesti NSV-s 
aastail 1964 . . . 1968 (%oou)

Tabel 2

Vanus 
aastates

Haigestumus

maa linn kokku

45 . .. 49 _ 1,2 0,8
50 ... 54 3,5 4,9 4,3
55 . . . 59 17,9 10,4 13,9
60 ... 64 35,8 54,1 44,6
65 ... 69 83,7 98,4 90,2
70 ... 74 129,6 155,9 140,4
75 ... 79 203,0 238,8 216,7

80 ja
rohkem 136,3 271,4 182,1
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Eesti NSV sotsiaal-majandusrajoonide maaelanike (50-aastased ja vanemad mehed) eesnäärme- 
vähi-haigestumus, haigestunute keskmine vanus ja jaotumine kliinilistesse rühmadesse aastail 
1964... 1968. Haigestumus on väljendatud standardiseeritud näitajatena. Kaudsel meetodil 
standardiseerimisel on standardiks võetud vabariigi meessoost maaelanike nelja vanuserühma 
(50 ... 54, 55 ... 59, 60 ... 64, 65 ja vanemad) eesnäärmevähi-haigestumus vaadeldaval peri
oodil.

(26,6%), kopsuvähi (25,5%) ja naha
vähi (9,1%) järel eesnäärmevähk (5,7%) 
neljandal kohal.

Kõigist 390 haigestunust kuulub tei
se kliinilisse rühma 59,7% ja neljan
dasse 40,3%. Tallinnas hõlmavad teise 
kliinilise rühma haigusjuhud 65,4%, 
Eesti NSV kõigis linnades, kaasa arva
tud alevid, 63,8% ja maal 55,9%.

Noorim haigestunu on 45- ja vanim 
91-aastane. Haigestunute keskmine va
nus vabariigis on 71,5 aastat (mood 75,5; 
mediaan 71,5), Tallinnas 71,2 (74,5; 
71,0), linnades 71,2 (70,5; 70,5) ja maal 
71,9 (75,5; 72,5) aastat. Kõigi keskmiste 
puhul on arvestatud parandust +0,5 
aastat (6).

Eesti NSV meessoost elanike eesnäär
mevähi-haigestumus on 13,5°/oooo, mille 
võrdlemisel mõnede välisriikide elanike 
haigestumusega ilmneb (vt. tabel 1), et 
haigusjuhtude arv meie vabariigis on 
mõnevõrra väiksem.*

* Et meile kättesaadavaks osutunud sta
tistilised andmed ei võimaldanud haigestumust 
võrrelda standardiseeritud näitajate ega va
nuse järgi, võib täpsem analüüs esitatus 
põhjustada teatavaid korrektiive.

* * Standardiseeritud on kaudsel meetodil. 
Standardiks on eesnäärmevähi-haigestumus 
aastail 1964 ... 1968 Eesti NSV meeste seits
mes vanuserühmas (50—54, 55—59, ..., 75—79, 
80 ja vanemad).

Linna- ja maaelanike haigestumus 
ulatub vastavalt lO,4%ooo ja 18,9°/oooo. 
Üle 50 aasta vanuste meeste kohta on 
need arvud järgmised: kogu vabariik 
61,9%ooo, linnad 6O,6°/oooo, maa 63,2%ooo. 
Haigestumuse standardiseeritud näita
jate**  kõrvutamine linna- ja maaelanike 
samas vanuserühmas aga näitab haiguse 
sagedasemat esinemist linnades 
(7O,5%ooo ja 55,6%ooo; p<0,02). Viimast 
kinnitavad ka tabeli 2 andmed.

Kui võrrelda eri sotsiaal-majandus- 
rajoone, siis selgub, et maaelanikud 
haigestuvad kõige sagedamini Edela- 
Eestis, kõige harvem Eesti saartel. Ter
ritoriaalsed erinevused haigestumuses, 
(p>0,05), haigestunute keskmises vanu
ses ja kliinilistesse rühmadesse jaotu
mises ilmnevad joonisel.

Eesnäärmevähi-haigestumuse edasine 
põhjalikum statistiline analüüs, kusjuu
res arvestatakse territoriaalset aspekti, 
võimaldaks tulevikus anda haiguse le
viku täpsema iseloomustuse. Haigestu
nute jaotumise andmestik tegevusala, 
rahvuse jm. järgi ning representatiivsed 
materjalid paljude territoriaalsete ük
suste (liiduvabariigid, välisriigid jm.) 
elanike haigestumusest aga on eeldus 
eesnäärmevähi igakülgsele epidemioloo
gilisele uurimisele.
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Mikrofoto 1. Lindikujulised hüaliinmembraanid katavad alveoolide sise- 
pinda.

Mikrofoto 2. Atelektaas, lootevete aspiratsioon. Selle taustal näha üksi
kuid alveoole, mille sisepinda katavad hüaliinmembraanid, kohati kämp- 
jäte moodustistena (enneaegne vastsündinu, elas poolteist päeva, veeta 
perioodi vältus 3,5 päeva).

Mikrofoto 3. Laienenud alveoolide sisepind on kaetud hüaliinmembraani-
dega, alveoolide valendik täidetud tursevedelikuga.
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(tekst lk. 197)

Mikrofoto 1. Kops. Pneumoskleroos tsüstide moodustamisega, värving van Giesoni 
järgi, suurendus 150X.

Mikrofoto 2. Neerupealis 
Veresoone seina fibrinoidne 
nekroos ja valendiku ahe
nemine. Värving van Gie
soni järgi, suurendus 280X.

Mikrofoto 3. Neer. Vääniliste tõrukeste 
epiteelirakkude sõmerjas düstroofia 
(vasakul) ja valgumasside ladestus päs- 
makestes (paremal). Värving van Gie
soni järgi, suurendus 400X.



Foto 1. Kuuli sisenemise ava piirkond.

lk. 198)
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Foto 2. Aordi ebaaneurüsmi ülevaade. Noolega on tähis
tatud haav aordiseinas.
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Keisri ukaas riiklikust meditsiinikolleegiumist nr. 2523 (25. augustil 1802), millega pandi seaduslik alus veiserõugete 
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KIRJANDUS: 1. БяликВ. Л. и др. Архив 
патологии, 1968, 10, 38—44. — 2. Мартынен
ко Б. Ф. Вопр. онкологии, 1968, 8, 40—43. — 
3. Мер ков А. М., Ча клин А. В. Статисти
ческое изучение злокачественных новообразо
ваний. М., 1962. — 4. Нугманов С. Н. и др. 
Урология и нефрология, 1968, 2, 23—27. — 
5. X е р с т Б. Р. В кн.: VIII Международный про
тивораковый конгресс. Том I. М.-Л., 1963, 254— 
256. — 6. X и л л А. Б. Основы медицинской ста
тистики. М., 1958. — 7. Чаклин А. В. Крае
вые особенности распространения злокачест
венных опухолей. Л., 1963. — 8. В а i 1 а г, J. С. 
а. о. Cancer Rates and Risks. Washington, 
1964. — 9. Cancer Incidence in Five Conti- 
nents. Berlin, 1966. — 10. H e г о 1 d, H. J., 
В e r n d t, H. Neoplasma. 1968, 15, 5, 517— 
522. — 11. Marton, Z. Geographia medica 
hungarica. Budapest, 1967, 31—42. — 12. 
S c h о 11 e n f e 1 d, D., H о u d e, R. W. Med. 
Clin. N. America, 1966, 50, 3, 613—630. — 
13. S t e i n e r, P. E., Cancer: Race and Geo- 
graphy. Baltimore, 1954.

РЕЗЮМЕ. Заболеваемость раком предста
тельной железы в Эстонской ССР за 1964— 
1968 гг. И. С. Бельчиков, М. А. Р а х у. 
В структуре онкологической заболеваемости 
мужчин республики рак предстательной желе
зы находится после рака желудка (26,6%), 
рака легкого (25,5%) и рака кожи (9,1%) на 

четвертом месте (5,7%). Удельный вес боль
ных II клинической группы равен: по респуб
лике в целом — 59,7%, в г. Таллине — 65,4%» 
в городах — 63,8%, в сельских местностях — 
55,9%; средний возраст больных составляет 
соответственно 71,5 (мода — 75,5; медиана — 
71,5), 71,2 (74,5; 71,0), 71,2 (70,5; 70,5) и 71,9 
(75,5; 72,5) лет. Возраст самого младшего 
больного 45 лет, самого старшего — 91 год.

Среднегодовая заболеваемость составляет 
13,5 случая (в городах — 10,4, в селах — 18,9) 
на 100 000 мужчин. Повозрастные показатели 
заболеваемости равняются: в группе 45—49лет 
_ 0,8, 50—54 — 4,3, 55—59 — 13,9, 60—64 — 
44,6, 65—69 — 90,2, 70—74 — 140,4, 75—79 — 
216,7, и в группе 60 лет и старше — 182,1. За
болеваемость мужчин старше 50 лет в респуб
лике — 61,9, в городах — 60,6, в селах — 63,2; 
стандартизованная по возрасту заболеваемость 
в городах — 70,5, в селах — 55,6 (р<0,02).

Из пяти социально-экономических районов 
ЭССР (см. рисунок) наибольшая заболевае
мость (стандартизованная) сельского мужского 
населения отмечается на юго-западе (73,9), 
наименьшая — на западных островах (40,7).

Tallinna Vabariiklik Onkoloogia Dispanser 
Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini 

Instituut

Tervishoid. Töö teaduslik organiseerimine

REANIMATSIOONIPALATI
TÖÖST

BERNARD LEHEPUU
Tallinn

Abi andmise korraldamine raskes sei
sundis haigetele väärib üldist tähele
panu. Pikka aega on töötanud Tartu 
Vabariikliku Kliinilise Haigla reanimat- 
sioonikeskus (8, 10). Edukalt funktsio
neerivad intensiivravipalatid Tartu Lin
na Kliinilise Haigla kirurgiaosakonnas 
(6), Tartu Vabariiklikus Kliinilises 
Haiglas (9) ja muudes raviasutustes. 
1968. aasta oktoobrist alates on ka Tal
linna Vabariikliku Haigla anestesioloo- 
gia-reanimatoloogiaosakonnas kaheksa 
voodikohaga reanimatsioonipalat (5).

Et reanimatsioonipalat anestesioloo- 
gia-reanimatoloogiaosakonnas on suhte-

UDK-082/083-06 : 614.2

liselt uudne, siis lubatagu allpool esi
tada mõningaid meie töökogemusi ja 
tähelepanekuid.

Meil on kaheksa reanimatsioonivoodit 
ühes palatis. Selle suurim puudus on, et 
haigeid ei ole võimalik täielikult isolee
rida. Puudust korvab osalt põrandapin
na maksimaalne kasutamine, samuti on 
haigeid hõlpsam jälgida ja hooldada 
ning suurenenud on ka manööverda
mise võimalus. Tagasihoidlike võima
luste korral aga tundub niisugune voo
dite paigutamine parim olevat. Põranda
pinna vähesuse tõttu ei ole meil reani- 
matsiooniruumi, kiiruuringute labora
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tooriumi ega kõrvalruume. Kitsamas 
mõttes reanimeerimiseks oleme seetõttu 
sunnitud kirurgilist ravi vajavad haiged 
paigutama operatsiooniruumi, sisehai- 
gusi põdevad aga mitmesuguste osakon
dade protseduuritubadesse. Alles pärast 
eluliste funktsioonide mõningast stabi
liseerumist võime haigeid paigutada 
reanimatsioonipalati vooditesse.

Haigeid jälgivad edaspidi ja ravi ju
hivad kaks arsti, kellel on anestesio
loogi ettevalmistus. Üks neist töötab 
meie palatis pidevalt, teine aga «libi
seva» graafiku järgi. Reanimatsiooni
palati valvearstiks on haigla valveanes- 
tesioloog. Kogu ööpäeva vältel on pala
tis 2 .. . 3 õde. Sanitare on nii vähe, et 
neid jätkub ainult päevasteks töötundi
deks.

Reanimatsioonipalatis on kasutusel 
originaalne haigete jälgimise ja korral
duste leht. Meie kogemused ühtivad 
täielikult G. Kesleri jt. (4) tähelepane
kutega, mille järgi ainult täpne doku
mentatsioon võimaldab orienteeruda 
raskesti haige seisundi hindamisel ja 
ravi juhtimisel.

Aasta vältel on meie palatis ravitud 
398 haiget. Seega peaaegu kaks korda 
rohkem kui niisama suure voodite arvu 
korral Harkovis (2). Ilmselt on see tin
gitud asjaolust, et töötame mitmekülgse 
profiiliga haiglas, kus haigete üleviimise 
võimalused teistesse osakondadesse on 
mõnevõrra avaramad ja reanimatoloogi- 
list ravi pikka aega vajavate haigete 
osatähtsus väiksem. Muidugi tingib hai
gete teistesse osakondadesse üleviimise 
tempo ka voodikohtade vähesus, sest 
ainult 1 % reanimatsioonivoodeid haigla 
voodite üldarvust on vabariiklikule 
haiglale ilmselt vähe — vajaksime neid 
vähemalt 1,5% voodite üldarvust.

398 haigest 234 (58,7%) vajasid rea
nimatsioonivoodeid pärast operatsiooni, 
51 (12,9%) haigel olid mürgistused ja 
46-1 (11,6%) traumad. Ülejäänud 67 
(16,8%) ravitut põdesid mitmesuguseid 
muid haigusi.

Kirurgilist ravi vajanute suur ülekaal 
tingis, et enamik haigeid — kokku 99, 
s. o. 24,8% — toodi üle üldkirurgiaosa- 
konnast ja 97 haiget, s. o. 24,4%, neuro- 
kirurgiaosakonnast. Teistest haiglatest 
toodi 33 haiget (8,3%). Vabariiklik haig
la peaks teistelt haiglatelt veelgi roh
kem haigeid üle võtma. Loodame, et 
seda lähemas tulevikus võimaldab trans- 
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pordiolude parandamine. Paljude ravi
asutuste töökogemused (3, 10) on ümber 
lükanud nn. mittetransportaabluse dog
ma ja õigustavad parema ravi ning 
hoolduse võimaldamise eesmärgil trans
portida ka raskes seisundis haigeid.

Mitmesugustest patofüsioloogilistest 
sündroomidest täheldasime kõige sage
damini vee- ja elektrolüütide-ainevahe- 
tuse häireid (144 haigel), hingamiselun- 
dite kahjustusi (101 haigel) ning anee
miat (91 haigel). Ravimisel toitsime pa- 
renteraalselt 179 haiget, korrigeerisime 
vee- ja elektrolüütide-ainevahetust 
177-1 ning tegime vereülekandeid 135 
haigel.

Meie palatist lahkunud haigetest suu
nati

neurokirurgiaosakonda 86 (21,6%)
üldkirurgiaosakonda 80 (20,1%)
teistesse haiglatesse 29 ( 7,3%)
teraapiaosakondadesse 28 ( 7,1%)
lastekirurgia osakonda 19 ( 4,8%)
koju 17 ( 4,2%)
uroloogiaosakonda П ( 2,8%)
günekoloogiaosakonda 10 ( 2,5%)
traumatoloogiaosakonda 9( 2,2%)
lasteosakonda
kurgu-, kõrva- ja ninaosa

9 ( 2,2%)

konda 6( 1,5%)
rindkerekirurgiaosakonda 5 ( 1,3%)
sünnitusosakonda 2( 0,5%)
stomatoloogiaosakonda 2 ( 0,5%)
silmaosakonda 1 ( 0,3%)
lahangule 84 (21,1%)

Pärast üleviimist teistesse osakondades
se suri veel 11, seega kokku 95 (23,9%)- 
Reanimatsioonipalatites on letaalsus 
suuresti varieeruv. Lätlaste andmeil on 
see 30,9% (1). Kõige kõrgemale letaal- 
susele aga on viidanud Poltaava auto
rid — 44,8% (7). Kahtlemata sõltub le
taalsus suurel määral haigete kontingen
dist ja ka sellest, kuidas haigeid reani- 
matsioonipalatisse on valitud. Meil valib 
haigeid valveanestesioloog. Haigeid suu
nab teistesse osakondadesse valvearst, 
kusjuures eelnevalt on kooskõlastatud 
raviarstiga. 84 haigest, kes hiljem surid, 
oli põdenud neurokirurgilisi haigusi 
37 (44%), üldkirurgilisi 19 (22,6%) ja 
sisehaigusi II (13%).

Meie kogemused kinnitavad, et ras
kes ja üliraskes seisundis haigeid suu
davad reanimatsioonipalati anestesio
loogid sümptomaatiliselt ravida. Spet
sialistide konsultatsioonid diagnoosimi
sel on kindlasti vajalikud. Seepärast 



peab reanimatsioonipalat paiknema suu
res ja mitmeprofiililises haiglas. Eran
dina peaksid reanimatsioonipalatid ole
ma suuremates kitsa eriala haiglates, 
näiteks nakkus- ja psühhoneuroloogia
haiglates, sest nende haigete üleviimine 
teistesse haiglatesse reanimatsiooniks ei 
ole otstarbekas. Loomulikult ei saa rea
nimatsioonipalat täiesti asendada osa
kondade intensiivravipalateid. Viimased 
aga peaksid olema igas osakonnas. Rea- 
nimatsioonipalati personal on suures 
haiglas kogu reanimatoloogiaalase te
gevuse juhendaja. Raviprotseduurid 
reanimatsioonipalatis moodustavad vaid 
ühe osa kõige raskemas seisundis hai
gete ravis (11).

Meie kogemuste järgi on väga oluline 
reanimatsioonipalatis töötavate õdede 
valik ja erialane ettevalmistus, sest just 
nende hooleks jääb haigete poetamine ja 
peamiselt ka jälgimine.

KIRJANDUS: 1. Андреев Г. и др. Тр. 
X научн. конф, хирургов Эстонской ССР. Тал
лин, 1967, 206—207. — 2. Брусницына 
М. П. и др. Актуальные проблемы анестезио
логии-реаниматологии. Львов, 1969, 3—5. — 
3. Данилов И. В. и др. Основы реанимато
логии. М., 1966. — 4. Кеслер Г. и др. Реа
нимация. Прага, 1968. — 5. Лехепуу Б. К., 
Тедремаа Ю. Л. Материалы III научно- 
практ. конф. Таллинской республик, больницы 
и Ин-та эксп. и клинич. медицины Минздрава 
Эстонской ССР. Таллин, 1969, 29—30. — 
6. Линкберг А. Я., Т а л ь в и к Р. М. Ма
териалы научной конференции. Рига, 1969, 507. 
— 7. Р а д е в и ч О. Л. и др. Актуальные про
блемы анестезиологии-реаниматологии. Львов, 

1969, И —12. — 8. Ра удам Э. И., Кросс 
Э. Ю., Тикк А. А. Тр. X научн. конф, хирур
гов Эстонской ССР. Таллин, 1967, 203—205. — 
9. Юргенс Ю. М., Кокк X., С а м а р ю - 
тель Ю. Р. Тр. X научн. конф, хирургов 
Эстонской ССР. Таллин, 1967, 90—94. — 
10. Kross, Е., Noo г, Н., Tlk к, А. IV sym- 
posium anaesthesiologiae Internationale. 
Proceedings I. Varna, 1969, 169—186. — 
11. Wolowicka, L. а. о. IV symposium 
anaesthesiologiae internationale. Proceedings 
IV. Varna, 1969, 713—723.

РЕЗЮМЕ. О работе в реанимационной па
лате. Б. К. Л е х е п у у. В статье обобщается 
опыт работы реанимационной палаты анесте
зиолого-реанимационного отделения Таллин
ской республиканской больницы. В этой палате 
развернуты 8 коек, что составляет 1 % общего 
коечного фонда больницы. В течение одного 
текущего года из этой палаты выписались 
398 больных. Большинство — послеоперацион
ные больные, всего 234 (58,7%) человека. С от
равлениями — 51 больной (12,9%), различны
ми травмами 46 больных (11,6%).

Умерли в этой палате 84 больных (21,1%), 
а после переводов в другие отделения еще И. 
Общая летальность составляет 23,9%.

Выбор больных и лечение в реанимационной 
палате управляется анестезиологами-реанима
тологами при активном участии специалистов 
других профилей. В дальнейшем анестезиологи 
намерены больше транспортировать больных 
«на себя» из других больниц. В статье под
черкивается большое значение роли медицин
ских сестер в работе реанимационной палаты.

Основным выводом статьи является то, что 
реанимационные палаты целесообразно орга
низовать на базе крупной многопрофильной 
больницы, но, несмотря на наличие их, необ
ходимо в каждом отделении больницы иметь 
палату интенсивной терапии.

Tallinn.a Vabariiklik Haigla

ANALÜÜTILINE LAUD 
APTEEGIS

ELMAR ARAK 
Tartu UDK 615.49 : 658.542

Kvaliteetsete ravimite valmistamisel 
apteegis on suure tähtsusega kõikide 
võimalike vigade vältimine ja pidev 
kontroll. Ravimite kontroll algab pärast 
apteegikauba saamist ja lõpeb väljas
tamisel ravimit vajajale. Kontrollimisel 
kasutatakse kirjalikke, organoleptilisi, 
füüsikalisi, keemilisi ja küsitlusmeeto- 
deid.

1969. а. 1. jaanuarist kehtib apteegis 
valmistatud ravimite kontrolli kohta 

uus instruktsioon, mis on kinnitatud 
NSV Liidu tervishoiu ministri käskkir
jaga. Kõik apteegis valmistatud ravimid 
tuleb kontrollida kohapeal, kusjuures 
apteegi juhataja, tema asetäitja, kee- 
mik-analüütik, kontrolör või retsep- 
taar-kontrolör peavad valdama kõiki 
kontrollimisviise.

Tartu Kontrollanalüüsi Laboratooriu
mi kogemused on näidanud, et sageli val
mistab raskusi keemilise kontrolli orga-
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niseerimine, eriti väiksemates apteeki
des. Igas apteegis, ka I grupi apteegi- 
punktis peab olema analüütiline kabinet 
või laud. Keemilise kontrolli efektiivsus 
oleneb suurel määral analüütilise laua 
varustatusest reaktiivide ja töövahendi
tega. Keemilise kontrolli tegijale peavad 
reaktiivid ja töövahendid olema kergesti 
kättesaadavad ja mugavad käsitseda.

Neid nõudeid arvestades töötati Tartu 
Kontrollanalüüsi Laboratooriumis välja 
reaktiivide ning töövahendite paiguta
mise kapi näidis (vt. tahvel X, foto). 
Vastavalt apteegi ruumidele ja sisustu
sele võib selle kapi kinnitada seinale 
kontrolöri töökoha läheduses või paigu
tada kontrolöri töölauale. Kapi mõõt
med on: 600X600X125 mm. Kapp on 
kaetud plastmassiga, riiulid klaasist. 
Kapil on kolm ust, millest kaks ava
nevad vertikaalselt ja üks horisontaal
selt. Viimast saab kasutada lauana, mil
lel tehakse keemilisi analüüse. Värvus- 
reaktsioonide paremaks hindamiseks on 
horisontaalselt avaneva ukse siseküljele 
kinnitatud musta ja valge tagapõhjaga 
klaas.

Vertikaalselt avanevate uste sisekül- 
gedel on keemilise analüüsi eeskirjad. 

Reaktiivide jaoks kasutatakse polüetü- 
leenist 10 ja 20 ml-lisi tilguteid, mis 
koosnevad kolmest osast ja mis värvus- 
reaktsioonide korral on eriti otstarbe
kad lahuseliste reaktiivide tilkhaaval 
lisamiseks. Tilgutid' varustati etiketti
dega järgmiselt: peene liivapaberiga ka
redaks hõõrutud tilguti pinnale kirjutati 
reaktiivide nimed lühikeseks lõigatud 
värvipintsli abil musta (naha) nitro- 
värviga. Pärast kuivamist kaeti etikett 
lakiga (ХИМОЛАК, Poola RV). Orgaa
nilised lahustid, näiteks alkohol, kloro
form, eeter, lenduvad polüetüleenist til
gutitest kiiresti, seepärast on neid soovi
tatav hoida lihvitud korgiga klaas- 
anumais.

Kontsentreeritud hapete anumad tei
sel riiulil on ülejäänud reaktiividest 
eraldatud pleksiklaasiga. Kapi parem
poolses osas on tiitrimislahuste ja mik- 
roanalüüsi büretid. Viimased on her
meetiliselt kinnitatud tiitrimislahuse 
plastmassist pudelile kummikorgi ja 
plastmasspudeli vintkorgiga. Büreti 
täitmiseks tuleb avada kraan, pigistada 
pudelit ning siis, kui bürett tiitrimis- 
lahusega on täitunud, kraan sulgeda (vt. 
foto). Tiitrimisel on büreti kummitoru 
tarvis pigistada sealt, kus torus on 
klaaskuulike.

Pipettide, mõõtesilindrite, indikaator- 
paberi jm. hoidmiseks on kapis välja- 
tõmmatav sahtel.

Kappi eksponeeriti Apteekide Pea
valitsuse Tartu osakonna konverentsil 
23. ja 24. aprillil 1969. a., kus ta äratas 
tähelepanu.

KIRJANDUS: 1. Шиманко А. И„ Мель
ниченко А. К. Организация фармацевтиче
ского дела. М., 1961, 180—205. — 2. Энцикло
педический словарь аптечного работника. М., 
1960, 214—215. — 3. Голосова Н. А. и др. 
Учебник организации фармацевтического дела. 
М., 1961, 207—213.

Tartu Kontrollanalüüsi Laboratoorium
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Kogemuste vahetamine ja kasuistika

ÄGEDA {PAHALOOMULISE] 
SKLERODERMIA JUHT

LEO PÄI
LEA HERING

LEO POKK
Tartu UDK 616.5-004.1

Sklerodermia on suhteliselt harva esi
nev omapärase kliinilise pildi ja muut
liku kuluga kollagenoos.

Kuigi seda haigust on tänapäeval klii- 
nilis-morfoloogiliselt mitmekülgselt kir
jeldatud, ei ole andmeid kulu ja iseära
suste kohta veel küllaldaselt süstemati
seeritud. Huvi pakub NSV Liidu Arsti
teaduse Akadeemia Reumainstituudis 
N. Gusseva (1) poolt väljatöötatav klas
sifikatsiooni skeem, milles eristatakse 
haiguse arengu kolme staadiumi vasta
valt protsessi ulatusele ning kolme ak
tiivsuse astet analoogiliselt reuma ja 
muude kollagenooside nomenklatuuriga.

Harilikult on sklerodermia krooniline 
või alaäge; haigestuvad peamiselt nai
sed (1,3, 6). Haiguse äge ja generalisee- 
ritud kulg pole tavaline. N. Gusseva (1) 
ja Z. Stäva (7) nimetavad sellist kulgu 
pahaloomuliseks.

Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla 
kardioreumatoloogiaosakonnas puutu - 
sime kokku pahaloomulise skleroder
mia juhuga, mida N. Gusseva (1) järgi 
võiks nimetada II staadiumi skleroder- 
miaks III astme aktiivsusega.

55-aastane mees (H. K.) haigestus 1966. 
aasta kevadel. Jalgadel, kätel ning näol tek
kisid tursed. Sama aasta sügiseks lisandusid 
väsimus- ja nõrkustunne. Füüsilistel pingu
tustel tekkis kergesti hingeldus. Jaoskonna
arsti määratud ravi seisundit veidi küll paran
das, kuid 1967. a. kevadel väsimus, nõrkus ja 
hingeldus süvenesid, tekkis subfebriilne keha
temperatuur, tursed suurenesid. Nahk muutus 
pruunikaks ning rindkerel, kõhul, näol, kätel, 
säärtel ka kõvaks ja tihkeks. Patsient toime
tati Türi haiglasse, kus seisund ravi toimel 
mõnevõrra paranes.

1968. a. detsembris saadeti haige Tartu Va
bariikliku Kliinilise Haigla kardioreumato?oo- 
gia osakonda Saatediagnoos: sklerodermia. 
Haiglasse saabumisel olid käed ja jalad tuge
vasti tursunud, kahvatud-tsüanootilised, liha
sed atrofeerunud. Sõrme- ja varbaotstel troo- 
filised haavandid. Nahk ja nahaalune kude 
kogu kehal, eriti aga näol, jäsemetel, rindkerel 

ning kõhul, tihke ja pingul (masknägu, mu- 
laažkäed). Hingamine sagenenud ka rahuole- 
kus, rindkere liikuvus väike. Perkussioonil 
kopsudes karbikõla. Auskultatsioonil karene- 
nud hingamiskahin ja kummaski kopsus roh
kesti kuivi räginaid ning kiunusid. Kopsude 
allosas kohati rigin ja pleura hõõrdumise 
kahin. Röntgenoloogiliselt sedastati mõlema
poolne difuusne interstitsiaalne pneumoskle- 
roos. Söögitoru mõõdukalt hüpotooniline, alu
mises osas kitsenenud. Südame rütm regu
laarne, toonid tuhmid, tasased. Kõhu palpee- 
rimine raskendatud naha ja nahaaluse koe 
tihkenemise ning pinguloleku tõttu.

Laboratoorsete uuringute andmed on esi
tatud joonisel.

Raviks määrati prednisolooni, sarkolüsiini, 
südamevahendeid, vitamiine. Pärast mõne
nädalast ravi muutus nahk veidi elastsemaks, 
käte ja jalgade turse alanes. Kuid peagi hak
kas seisund progresseeruvalt halvenema: käte 
ja jalgade turse suurenes uuesti, troofikahäi- 
red süvenesid (sai alguse varvaste gangreen), 
hingeldus ja tahhükardia tugevnesid, ilmne
sid düsfaagia ja isutus. Jaanuari lõpul haige 
periooditi oksendas ja tal tekkis kõhulahtisus, 
väljaheide verine. Veebruari algul haige suri. 
Kliiniline diagnoos: Sclerodermto subacuta, 
aktiivne faas, III astme aktiivsus (maliigne 
kulg), dermatovistseraalne vorm (gangraena 
digitorum ped. et man. utr., kopsus ja süda
mes sklerodermiale iseloomulikud muutused, 
ultseroos-hemorraagiline gastroenterokoliit).

Joonis. Laboratoorsed andmed ja nende dü
naamika: 1 — SR, 2 — siaalhape, 3 — C- 
reaktiivne valk, 4 — fibrinogeen, 5 — seerumi 
gammaglobuliinid.
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Väljavõtteid lahanguprotokollist (nr. 62/ 
1969). Toitumus alla keskmist. Nahk kahvatu- 
valge, käte dorsaalsel pinnal paiguti ketendus. 
Sõrmedel ja varvastel on kuni 2 cm läbimõõ
duga mustjaspruuni koorikuga kaetud haa
vandid. Mao limaskest sile, kurrulisus puu
dub. Parema neeru mõõtmed 11X5X4 cm, 
vasak neer 11X4X4 cm. Neerude kihnualune 
pind kohati peensõmerjas, koore joonis hal
vasti nähtav. Alumised kopsusagarad kemple
misel tihket konsistentsi, välispind granu- 
laarne, lõikepinnal on valkjashalle fibroosseid 
vääte. Südame mõõtmed 11X12X4 cm, vasaku 
vatsakese sein 1,6, parema vatsakese sein 
0,6 cm paks. Perikardi lestmete vahel üksi
kuid sidekoelisi liiteid. Mitraalklapi hõlmad 
paiguti paksenenud.

Lahangumaterjali histoloogilisel uurimisel 
leiti sklerodermiale iseloomulikke muutusi 
nahas ja siseelundites, nimelt kopsudes (vt. 
tahvel IX, mikrofoto 1), südames, neerupea
listes (vt. tahvel IX, mikrofoto 2), neerudes 
(vt. tahvel IX, mikrofoto 3), mao ning peen- 
ja jämesoole seinas, maksas ja põrnas. Pato- 
loogilis-anatoomiline diagnoos: süsteemne 
sklerodermia — naha atroofia ja haavandid 
varvastel ning sõrmedel, kahepoolne basaalne 
pneumoskleroos, mitraalklapi hõlmade skle
roos, mao limaskesta atroofia. Kaasuva haigu
sena esines aordi ja pärgarterite ateroskle- 
roos.

Sklerodermia puhul on haigusprotses- 
sist tabatud tavaliselt mitu siseelundit, 
kuid igal üksikjuhul on kahjustatud ees
kätt ühe elundi või elundsüsteemi side- 
kude ja veresooned (4, 5). Käesoleval 
juhul olid haiguslikud muutused kõige 
enam välja kujunenud kopsudes, peami
selt alumistes sagarates, nagu ka kir
janduses on kirjeldatud (2, 4). Histoloo
gilisel uurimisel leidsime muutusi peen- 
ja jämesoole seinas ning maoseinas, 
tegime kindlaks limaskesta ja lihaskesta 
atroofia, sidekoe rohke vohamise, vere
soonte hüalinoosi ja skleroosi, mida 
siiski ei peeta sklerodermiale spetsiifili
seks (4).

Seedetrakti häirete kliiniline sümp- 
tomatoloogia langes kokku kirjanduses 
esitatuga. Väärib tähelepanu söögitoru 

allosa kitsenemine, millega tihtipeale 
kaasnevad elundi dilatatsioon ülevalpool 
kitsenemist (3, 6), düsfaagia, isutus, ok
sendamine ja kõhulahtisus haiguse lõpp
staadiumis. Teiste elundkondade kah
justused vastasid samuti kirjanduses 
esitatule. Seega oli meil tegemist kül
lalt tüüpilise juhuga, mille omapäraks 
oli haiguse kiire progresseerumine, sest 
haiguse ilmnemisest surmani oli möö
dunud veidi vähem kui kolm aastat. 
Ehkki sklerodermia on üsna hästi ravi
tav, on selle pahaloomuline variant väl
jakujunenud staadiumis N. Gusseva (1) 
arvates väga halva prognoosiga. See
pärast on vajalik, et haigus kohe ära 
tuntaks ja õigel ajal ravi alustataks.

KIRJANDUS: 1. Гусева H. Г. Bonp. 
ревмат., 1969, 2, 14. — 2. Лихт Л. Л. Арх. 
патол., 1965, 9, 56. — 3. Нестеров А. И., 
С и г и д и н Я. А. Клиника коллагеновых бо
лезней. М.. 1966. — 4. Струков А. И., 
Бегларян А. Г. Патологическая анатомия 
и патогенез коллагеновых болезней. М., 1963. 
— 5. Струков А. И., Г р и ц м а н Н. Н. Арх. 
патол., 1961, 11, 3. — 6. Та реев Е. М. Кол- 
лагенозы. М„ 1965. — 7. St ä va, Z. Aeta Der- 
matologica, 1958, 117, 135.

РЕЗЮМЕ. Случай острой (злокачественной) 
склеродермии. Л. Т. П я й, Л. X. Хер ин г, 
Л. Р. Покк. Приводятся данные истории бо
лезни и патолого-анатомического вскрытия 
мужчины 55 лет, у которого течение болезни 
характеризовалось сравнительно быстрой гене
рализацией процесса наравне с высокой его 
активностью. Больной умер при далеко зашед
ших склеротических, дистрофических и сосу
дисто-некротических изменениях с явлениями 
недостаточности дыхательной, сердечно-сосу
дистой и пищеварительной систем, спустя при
мерно 3 года после возникновения первых 
симптомов заболевания.

TRÜ Arstiteaduskonna hospitaalsisehaiguste 
kateeder ja patoloogilise anatoomia 

kateeder

KUULI MIGRATSIOON PÄRAST
DIAGNOOSIMATA JÄÄNUD

LASKEVIGASTUST
ALEKSEI LUKAS

Tallinn UDK 616-003.6-001 45

Statistilistel andmetel (2) on sisse
tungivate laskevigastuste iseärasuseks 
võõrkehade leidumine organismis.

Inimese organismis muudavad võõr
kehad paljudel juhtudel esialgset asu
kohta. Seda asjaolu tuleb silmas pidada 
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praktikas. On kirjeldatud laskevigas- 
tuste juhte, mil võõrkeha on migreeri- 
nud küllalt kaugele (1, 3, 4, 5, 6, 7). 
Võõrkehade migratsioonitee võib kul
geda järgmiselt: 1) piki haavakanalit, 
2) mööda kudedevahelist kohevat side- 
kude, 3) elundite pehmete kudede kau
du, 4) mädanikus, 5) mööda õõneselun- 
deid, 6) suletud anatoomilistes õõntes, 
7) südame ja veresoonte süsteemis. On 
täheldatud ka kombineeritud migrat
siooni] ühte, näiteks mädanikust õõnes- 
■elundisse, pehmetest kudedest veresoon- 
konda jne.

Südame ja aordi sissetungivate haa
vade korral on kõige soodsamad võima
lused võõrkeha migratsiooniks vere
soonte kaudu. Kuid ka niisugustel juh
tudel võib võõrkeha oma asukohta 
muuta alles siis, kui haava tekitamisest 
on möödunud küllalt palju aega.

Meie tähelepanekute hulgas on järg
mine juht.

1967. aasta 31. oktoobril toodi Eesti NSV 
Tervishoiu Ministeeriumi Kohtumeditsiini 
Peaekspertiisi Büroo iahkamisruumi 38-aas- 
tase kodaniku M. laip surma põhjuse kind
lakstegemiseks (lahangu protokoll nr. 201/67). 
Miilitsaosakonna saatelehel oli märgitud, et 
kodanikku M. tabas 30. oktoobril kodus äkk
surm. Laiba välisel vaatlusel sedastati kõhu 
eesmisel keskpidisel joonel värske operatsioo- 
niarm pärast hiljuti tehtud laparotoomiat ja 
roietekaare piirkonnas paremal kinnikasvanud 
ümmarguse haava arm, mis oli kaetud kuiva 
koorikuga, mõõtmed 1,2X1,0 cm (vt. tahvel 
XIII, foto 1).

Õnnestus välja selgitada, et kodanikku M. 
oli 12. kuni 28. oktoobrini ravitud haiglas. Seal 
pandi diagnoos: keha üldine põrutus, maksa 
rebend. Tuli ise haiglasse 12. oktoobril kell 
13.00. Teatas arstile, et öösel olevat talle kal
lale tunginud tundmatud isikud, kes olid ta 
pikali löönud ja peksnud. Teadvust ei kaota
nud, ei oksendanud. Öö oli mööda saatnud 
sõbra juures ning alles hommikul oli läinud 
traumapunkti. Seal kaebas halba enesetunnet 
ja valusid rindkere ülemises osas.

Läbivaatusel haiglas avastati rindkerel 
1 cm pikkune pindmine haav. Palpeerimisel 
kõht pehme, kõhuseina lihaste pinge puudus. 
Poolteist tundi hiljem täheldati kõhuseina 
lihaste pinget ja ilmnesid kõhukelme ärrituse 
tunnused. Et oletati maksa rebendit, tehti 
samal päeval laparotoomia kõhu eesmisel 
keskpidisel joonel. Kõhuõõnes ligikaudu liiter 
verd ja verehüübeid. Paremas maksasagaras 
leiti haav mõõtmetega 2X2 cm. (Lahangu 
andmeil oli vigastatud vasak maksasagar. 
A. Lukas.) Haav suleti rasvikulapi ja hemos- 
taatilise käsnaga. Operatsioonijärgsel perioo
dil tüsistusi ei tekkinud, haav kasvas kinni 
esmaspingsalt. Rindkere röntgenoskoopia and
meil 24. oktoobrist avastati parema kopsu- 
välja alumises osas horisontaalselt paiknev 
vari mõõtmetega 5X0,5 cm, mida röntgenoloog 

hindas kui kettakujulise atelektaasi varju. 
28. oktoobril kirjutati haige koju rahuldavas 
üldseisundis, talle määrati ambulatoorne ravi.

Lahangul leiti paremas pleuraõõnes 3,5 
liitrit hüübimata verd. Kõhuõõnes, põrna piir
konnas, rasvikust ümbritsetud organiseeruv 
hematoom, mille mõõtmed 12X6X6 cm. Vahe- 
lihas ja põrn vigastusteta. Vasaku maksasa- 
gara alumise serva külge õmmeldud rasviku- 
lapp 5X2 cm. Paremal piki lülisammast ret- 
roperitoneaalselt asetseb organiseerunud he
matoom, mille mõõtmed on 13X3 cm. Selle 
sein koosneb tihkestunud trombootilisest 
massist, hematoomi õõs kaetud tihkestunud 
fibriiniga ja täitunud hüübimata verega, on 
moodustunud ebaaneurüsm. Ebaaneurüsmi 
ülemine osa kitseneb ja on vahelihases paik
neva rinnaaordi-ava kaudu ühenduses kesk- 
seinandi tagumise osa ja parema pleuraõõne- 
ga, kus leidus 3,5 liitrit hüübimata verd. 
Aordi tagumisel-külgmisel seinal paremal pi- 
lutaoline haav, mis läbistab aordi,seina kõik 
kestad. Haav on ühenduses ebaaneurüsmi 
õõnega (vt. tahvel XIII, foto 2). Aordi välis- 
kest haavast üles- ja allapoole on verevalumi 
toimel kihiliselt eraldatud.

Lõikasime välja roietekaare piirkonnas pa
remal paikneva haava vigastatud koed ja 
uurisime neid mikroskoobiga МБС-2. Tegime 
kindlaks, et tegemist oli lähedalt tekitatud 
laskevigastusega. Et puudus kuuli väljumise 
ava ja et kuuli ei leitud ka elundites ning 
verehüüvetes, oletasime kuuli migreerimist 
arteriaalsüsteemis. Tehti röntgeniülesvõte ja 
kuuli vari oli nähtav vasaku reie piirkonnas. 
Vasak reiearter avati ja samas, süvast reie- 
arterist distaalsemal leiti 6,35 mm kaliibriga 
püstoli kuul. See koos teda ümbritseva trom- 
bootilise massiga sulges veresoone valendiku.

Nähtavasti tekkis emboolia vähe aega enne 
surma, igal juhul pärast haiglast väljakirju
tamist, sest haigusloo põhjal reiearteri em
boolia kliinilisi tunnuseid enne haiglast välja
kirjutamist ei täheldatud.

Avastatud vigastused ja tüsistused 
võisid tekkida järgmiselt. Tulistamise 
hetkel läbistas kuul kõhuseina, maksa, 
vigastas aordiseina ja peatus selles. 
Kuuli ja haava vahelise pilu kaudu 
tungis veri vähehaaval aordist välja
poole ja moodustas ebaaneurüsmi. Pä
rast pika aja möödumist, nähtavasti 
1 . . . 2 päeva enne haavatu surma nih
kus kuul aordi valendikku ning liikus 
verevoolus edasi vasakusse reiearte- 
risse. Veri, mis tungis ebaaneurüsmisse 
kõrgema rõhu all, leidis väljapääsu kõi
ge väiksema vastupanu kohal, s. o. piki 
aorti ülespoole.

Lahangul diagnoositud laskevigastus 
oli põhjus kriminaaljuurdluse alustami
seks ning lahangul leitud kuuli tõttu 
õnnestus juurdlusorganitel kurjategija 
tabada.

Haiglas pandud eksidiagnoosi üks 
põhjusi oli väära anamneesi ebakriitiline 
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hindamine, samuti haige mitteküllal
dane uurimine. Rindkere ja kõhuõõne 
tähelepanelik röntgenoloogiline uuri
mine vigastatu haiglasse saabumisel 
oleks vigastust võimaldanud õigesti 
diagnoosida, võib-olla ka haige elu 
päästa.

KIRJANDUS: 1. Авдеев M. И. Курс су
дебной медицины. M., 1959, 206. — 2. Опыт 
Советской медицины в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг., том 3, 102—171. — 
3. Смирнов Е. В. Военноморской врач, 1944, 
3, 27—30. — 4. Эй длин Л. М. Огнестрель
ные повреждения. Ташкент, 1963, 219—220. — 
5. К г а 11 е г, J. Eine seltene Schussverletzung 
Verhandl. d. 1. Tagung d. Dtsch. Gesellsch. f. 
ger. Med. in Meran 1905. Vierteljahrschr. ges. 
Med. Bd. 31, H. 3. — 6. Fatten, A., 
S h a h, Z. A., Mann, G. T. J. Forensic. Med., 
1968, 15, 4, 139—143. — 7. W а 1 c h e r, K. Zbl. 
Chirurg., 1932.

РЕЗЮМЕ. Миграция пули при нераспознан
ном огнестрельном повреждении. А. А. Лу
каш. Миграция снарядов огнестрельного ору
жия в теле человека по кровеносному руслу 
встречается сравнительно редко. Наблюдали 
случаи смерти от нераспознанного при жизни 
слепого пулевого ранения живота и аорты при 
выстреле в упор из пистолета «Вальтер» ка
либра 6,35 мм. Входное отверстие находилось 
в области правой реберной дуги на уровне ме
чевидного отростка. Пуля прошла сверху вниз 
справа налево и спереди назад через переднюю 
брюшную стенку и печень, повредила задне
боковую стенку аорты ниже чревного ствола 
и там остановилась, прикрывая рану аорты. 
По данным истории болезни, при лапаротомии 

через 12 часов после ранения из брюшной по
лости было удалено около литра крови и ушито 
найденное повреждение печени. Через 16 дней 
больной выписан домой в удовлетворительном 
состоянии, а еще через 2 дня он скоропостиж
но умер. Вследствие того, что больной не сооб
щил истинной причины ранения (указал на 
тупую травму) и вследствие недостаточного 
осмотра раны, оказавшейся входным пулевым 
отверстием, был установлен ошибочный клини
ческий диагноз: общий ушиб тела; разрыв пе
чени. ■

При судебномедицинском вскрытии обнару
жена ложная аневризма аорты размерами 
13X6 см в зоне указанного ранения аоргы. 
Аневризма прорвалась в правую плевральную 
полость, где найдено 3,5 л. крови. Смерть на
ступила от острой кровопотери. -

При поисках пули с помощью рентгеногра
фии трупа, она была обнаружена в левой бед
ренной артерии. У места нахождения пули об
наружен тромбоз артерии, и начавшийся обра
зовываться пролежень. Таким образом пуля, 
остановившаяся в зоне ранения аорты, дли
тельное время прикрывала рану, что создало 
условия для возникновения ложной аневризмы. 
В дальнейшем, вероятно за 1—2 дня до смер
ти, пуля ускользнула в аорту, а затем с током . 
крови ушла в левую бедренную артерию (при 
выписке больного каких-либо данных о нару
шении кровообращения на левой ноге отмечено t 
не было). Стенка ложной аневризмы не вы- ; 
держала давления усилившегося притока криви ( 
и разорвалась в верхней части. По ходу аор
ты, через отверстие для аорты в диафрагме и 
заднее средостение, кровь прорвалась в правую 
плевральную полость. :

]
Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi 

Kohtumeditsiini Peaekspertiisi Büroo .

ARVAMUS

А. Lukaši artiklis kirjeldatud juhu arutelu
del Tallinna Vabariikliku Haigla kliinilis-ana- 
toomilisel konverentsil (24. XI 1967) ja Tal
linna patoloog-anatoomide seltsis (25. I 1968) 
põhjustas diskussiooni autori seisukoht kuuli 
peetumisest aorti läbivas haavas (sulge
des sellega defekti) ja kandumisest reiearte- 
risse alles 1... 2 päeva enne surma. Samale 
seisukohale kui ainuvõimalikule on autor jää
nud ka artiklis. Aruteludel nähtud reiearteri 
makropreparaat ning ka artiklis kirjeldatud 
arteriseina lamatis ja tromboos viitavad üle 
kahe päeva kestnud kuuli peetumisele. Mõne
võrra oleks migratsiooni aega aidanud täpsus
tada arteri histoloogiline uurimine — sidekoe 
muutused ja põletikuline reaktsioon lamatise 
kohal, trombi organiseerumise aste jms. —, 
mis artiklis kahjuks puudub.

Kliinilis-anatoomilisel konverentsil aval
dati arvamust, et kuul peetus algul aordi 

välispinna läheduses ja perforatsioon arenes 
aordiseina järkjärgulisest usureerumisest, mil
lega kaasnes ebaaneurüsmi moodustumine. 
Teoreetiliselt ei ole võimatu ka aordi läbimine 
ja reiearteri topistumine kuulist. Et suurem 
verekaotus algul puudus, see on seletatav 
aordi küllaldase elastsuse (perforatsiooni koo- 
tumine) ja ebakorrapärase ning eri kudesid 
läbiva haavakanaliga. Seejuures kuuli vähese 
energia tõttu ei olnud tavalistele laskevigas- 
tustele omast kudede kahjustust. Seega on 
võimalikke hüpoteetilisi variante rohkem kui 
üks, kuid ühegi lõplikuks tõestamiseks ei ole 
piisavalt andmeid. Olulisemad oleksid olnud 
haige saabumisel tehtud röntgenogrammid 
kuuli lokalisatsioonist. Autori seisukohta tu
leks samuti suhtuda kui ühte võimalikku hü
poteesi.

Vello Väides
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MAO ŠELLAKBESOAAR

ABRAM KOFKIN
Tallinn

Kodu- ja välismaises arstiteaduslikus 
kirjanduses on vahetevahel ilmunud 
kasuistiliste juhtude kirjeldusi «mao
kivide» ehk besoaaride ehk pulstikute 
kohta. Enamasti leitakse neid juhusli
kult operatsioonidel või lahangutel, klii
niliselt diagnoositakse aga harva 
(17, 19).

Pulstikud moodustuvad allaneelatud 
aineist maos ning omandavad kindla 
kuju mao peristoli ja peristaltika toimel.

Need ained, millest pulstikud moo
dustuvad, võivad olla väga mitmesugu
sed. Näiteks juuksekarvade allaneela
mise tagajärjel tekivad trihhobesoaarid 
(2), toore puuvilja söömisest (metspir- 
nid, datliploomid) fütobesoaarid (4, 7, 
8), vaikudest piksobesoaarid (10), veise- 
või lambarasvast sebobesoaarid (5, 15), 
šellakpolituuri joomisest šellakbesoaarid 
(18, 20) jne. Peale nimetatute on tähel
datud mitmesuguseid muid, muu hulgas 
ka embrüonaalse päritoluga pulstikuid 
(H, 14).

Besoaari korral puudub tüüpiline 
kliiniline pilt, kuid röntgenoloogilise 
uurimise andmed viitavad niisugustele 
muutustele, mida tavaliselt täheldatak
se maovähki põdevatel haigetel (1). See
pärast diagnoositaksegi operatsioonieel
sel perioodil maokasvajaid, mitte aga 
besoaari. Eriti raske on diferentsiaal- 
diagnoosimine neil juhtudel, mil pulsti
kud sagedaste pitsumiste tagajärjel on 
esile kutsunud maoseina sekundaarseid 
muutusi: haavandeid, armistumisest tin
gitud deformatsioone, maovähki (3, 
12, 13).

Et besoaare esineb inimestel harva, 
võib pidada otstarbekaks publitseerida 
meie praktikast ühe juhu kirjelduse.

45-aastane meespatsient V. saabus kirur- 
giaosakonda 7. märtsil 1968. a. (haiguslugu 
nr. 74/68). Kaebused: perioodilised valud ja 
raskustunne ülakõhu piirkonnas, sageli rö- 
hitised ning periooditi oksendamine. Kuue 
kuu jooksul tugevasti kõhnunud. Ravinud 
ambulatooriumis, kus diagnoositi kroonilist 
gastriiti. Ravi olulist kergendust ei toonud. 
Patsient oli arvamusel, et põeb maovähki, 
sest selle tagajärjel oli surnud ta vend.

Objektiivselt. Üldseisund rahuldav. 
Toitumus ja naha turgor langenud. Nahk ja 
nähtavad limaskestad kahvatud. Pulss 72 
korda minutis, rütmiline, rahuldava täitumu-

UDK 616-003.74

sega. Arteriaalne rõhk 130/90 rnmHg. Südame- 
toonid puhtad. Kopsudes vesikulaarne hinga
mine. Keel niiske, kaetud valge katuga. Kõht 
pehme, sügaval palpeerimisel valulisus üla
kõhu piirkonnas. Maks ja põrn ei ole suure
nenud. Vereanalüüs: hgb. 11,5 g%, SR 10 mm 
tunnis, leukots. 8400 (neutrof. 59, lümfots. 39, 
monots. 2). Uriin: normist kõrvalekaldumised 
puuduvad.

Mao röntgenoskoopia. Söögitoru 
normis. Magu konksukujuline, normotooniline. 
Maokeha piirkonnas täitumisdefekt, mille 
mõõtmed 14X4 cm. Palpeerimisel tunda täitu- 
misdefekti piirkonnas tinket moodustist, mis 
kemplemisel libiseb röntgenoloogi sõrmede all. 
Palpeerimine väga valulik. Maokeha piirkon
nas peristaltika peaaegu märkamatu, lukuti- 
koopa piirkonnas aga avaldub selgelt. Mao- 
lukuti läbitav, esmane evakuatsioon maost 
õigeaegne. Kaksteistsõrmikusibul õige kujuga, 
keskmiste mõõtmetega, tühjeneb täielikult. 
Röntgenoloogiline diagnoos: maokasvaja.

19. märtsil 1968. a. tehti kombineeritud 
endotrahheaalses narkoosis ülemine keskmine 
laparotoomia. Maos palpatoorselt diagnoositav 
suuremõõtmeline tihke moodustis, mis vabalt 
nihutatav. Tehti gastrotoomia maokeha piir
konnas. Kõrvaldati kivikõva hallikaspruuni 
värvust võõrkeha, mis kujult meenutas veise 
sarve (mõõtmed 14X4 cm). Võõrkeha osutus 
pulstikuks, kaal 109 g. Maoseina patoloogilisi 
muutusi ei täheldatud. Operatsioonihaav suleti 
kaherealise õmblusega. Operatsioonijärgne 
periood möödus hästi. Haige tervistus. Pärast 
operatsiooni täiendavalt kogutud anamneesist 
selgus, et patsient oli korduvalt joonud šel
lakpolituuri.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keemia 
Instituudis tehti pulstiku keemiline analüüs. 
Pulstik koosnes looduslikust polümeerist —• 
šellakist. Pulstiku kaabe ei lahustunud üheski 
enam kasutatavatest orgaanilistest lahustitest 
(atsetoon, tetraklorometaan jt.), kuid kergesti 
lahustus piirituses. Soolhappe lisamisel lahu
sele šellak taas sadestus.

Seega simuleeris šellakbesoaar mao 
pahaloomulist kasvajat.

Ei ole kahtlust, et selliseid eksidiag- 
noose on võimalik vältida, kui anam- 
neesi koguda sihipäraselt ning haige 
röntgenoloogilisel uurimisel rakendada 
täiendavaid võtteid, nagu mao puhita- 
mine õhuga sondi kaudu, mis maoseina 
võimaldab eemaldada «kasvajast» ning 
täitumisdefekti kontrastainega paremini 
impregneerida (6). Õigele diagnoosimi
sele aitavad samuti kaasa pneumoperi- 
toneumi rajamine (parietograafia) ning 
endoskoopilistest meetoditest gastros- 
koopia (9).
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РЕЗЮМЕ. Шеллакобезоар желудка. А. С. 
К о ф к и и. В статье описано редко встречаю
щееся заболевание — шеллакобезоара желуд
ка, симулировавшее злокачественную опухоль. 
Диагноз удалось установить лишь во время 
операции. Автор подчеркивает, что диагности
ческих ошибок можно избежать, если при со
бирании анамнеза учитывать возможность об
разования в желудке безоаров, а при рентге
нологическом исследовании применять допол
нительные диагностические приемы.

Abiks velskritele ja õdedele

RAVIVÕIMLEMINE 
LUMBOSAKRAALSE

DISKOGEENSE RADIKULIIDI 
PROFÜLAKTIKAKS JA RAVIKS

ÕILME KALLAKMAA
Haapsalu UDK 616.833-002-031.63:615.825

Lülidevaheliste diskuste haigusprot- 
sessidest põhjustatud lumbosakraalne 
radikuliit on perifeerse närvisüsteemi 
haiguste hulgas esikohal. Haigete töö
võime kiiremaks taastamiseks ja haiguse 
ägenemise vältimiseks on muu hulgas 
tähtis koht ravivõimlemisel, millele pal
judel juhtudel aga ei pöörata küllalda
selt tähelepanu.

Ravitulemuste saavutamiseks on 
võimlemisel vaja täita järgmisi nõudeid: 
1) harjutusi sooritatakse üks või mitu 
korda päevas; 2) võimeldakse regulaar
selt pika aja vältel, vähemalt paar kuud; 
3) füüsilist koormust suurendatakse 
järk-järgult nii ühe protseduuri kui ka 
kogu ravikuuri vältel; 4) harjutuste 
kompleks koostatakse vastavalt orga
nismi iseärasustele ja haiguse raskusele.

Harjutused valitakse süsteemipära
selt, et saavutada järgmisi eesmärke.

1. Lülisamba nimmeosa liikuvuse 
ulatuse parandamine.

2. Selja sirglihaste ja kõhulihaste 
tugevdamine, nn. lihaskorseti treeni
mine. Nende lihaste tugevnemisega nõr
geneb liigutustel mehhaaniline surve 
diskustele. Kui liigutused on eriti suure 
amplituudiga ja tegemist on füüsilise 
pingutusega, aitab treenitud lihaskor- 
sett säilitada normaalseid suhteid lülide 
ja diskuste vahel.

3. Korrigeeritud kehahoiaku kujun
damine. Nimmepiirkonna diskusi mõju
tab oluliselt selja asend, mis määrab 
diskustele mõjuvate jõudude suuna ja 
osalt ka laadi. Sirge, rühika seljaasendi 
puhul langeb raskusjõud võrdselt lüli
kehadele ja diskustele. Sellises olukor
ras on surve, mis mõjutab nimmepiir
konna diskusi, suhteliselt väike ja lan
geb põhiliselt diskuse keskosale.
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Kodus peab haige vältima pikaajalist 
kummargil asendit. Osa koduseid töid 
saab teha mitte istu-, vaid püstiasendis. 
Tooli kõrgus olgu sobiv. Istuda sirgelt, 
mitte väga pehmel alusel, selg toetada 
tooli seljatoele. Magama peab mõõdu
kalt kõval asemel. Vanniskäimine on 
traumeeriv kõikidele radikuliidihaige- 
tele, eriti vahetult pärast ägedate hai- 
gusnähtude vaibumist, kuigi vanni 
mõõtmed võivad sobivad olla.

Raske kehalise töö korral, mil põhi- 
koormus langeb lülisamba nimmeosale, 
samuti istuasendis töötamisel (näiteks 
autojuhid) vähendab koordineeritud lii
gutuste arendamine ja lülisammast toe
tavate lihasrühmade tugevdamine lüli- 
devaheliste diskuste pinget. Samal ajal 
välditagu ülepiirilisi, traumeerivaid lii
gutusi. Sundasendis, näiteks kummargil 
või kallutatud kehaga töötamine on 
nimmeosa diskuste kahjustusega isiku
tele keelatud. Igale haigele on vaja anda 
juhendeid selle kohta, kuidas seista, 
istuda, teha koduseid toimetusi ja iga
päevast kutsetööd.

Kui haige põeb lumbosakraalset radi
kuliiti, võib ta ravivõimlemisega üldiselt 
tegelda ainult kaebustevabal perioodil. 
Kui on tegemist esmakordse akuutse 
haigestumisega või haigus on ägenenud, 
siis alustatakse ravivõimlemist pärast 
ägedate haigusnähtude vaibumist (sil
mas pidada valusündroomi taandumist!).

Harjutuste kompleks tuleb koostada 
iga haige jaoks eraldi, arvestades iga, 
sugu, füüsilisi võimeid, üldseisundit ja 
protseduuri tegemise tingimusi. Üldsei
sundi, ea ja füüsiliste võimete järgi lii
gitatakse haiged rühmadesse üldkoor- 
muse astme alusel. Viimase määrab arst. 
А — võib rakendada kõiki ravivõimle
mise komplekse; В — keelatud on jooks, 
hüpped, suurt füüsilist pingutust nõud
vad harjutused; C — lubatud ainult ele
mentaarsed harjutused, peamiselt jäse

mete harjutused. B- ja C-rühma paigu
tatakse eakamad inimesed, hüpertoonia- 
tõbe põdevad haiged, südamehaiged jt. 
Vastavalt sellele jaotusele tuleb ordi
neerida hingamisharjutuste sagedus, 
mida iga harjutuste kompleks peab 
sisaldama, s. о. А—1:4; В — 1:3, 1:2; 
С — 1:2, 1:1.

Füüsilise koormuse määravad alg- 
asend, harjutuse kordamise arv, protse
duuri kestus, harjutuste keerukus, 
tempo, amplituud ning metoodika (pas
siivselt, teiste abiga, iseseisvalt), hinga
misharjutuste sagedus jne.

Ühte harjutust sooritatakse 5... 6 
korda, hingamisharjutusi 3 . .. 4 korda. 
Protseduuri kestus 10... 40 minutit. 
Pärast ägedate haigusnähtude vaibumist 
valida algul säästvad lähteasendid, et 
kergendada harjutuse sooritamist — 
jalgade harjutused lamades, jalg toetub 
kušetile jne. Jälgida, et harjutuste soo
ritamisel valu ei tugevneks, ning mitte 
valida järske, traumeerivate liigutus
tega harjutusi. Algul valida lihtsad 
harjutused ja järk-järgult lisada raske
maid. Võimeldagu rahulikus tempos, 
rütmiliselt ja sujuvalt. Liigutuste amp
lituud suurenegu järk-järgult koos 
tempo kiirenemisega. Võimlemist alus
tada sissejuhatava osaga, protseduuri 
vältel koormust suurendada ja lõpetu
seks valida jälle kergemad harjutused. 
Harjutuste kompleksi koostab arst või 
ravivõimlemise instruktor.

Veelgi tõhusamaks võib ravivõimle
mist pidada operatsioonijärgsel perioo
dil, mil see tunduvalt kiirendab töö
võime taastumist ja haige tervistumist. 
Taastavate raviviiside hulgas on ravi
võimlemine esikohal. Pärast operat
siooni on lülisamba kui tugiaparaadi 
talitlus osaliselt kahjustunud, nimmeosa 
liikuvus on kõikides suundades piiratud. 
On nõrgenenud lihasrühmad, mis fik
seerivad lülisammast vertikaaltasapin-

Joonised 1, 2, 3, 4.
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Joonised 5, 6, 7.

nas. Ravivõimlemine nendel haigetel 
1) tugevdab lihaskorsetti ja 2) paran
dab lülisamba liikuvust.

Harjutuste kompleksi koostamisel ar
vestada kõiki eespool toodud nõudeid. 
Mõõdukad sirutus- ja painutusharjutu- 
sed lisada kompleksi hiljem, vastavalt 
lihaste tugevnemisele ja liigutuste amp
lituudi suurenemisele lülisamba nimme
osas. Venitusharjutusi võib teha ainult 
teatavatel näidustustel hilisemal operat
sioonijärgsel perioodil.

Alljärgnevalt toome tüüpharjutused, 
mille järgi võib koostada harjutuste 
kompleksi lumbosakraalset diskogeenset 
radikuliiti põdevatele haigetele. Harju
tused valitakse iga haige jaoks eraldi, 
arvestades kõiki eespool toodud nõudeid. 
Vajaduse korral abistatakse haiget har
jutuste sooritamisel.

I. Lähteasend — seistes.
1) Sügav sissehingamine läbi nina 

koos käte tõstmisega kõrvalt üles ja 
tõusmisega varvastele. Väljahingamine 
läbi suu, käed alla, laskumine kanda
dele.

2) Käed rinnale, käte kiigutamine 
kõrvale-taha.

3) Käed õlgadele (sõrmed puudutavad 
õlgu), õlgade ringid.

4) Vahelduv tõusmine varvastele, 
kandadele.

5) Kandade viimine lahku-kokku, 
sama pöidadega.

6) Painutused ette, käed libistada 
mööda keha alla (vt. joonis 1).

7) Harkseis: painutused külgedele ja 
taha (käed puusas). Puusaringid mõle
mas suunas. Käed puusas, keha painu
tused ette. Painutused ette, käega puu
dutada vastaspoolset jäiga (vt. joonis 2).

II. Lähteasend — selililamang.
1) Varvaste liigutamine.
2) Laba jalgade ringid mõlemas suu

nas, labajala painutus, sirutus.
3) Jala kõverdamine, põlv vastu 

kõhtu, sirutamine ette.
4) Sama, jala sirutamine üles.
5) Jala kõverdamine koos pea lange

tamisega rinnale.
6) Sama mõlema jalaga ühel ajal (vt. 

joonis 3).
7) Sirge jala tõstmine (vt. joonis 4).
8) Sama mõlema jalaga ühel ajal. 

Hiljem sama harjutus koormusega.
9) Sirge jala viimine kõrvale.

10) Jalad põlvedest kõverdatud, põl
vede viimine lahku-kokku.

11) Poolsilla moodustamine (vt. joo
nis 5).

12) Mõlemas suunas «jalgrattasõit».
13) Ringid sirge jalaga mõlemas 

suunas.
14) «Käärid» jalgadega üles-alla, külg

suunas.
15) Põlve-, puusaliigesest jalad kõver

datud, põlvede kallutus küljele.
III. Lähteasend — lamades küljel.
1) Jala kõverdamine ja sirutamine.

Joonised 8, 9, 10.
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Joonised И, 12, 13, 14.

Siputamine ette ja taha vaheldumisi.
2) Sama, pea langetamisega rinnale 

(jalg ette sirutatud) või sirutus kuk
lasse (jalg taha sirutatud).

3) Sirge jala tõstmine üles (vt. joo
nis 6).

4) Sirge jala viibutamine ette-taha.
5) Ringid sirge jalaga mõlemas suu

nas. Pööre teisele küljele, samad harju
tused sooritada teise jalaga.

IV. Lähteasend — kõhulilamang.
1) Kandade viimine lahku-kokku.
2) Rindkere sirutus, toetudes kätele 

(vt. joonis 7).
3) Sama käte abita (käed kõrval).
4) Jala kõverdamine, kand vastu tu

harat.
5) Sama mõlema jalaga ühel ajal.
6) Sirge jala tõstmine üles-taha (vt. 

joonis 8).
7) Sirge jala viimine kõrvale.
8) Käed kõrval, keha sirutus, samal 

ajal sirgete jalgade tõstmine üles-taha 
(vt. joonis 9).

9) Tõusmine toenglamangusse ja käte 
kõverdamine (kui patsient suudab).

V. Lähteasend — toengpõlvitus.
1) Pea langetamine rinnale, sirutus 

kuklasse.
2) Käte vahelduv tõstmine ette-üles 

koos pea sirutusega kuklasse.
3) Sirge jala tõstmine taha-üles.
4) Käe ja jala üheaegne tõstmine üles, 

asendi lühiaegne säilitamine.
5) Jala kõverdamine, põlv vastu 

kõhtu.
6) Puusade maksimaalne tahaviimine 

(vt. joonis 10).
7) «Kassiküüru» moodustamine.
8) Neljakäpakil kõndimine.
VI. Lähteasend — istudes toolil, jalad 

põlvedest sirutatud.

1) Selg sirgelt, keha kiigutamine ette- 
taha.

2) Painutused ette, libistades käed 
mööda külgi alla.

3) Jala kõverdamine põlve- ja puusa
liigesest, sirutamine ette.

4) Sama, jala sirutamine kõrvale.
5) Ringid sirge jalaga mõlemas 

suunas.
VII. Harjutused varbseinal. Kui see 

puudub, on osa harjutusi võimalik soo
ritada umbes vöö kõrgusel kindlalt fik
seeritud toe najal.

1) Kükitamine, selg sirge.
2) Keha tahakallutus, käed sirged, 

puusad taha viidud. Kükitamine, tõus
mine samasse asendisse. Sama varbsei
nal (vt. joonis 11).

3) Haige jalg 3. pulgale. Keha tugev 
sirutus: puusad vastu varbseina, käed 
sirgeks, pea kuklasse. Seejärel keha vii
mine puusadest maksimaalselt taha, jalg 
jääb sirgeks.

4) Näoga varbseina poole, harkseis. 
Keha kallutamine küljele keharaskuse 
viimisega samapoolsele jalale.

5) Rippasend varbseinal, keha lõdves- 
tatud, asendi säilitamine.

6) Rippasend varbseinal, keha pen
deldamine külgedele (vt. joonis 12).

7) Rippasend, sirgete jalgade tõst
mine ette-üles.

8) Seljaga varbseina poole, keha siru
tus, jalad põlvedest sirged (vt. joonis 13).

9) Küljega varbseina poole, jala vii
mine kõrvale koos puusade kallutami
sega samas suunas (vt. joonis 14).

10) Küljega varbseina poole. Jala vii
butamine ette-taha.

Kõiki jalgade harjutusi sooritada enne 
terve, seejärel haige jalaga.

VIII. Harjutused abivahenditega.
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1) Palli viskamine, püüdmine, visked 
rinna kõrguselt, pea kohalt ühe ja kahe 
käega, ühe käega küljelt, jalgade vahelt 
kahe käega.

2) Harjutused võimlemiskepiga, hant
litega, pöördtoolil jne.

IX. Võimlemise lõpetamiseks lõd- 
vendusharjutused, käimine kandadel, 
varvastel, suusatajasamm, ülajäsemete 
harjutused, hingamisharjutused.

Haapsalu Vabariiklik Neuroloogia- ja 
Ortopeediahaigla

VITAMIINID
GERIAATRIAPRAKTIKAS

ARTEMI VAPRA
Tartu

Vitamiinid on orgaanilised ühendid, 
mida iga organism vajab normaalseks 
elutegevuseks. Nad kuuluvad ainevahe- 
tusreaktsioone suunavate fermentide 
koostisesse. Organismi vitamiinivajadus 
oleneb mitmest tegurist — kutsetöö laa
dist, toitumisest, kliimast ja elueast. 
Neil, kes teevad rasket füüsilist tööd, on 
vitamiinivajadus suurem. Iga vitamiin 
täidab organismis kindlat ülesannet.

A-vitamiin ehk akseroftool soodustab 
kasvamist ja rakkude paljunemist. Ta 
suurendab organismi vastupanuvõimet 
nakkuste suhtes ja aitab alles hoida nor
maalset nägemisvõimet.

В i-vitamiin ehk tiamiin võtab osa or
ganismi ainevahetuse, eriti süsivesikute- 
ainevahetuse reguleerimisest. Eriline 
tähtsus on tal närvisüsteemi funktsioo
ni võime säilitamisel. Valgu-, rasva- ja 
süsivesikute-ainevahetuses on oluline 
B2-vitamiin ehk riboflaviin. B6-vitamiin 
ehk püridoksiin reguleerib leukopoeesi 
ning on samuti tähtis valgu- ja rasva- 
ainevahetuses. Normaalseks punaste 
vereliblede loomeks on vajalik В12-vita
miin ehk tsüanokobalamiin. Bi5-vita- 
miin ehk kaltsiumpangamanaat leeven
dab kudede hapnikupuudust ja soodus
tab taastamisprotsesse.

PP-vitariin ehk nikotiinhape korral
dab rakkudes oksüdatsiooniprotsesse.

C-vitamiin ehk askorbiinhape suuren
dab organismi vastupanuvõimet nakkus
haiguste suhtes, ta on vajalik oksüdat- 
siooniprotsessideks ja sidekoe arenguks. 
Organismis askorbiinhapet ei teki, mis
tõttu organism peab seda pidevalt saa
ma väljastpoolt. D-vitamiin ehk kaltsi- 
ferool võtab osa mineraalide- (kaltsiu
mi- ja fosfori-) ainevahetusest. D-vita-
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miini ei soovitata anda vanemaealistele.
F-vitamiiniks on hakatud nimetama 

organismile asendamatuid küllastumata 
rasvhappeid — oleiin-, linoleen- ja li- 
noolhapet —, mis vähendavad koleste
riini hulka veres ja aitavad vältida ate- 
roskleroosi teket. Neid leidub peamiselt 
taimeõlides.

E-vitamiin ehk tokoferool soodustab 
süsivesikute-ainevahetust. Tema puu
dumine toidus võib nõrgendada sigi
misvõimet.

Uurimised on näidanud, et vanemas 
eas on tegemist vitamiinide, eriti B- 
rühma vitamiinide ja C-vitamiini-vae- 
gusega (6, 8, 9, 10, 14). See on tingitud 
mitmest põhjusest. Isegi siis, kui toi
dus on küllaldaselt vitamiine, võib va
nemaealistel areneda suhteline hüpo- 
vitaminoos, mis on põhjustatud seede
trakti, kõhunäärme ja maksa talitluse 
häiretest vananevas organismis (1). 
Kõrgemas eas täheldatakse sageli sekre- 
toorseid ja motoorseid seedetraktihäi- 
reid, mao ja soole limaskest võib atro- 
feeruda. Nende muutuste tõttu häirub 
toitainete ja vitamiinide imendumine 
ning vitamiinide depoo moodustumine 
maksas. Ühe või teise vitamiini vähesus 
organismis toob sageli kaasa olukorra, 
et ka teiste vitamiinide bilanss on häi
ritud. Kliiniliselt väljendub polühüpo- 
vitaminoos kiires väsimises, langenud 
töövõimes ja nõrgenenud vastupanus 
nakkushaigustele.

Vanaduses väheneb fermentide ak
tiivsus, seetõttu võivad mitmepalgelised 
biokeemilised muutused, mis tekivad 
kõrgemas eas, tingitud olla fermenta- 
tiivsete protsesside häiretest. Sellega on 
seletatav ka kõikide kudede ainevahe- 
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tüse intensiivsuse vähenemine vanane
mise progresseerumisel. Suur osa klinit- 
siste, kes tegelevad ateroskleroosiprob- 
leemiga, märgib, et füsioloogilisele va
nanemisele omased protsessid on ate- 
roskleroosi tekkimise eelduseks ja soo
dustavad ka paljude muude haiguste 
arenemist.

Ateroskleroosihaigete ravis kasuta
takse rohkesti nii üksikvitamiine kui ka 
vitamiinide komplekspreparaate.

Nikotiinhape on eriti hea toimega 
koronaarskleroosi ravis, sest ta laien
dab veresooni. Oksüdatsiooniprotsesside 
stimuleerimise teel soodustab ta oksü- 
kolesteriini teket, mis kergemini eritub 
organismist ja halvemini imendub soo
lest. Nikotiinhape suurendab veresee- 
rumi fibrinolüütilist aktiivsust. Koro
naarskleroosi põdevate haigete ravis on 
ta andnud häid tulemusi (5). Et niko
tiinhape põhjustab negatiivseid kõrval
nähte (kuumustunne), siis on hakatud 
kasutama uut preparaati nikat^ol, mil
lel ei ole nikotiinhappe ebasoovitavaid 
omadusi.

Askorbiinhape suuremates doosides 
mõjub ateroskleroosihaige seisundile 
samuti soodsalt (4, 6, 7, 11). Efekt on 
parem, kui vitamiini viia organismi pa- 
renteraalselt.

Püridoksiin võtab aktiivselt osa me- 
tioniini-, tsüsteiini- ja teiste aminoha
pete ainevahetusest ning soodustab ko
lesteriini eritumist maksa kaudu. Ka 
püridoksiiniga on saadud positiivseid 
ravitulemusi (5).

Kaltsiumpangamanaat . mõjub hästi 
eriti koronaarskleroosi põdevatele hai
getele (3). See vitamiin parandab lipoi- 
dide-ainevahetust, suurendab hapniku 
omastamist kudedes ja vähendab nende 
hüpoksiat.

Tähtsat osa etendab küllastumata 
rasvhapete tarvitamine (12). Eriti kasu
likuks on osutunud linetool (2).

Tähelepanu keskpunktis on vitamiini- 
kompleksid, sest vitamiinide koostoime 
on tunduvalt tõhusam. Nad aitavad pa
remini vältida endogeenset hüpovita- 
minoosi.

Kasutatakse rohkesti nn. geriaatrilisi 
vahendeid, mis koosnevad peamiselt 
mitmesugustest vitamiinidest, lipotroop- 
setest ainetest ja anabolistlikest hor
moonidest.

Kiievi Gerontoloogiainstituut on edu
kalt aprobeerinud preparaati dekameuit, 

millel on järgmine koostis: metioniini 
0,1, askorbiinhapet 0,15, tiamiini 0,02, 
riboflaviini 0,01, foolhapet 0,005, niko- 
tiinamiidi 0,05, rutiini 0,03, püridoksiini 
0,02, akseroftooli 0,002, tokoferooli 0,01, 
tsüanokobalamiini 0,0001 g. Dekamevi- 
tit võetakse kaks tabletti päevas 20 
päeva vältel, seejärel on kahekuine 
vaheaeg. Niisuguseid ravikuure tehakse 
arsti juhendamisel aastas kolm kuni 
neli.

Toitlustushügieeni Instituut valmis
tab vitamiinide komplekspreparaati 
undemt, mille dražee sisaldab aksero
ftooli 0,001, tiamiini 0,002, riboflaviini 
0,002, püridoksiini 0,003, tokoferooli 
0,01, nikotiinamiidi 0,02, rutiini 0,025, 
foolhapet 0,0005, askorbiinhapet 0,075, 
kaltsiumpantotenaati 0,003 ja tsüano
kobalamiini 0,00002 g. Profülaktika ots
tarbel võetakse üks dražee 3 korda päe
vas, ravi otstarbel kaks dražeed 3 korda 
päevas 20... 30 päeva. Ravikuure te
hakse korduvalt.

Eespool kirjeldatutega sarnane on ka 
Ungari RV-s toodetav gerovit.

Gerontoloogiainstituudi tähelepane
kud on näidanud, et niisugused prepa
raadid suuremal osal juhtudest anna
vad positiivseid tulemusi. Nende kasuta
misel vanade inimeste enesetunne para
neb tunduvalt, nõrkus- ja väsimustunne 
vähenevad, töövõime suureneb. Spet
siaalsed uurimised tõestasid, et mitme 
elundsüsteemi tegevus paranes ka ob
jektiivsete näitajate osas (13). Paljudel 
juhtudel mõjusid vitamiinipreparaadid 
normaliseerivalt südamelihase tegevu
sele, vererõhule ja veresoonte süstee
mile. Paranesid aju verevarustus ja 
neerude tegevus, mis varem olid häiri
tud. Liigesevalu nõrgenes ja liigeste 
liikuvus paranes. Leiti soodsaid nihkeid 
valgu-, rasva- ja süsivesikute-ainevahe- 
tuses. Tugevnes organismi vastupanu
võime kahjulike välismõjutuste suhtes.

Seega võib vitamiinide komplekspre
paraate geriaatrias edukalt tarvitada 
mitmesuguste ateroskleroosivormide 
korral ja enneaegse vananemise juh
tudel.

KIRJANDUS: 1. Бине Л. И. и Буль- 
ер Ф. Основы геронтологии. М„ 1960. —■ 
2. Боб и нова Б. И. Сов. мед., 1965, 6, 15— 
19. — 3. Боброва Л. и Олейник Н. А. 
В кн.: Витамин В15 — свойства, функция и 
применение. 1955, 161—168. — 4. Буков
ская А. Б. Сов. мед., 1957, 1, 77—82. — 
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5. Витамины в предупреждении и лечении 
преждевременного старения. Киев, 1966. — 
6. К а л к у н Д. П. Обеспеченность аскорби
новой кислотой у больных гипертонической 
болезнью и атеросклерозом и влияние на нее 
некоторых витаминов группы В (биотина, пан
тотеновой и пангамовой кислот). Автореф. 
дисс. канд. мед. наук. Тарту, 1968. — 7. Кри- 
ворученко И. В. Терапевт архив, 1963, 4, 
48—53. — 8. М о л о т к о в В. И. Обеспечен
ность некоторыми витаминами комплекса «В» 
лиц пожилого и старческого возраста. Автореф. 
дисс. канд. мед. наук. Винница, 1966. — 
9. Молотков В. И. В кн.: Лекарственная 
терапия в пожилом и старческом возрасте. 
Киев, 1968, 450—459. — 10. Основы геронто
логии. Москва, 1969. — 11. Седов К- Р. 
Терапевт, архив, 1956, 2, 58—65. — 12. Чебо
тарев Д. Ф., Балуев Е. PI. Сов. меди
цина, 1960, 10, 3—13. — 13. Чеботарев 
Д. Ф. Сердечно-сосудистая система при ста
рении. Ленинград, 1967. — 14. Brüschke,

G., Schulz, Т. Н. Fibel für die praktische 
Geriatrie. Jena, 1969.

РЕЗЮМЕ. Витамины в гериатрической 
практике. А. Н. В а п р а. В стареющем орга
низме наблюдается дефицит многих витами
нов, преимущественно аскорбиновой кислоты 
и ряда витаминов группы В.

В профилактике и лечении преждевремен
ного старения людей применение витаминов 
имеет большое значение.

В гериатрической практике они широко при
меняются отдельно или в различных сочета
ниях.

Клинические наблюдения и объективные ис
следования подтверждают положительный 
эффект терапии комплексом витаминов в гери
атрической практике.

TRÜ Arstiteaduskonna hospitaalsisehaiguste 
kateeder

HABEMEAJAMISPINTSLITE
DESINFITSEERIMINE

FERNANDA BOCHMAN
KALJU NESTRIK

Tallinn UDK 614.48 : 687.974

Tallinna Linna Desinfektsiooni Jaa
mas töödeldakse habemeajamispintsleid 
kolmes etapis: pestakse, desinfitseeri- 
takse ja pakitakse.

Pintsleid pestakse 2%-lises soodala- 
huses, mille temperatuur on 50° C. Pe
semine vältab 15 minutit. Sooda asemel 
kasutatakse ka sünteetilisi pesemisva
hendeid «Pirita» ja «Laadoga». Pärast 
pesemist valatakse lahus ära ning pints
leid loputatakse kuuma veega (75° C) 
seni, kuni vesi jääb selgeks ja puhtaks.

Senini ei olnud pintsleid võimalik 
desinfitseerida täpselt eeskirjade järgi. 
Instruktsiooni järgi tuleb pintsleid hoi
da üks tund kuumas vees, 75 ... 80° C. 
Kui kuumutati tavalistes ämbrites, siis 
oli raskusi selle temperatuuri säilitami
sega kogu ekspositsiooniaja kestel. Sa
mal ajal pidid töötajad pidevalt kohal 
olema ning korraga oli võimalik desin
fitseerida vähe pintsleid.

Et puudused kõrvaldada, otsustati 
pintsleid desinfitseerima hakata spet
siaalselt konstrueeritud vannis. Selleks 
tehti tööjoonised, mille järgi vann telliti 
arstiriistade remondi töökojast. Vann 
valmistati 2 mm paiksusest roostevabast 
plekist, pikkus üks m, laius 50 cm ja 

sügavus 40 cm. Põhjas paiknevad kolm 
elektriküttekeha, mille võimsus on 2 kW. 
Vannil on kontakttermomeeter, kont- 
rolltermomeeter ja kontroll-lamp, mis 
näitab, kas vann vooluvõrku on sisse 
lülitatud. Vannil on samuti signaallamp, 
mille süttimine näitab, et temperatuur 
on tõusnud nõutavale kõrgusele.

Pintslid on aukudega kastides, mis on 
valmistatud 0,9 mm paksusest rooste
vabast plekist. Kaks kasti paigutatakse 
vanni. Vann mahutab korraga 1200 
pintslit, s. o. keskmiselt päevas desinfit- 
seeritavate pintslite hulga.

Kui vann täidetakse külma veega, siis 
kulub vee soojendamiseks kuni 75° C 
kaks tundi. Seega vältab desinfitseeri
mine kolm tundi. Kui vann täita soojen
datud veega, siis see aeg lüheneb. Kuum 
vesi pintslite pesemiseks on alati käe
pärast, elektriboilerid seda aga iga kord 
ei võimaldanud. Vann on paigutatud 
alusele, nn. musta ja puhta ruumi vahel, 
kusjuures üks luuk on mustal ja teine 
puhtal poolel. Mustal poolel pannakse 
pintslid vanni ja puhtal poolel võetakse 
need sealt välja.

Pärast desinfitseerimist tuleb pintslid 
kuivatada. Ka siin oli varem puudusi. 

208



Kuivatama peab kuivatuskappides tem
peratuuril 40 ... 50° C. Varem kasutati 
selleks kuut kuivatuskappi, mille tem
peratuuri ei olnud võimalik reguleerida. 
Liigse kuumuse tõttu kippus liim sula
ma ning pintslite käepidemetes tek
kisid lõhed. Pintslid muutusid kiiresti 
kasutamiskõlbmatuks.

Et olukorda parandada, kohandati 
pintslite kuivatamiseks röntgenifilmide 
kuivatamise kapp, millel on ventilaator. 
Kappi monteeriti perforeeritud tsink
plekist 5 cm kõrguse äärisega 6 äravõe
tavat riiulit. Kappi mahub korraga um
bes 600 pintslit, seega igale riiulile 100. 
Niisuguses kapis saab pintsleid kuiva
tada temperatuuril 40° C. Et kapis õhk 
liigub, siis lühenes kuivatamise aeg ligi
kaudu kolme tunnini. Elektrienergia 
kulu vähenes umbes 5 korda.

Desinfitseeritud pintslid pakitakse pa
berisse, kusjuures seda eelnevalt desin- 
fitseeritakse aurudesinfektsioonikamb- 
ris. Seni saadi pakkimispaber umbes 
300 kg raskustes rullides. Paberit lõi
gati käsitsi. Töö oli raske ja võttis palju 
aega. Peale selle tuli iga pintsli paberit 
kaks korda tembeldada: desinfitseerimi

se ja kuupäeva tähistamiseks. Ühel töö
tajal kulus päeva jooksul vajaolevate 
paberite lõikamiseks ja tembeldamiseks 
viis tundi.

Et tööd hõlbustada, hakati kasutama 
spetsiaalset pakkimispaberit. Valmistati 
klišeed ja nüüd saadakse trükikojast pa
rajas formaadis ja trükitud tekstiga 
pakkimispaberid. Töö on muutunud füü
siliselt palju kergemaks ja pakkimiseks 
kulub vähem aega, sest pakendile on 
templiga vaja lüüa ainult desinfitseeri
mise kuupäev.

Pintslite pakkimise ruumis on bakte- 
ritsiidne lamp, mis enne pintslite pak
kimist 30 minutiks sisse lülitatakse. See 
hoiab ära pintslite saastumise õhu mik
roflooraga. Pärast bakteritsiidse lambi 
kasutamist on mikroobide arv õhus vä
henenud kuni 10 korda, seal ei leidu 
hemolüütilisi stafülokokke.

Täiustatud tehnoloogia võimaldab 
habemeaj amispintsleid kvaliteetsemalt 
desinfitseerida ning tööaega ratsionaal- 
eemalt kasutada.

TaUinna Desinfektsiooni Jaam

Kaadri ettevalmistamine

UUSI ARSTITEADUSE 
KANDIDAATE

13. märtsil 1970. a. kaitsti Tartu 
Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna nõu
kogu järjekordsel avalikul koosolekul 
kaks arstiteaduse kandidaadi väitekirja.

Esimesena esitas oma uurimuse kok
kuvõtte TRÜ Arstiteaduskonna sisehai
guste ja propedeutika kateedri assistent 
Erika L i p s o. Tema töö käsitles anti- 
kardiaalseid antikehi müokardi-infarkti 
ja stenokardiat põdevatel haigetel. Opo
neerisid professor L. Päi ja arstiteaduse 
kandidaat E. Veinpalu. Väitekiri valmis 
professor K. Kõrge juhendamisel.

Autor võttis ülesandeks detailselt 
uurida immunoloogilisi nihkeid steno
kardiat ja müokardi-infarkti põdevail

haigeil ning nende nihete dünaamikat 
haiguse eri staadiumides, samuti immu- 
noloogiliste näitajate seost haiguse klii
nilise pildi ja haiguse kulgemisega. Au
tor näitas, et paljude nimetatud haigete 
veres tsirkuleerivad antikardiaalsed 
antikehad, osal juba esimestel päevadel 
pärast infarkti. E. Lipso järeldas põh
jendatult, et antikardiaalsetele antike
hadele ei saa anda patogeenset tähen
dust müokardi-infarkti tekkimisel, küll 
aga võiks nimetatud antikehadel olla 
teatav väärtus prognoosi ja diferent- 
siaaldiagnoosimise seisukohalt, eriti ste
nokardia diferentsimisel väiksekoldeli- 
sest infarktist. Autor rikastas väärtus
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like andmetega südame isheemilise tõve 
immunoloogiat.

E. Lipso sündis 1927. a. Tallinnas töölis- 
perekonnas. 1946. a. lõpetas ta Tallinna 
8. Keskkooli ja astus TRÜ Arstiteaduskonda, 
mille raviosakonna lõpetas 1952. a. Pärast 
ülikooli lõpetamist töötas maa jaoskonnaars
tina kuni 1957. a., seejärel kuni 1960. a. Tartu 
Linna Sanitaar- ja Epidemioloogia jaamas 
sanitaararstina, kohakaasluse alusel samal ajal 
ka Tartu linna polikliiniku arstina. 1962. a. 
alates töötab E. Lipso Tartu Riiklikus Ülikoo
lis, kusjuures 1968. aastast on ta sisehaiguste 
propedeutika kateedri assistent ja Tartu Vaba
riikliku Kliinilise Haigla sisehaiguste osa
konna arst.

Teisena kaitses väitekirja TRÜ Arsti
teaduskonna hospitaalsisehaiguste ka
teedri assistent Olev Maimets. Tema 
väitekirjas käsitletakse papaiintesti reu
mat ja infektsioosset artriiti põdevatel 
haigetel. Väitekiri valmis professor 
L. Päi juhendamisel. Oponeerisid pro
fessor K. Kõrge ja arstiteaduse kandi
daat E. Veinpalu.

Autori uurimisobjektiks olid antierüt- 
rotsütaarsed poolantikehad reumat ja 
infektsioosset artriiti põdevate haigete 
veres. Autor esitas uusi andmeid orga
nismi reaktiivsuse iseloomustamiseks. 
Tema rakendatud papaiintest, mis 
reuma kliinikus on seni vähe tuntud 
reaktsioon, annab väärtuslikku infor
matsiooni eelkõige haiguse prognoosi 
hindamiseks ja lihtsuse tõttu on medit- 
siinipraktikas hästi kasutatav. 14 teesi, 
peegeldavad autori uurimistulemusi.

O. Maimets sündis 1929. a. Pärnumaal tee
nistuja perekonnas. 1947. a. lõpetas ta Pärnu 
1. Keskkooli ja sama aasta sügisel astus TRÜ 
Arstiteaduskonda, mille raviosakonna lõpetas 
1953. a. Pärast ülikooli lõpetamist määrati ta 
ülikooli tööle. Ta on töötanud mitmetel ameti
kohtadel ja 1962/63. õppeaastast alates on ta 
TRÜ Arstiteaduskonna hospitaalsisehaiguste 
kateedri assistent.

Kummalegi dissertandile anti arsti
teaduse kandidaadi kraad.

Kaja Jutt?

Sanitaarharidustöö

PÄRNU NOORTE MEEDIKUTE
KLUBI

ASTRID TAMMISTE
Pärnu UDK 614:374(474.2))

Mõne aasta eest kuulsime meil ja 
vennasvabariikides asutatud noorte 
meedikute klubidest. Huvi äratas sõna 
«meedik», assotsieerus mõistega «ravi
asutus».

Tutvusime klubide põhimäärustega, 
kuid ükski neist ei olnud meile vastu
võetav. Meie põhimõte oli järgmine:

1) mitte korrata koolides tehtavat 
punaristlaste tööd ega üle võtta seda, 
mis kuulub Punase Risti Seltsi algorga
nisatsiooni kompetentsi;

2) mitte koormata õpilasi süstemaati
lise õppimisega, sest kaks korda kuus 
korraldatavate õppustega ei saa me neile 

meditsiinitöötaja kvalifikatsiooni anda;
3) noorte meedikute klubi viia kooli 

seinte vahelt välja, et õpilane vabaneks 
alateadlikust pingest — koolimiljööst — 
ja oleks vastuvõtlikum;

4) võimalikult rohkem näidata ravi
ja profülaktikaasutusi ning võimalikult 
rohkem tutvustada nende tööd. Käia 
maa-arsti  jaoskondades ja velskripunk- 
tides.

Nii koostasimegi põhimääruse, milles 
on öeldud, et Pärnu noorte meedikute 
klubi täiendab meditsiinist huvitatud 
õpilaste teadmisi ja laiendab nende 
silmaringi. Kes valivad meditsiinitöö
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taja elukutse, teavad, mis neid ees ootab. 
Kuid ka need klubi liikmed, kes medit
siinitöötaja elukutset ei vali, saavad 
avarama silmaringi.

Iga õppeaasta algul koostatakse töö
plaan, määratakse kindlaks nädalapäe
vad ja kellaajad. Kokku on tuldud tava
liselt kaks korda kuus, kuid sellest ran
gelt kinni pidada ei ole alati võimalik 
olnud, sest oleme pidanud arvestama ka 
arstide tööaegu ja ülesandeid.

Kokkutulekud on enamasti mitmesu
gustes ravi- ja profülaktikaasutustes 
ning vahetevahel klubi ruumis — poli
kliiniku saalis.

Raviasutustesse minnakse isiklike 
kitlite, peakatete ja tuhvlitega. Algul 
kogunetakse mingisse vabasse ruumi. 
Arst räägib õpilastele, kus nad viibivad, 
osakonna profiilist, sealsetest haigetest 
ja haigustest, edasi arstidest ja õdedest, 
nende töö laadist ja mahust, päevaka
vast, raskustest, rõõmudest. Siis näida
takse ruume, palateid ja protseduuri- 
tuba ning ravi ja diagnoosimise apara
tuuri, tehakse tutvust ka protseduuri
dega. Vereülekandejaamas määras iga
üks oma veregrupi. Kirurgiaosakonnas 
on aidatud kipssidemeid valmistada, 
haigeid siduda. Lõpuks vahetatakse 
muljeid, esitatakse küsimusi. Kokkutu
lekud on kestnud kaks kuni kaks ja 
pool tundi. Käidud on haigla sisehai
guste-, kirurgia-, traumatoloogia- ja 
neuroloogiaosakonnas, vereülekande j aa- 
mas, tuberkuloosidispanseris, sanitaar- 
ja epidemioloogia jaamas, lastepäevako
dus, naistenõuandlas, maahaiglas, velsk
ripunktis.

Klubiõhtutel polikliiniku saalis ei ole 
auditooriumi ega kõnepulti. Klubi liik
med ja külalised istuvad ühises ringis 
ning vestlevad sundimatult. Vaheldu
seks on seltskondlikud mängud, laul
dakse ja tantsitakse. Klubisse on kuulu
nud ka pillimehi.

Osa klubiõhtuid on olnud kohvi või 
mahlakokteiliga. Need on olnud pidu
likumad, kusjuures saal on dekoreeri
tud, lõpuõhtul aga kaskedega kaunista

tud. Puudunud ei ole ka isetegevus. 
Pidulikumad kokkutulekud on samuti 
olnud lõpuõhtud, kohtumised endiste 
klubiliikmete, praeguste üliõpilastega, 
meditsiinikooli õpilaste ja noorte arsti
dega.

Oleme korraldanud ekskursioone: üle
möödunud aastal käisime Riia medit- 
siinimuuseumis, käesoleval aastal Tartu 
Riiklikus Ülikoolis.

Pärnu noorte meedikute klubi töötab 
1967. а. 1. detsembrist alates. Klubi on 
ülelinnaline, s. t. klubisse võivad kuu
luda kõikide üldhariduslikkude kesk
koolide õpilased 9. klassist alates. Seega 
on liikmeks võimalik olla maksimaalselt 
kolm aastat, mis elukutse valikuks on 
rohkem kui piisav.

Klubi liikmete arv on aasta-aastalt 
suurenenud, kuid tegelikult on õpilasi 
korraga kohal keskmiselt 15. On täiesti 
arusaadav, et alati ei ole kohal kõik 
liikmed, kes üheteistkümnesse eri klassi 
kuuluvad. Üksikud puudumised ei ras- 
kenda järgmisest õppusest arusaamist.

Klubil on juhatus eesotsas presiden
diga. Juhatuse ülesandeks on sidepida
mine klubi liikmete vahel, klubiõhtute 
korraldamine, päeviku pidamine. Tööd 
aitavad korraldada ning on vahenda- 
jaiks ravi- ja profülaktikaasutuste ning 
klubi vahel Punase Risti Seltsi Pärnu 
linnakomitee aseesimees E. Kuura, kooli 
meditsiiniõde, linnakomitee liige 
J. Tambur ning allakirjutanu.

Milline on klubi kasutegur? See ei ole 
olnud omaette eesmärk. On hea meel, et 
meditsiini vastu on tundma hakatud 
sügavamat huvi. Siiani on klubist üli
kooli arstiteaduskonda läinud kolm ja 
meditsiinikooli neli õpilast. Kui neist 
saavad tublid meditsiinitöötajad, ei olegi 
see arv liiga väike.

Suurele koormusele vaatamata on 
kõik arstid meie klubisse suhtunud hea
tahtlikult ja ohverdanud nii mõnegi 
tunni klubi töö kordaminekuks.

Pärnu Linna TSN TK Tervishoiu Osakond
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Arstiteaduse ajaloost

RÕUGEPOOKIMINE EESTIS 
AASTAIL 1801... 1816

HEINO GUSTAVSON 
Tallinn

M. Morozov ja V. Solovjov (3), G. Rja- 
bov (4) ning S. Dubrovinski (2) väida
vad, et esimesed veiserõuged Venemaal 
pookis Moskva ülikooli professor Jefrem 
Muhhin Moskvas 1. oktoobril 1801. a.

Kuid juba 27. novembril 1800. a. pani 
Riia arst Otto Huhn (1764 .. .1832) es
makordselt Vene impeeriumis rõugeid 
E. Jenneri meetodil (1). Eestimaa kuber
mangus kuulub prioriteet aga Harju 
kreisiarst Gottlob Andreas Friedrich 
Schützile (1765 . . . 1813), kes ettekandes 
kubermangu arstivalitsusele 11. det
sembril 1802. a. kirjutas: «. . . kuigi ma 
siin juba umbes kahe aasta eest leidsin 
võimaluse veiserõugeid pookida, on 
vaktsineeritute arv väike . . .» (12). Sel
lest järeldame, et G. Schütz alustas 
vaktsineerimist kas 1800. a. lõpul või 
järgmise aasta algul, seega samuti va
rem kui Moskvas.

Nähtavasti saadi pookematerjali Ing
lismaalt. Sellele viitab ühelt poolt 
O. Huhni varustamine, teiselt poolt 
teadaanne 1802. a. oktoobrikuu ajalehes 
(29), milles Tallinna kaupmees Paul 
Wistinghausen pakkus müüa veiserõu- 
gelima. On teada, et tal olid Inglismaaga 
tihedad kaubanduslikud sidemed.

Edaspidi tarvitati juba nn. humani- 
seeritud lümfi, mida saadi vaktsineeritu 
lööbest. Tolleaegne metoodika aga ei 
välistanud lümfidoonorite nakatamist 
haavanakkustega (10). Samuti said ars
tid sageli vähese toimega ja koguni 
võltsitud rõugelima, mis tingis vajaduse 
varustada perifeeriat meditsiiniliste 
keskasutuste kaudu (13, 26).

Erakordselt tähtsaks dokumendiks 
rõugepaneku ajaloos tuleb pidada 
ukaasi nr. 2523 25. augustist 1802. a. (vt. 
tahvel XIV) — mitte 1805. a., nagu mär
gib G. Rjabov (4) —, milles soovitati 
rakendada E. Jenneri meetodit kui «ka
sulikku ülesleidusi» kõikides kuberman
gudes (9). Sealsamas anti juhendeid

UDK 616 912-085.371(474.2U1801/1816»

humaniseeritud lümfi laialisaatmise 
kohta ja nõuti vaktsineerimise aruan
deid. Sellega pandi veiserõugete pooki- 
misele Venemaal seaduslik alus.

Nimetatud ukaasile reageeris Eesti
maa kubermangu arstivalitsus ringkü
sitlusega, mis korraldati kreisides töö
tavate meedikute, ka sõjaväearstide ja 
-kirurgide hulgas. Nagu vastustest sel
gub, pandi rõugeid E. Jenneri meetodil 
juba õige mitmes kohas. Haapsalu 
kreisiarst Eberhard Christoph Mickwitz 
(1774 . .. 1822) oli näiteks 1802. a. märt
sist septembri lõpuni vaktsineerinud üle 
poole tuhande lapse vanuses 3 nädalat 
kuni 12 aastat. Seejuures tuli tal või
delda lihtrahva ja meedikute umbusuga. 
Pookematerjali läkitas Haapsallu kahe 
lihvitud klaasi vahel Tallinna arst 
Samuel Reinhold Winkler [1764... 
1839 (11)]. See transpordi- ja säilitamis- 
viis oli kasutusel aastakümneid.

Leidus meedikuid, kes ei piirdunud 
ainuüksi vaktsineerimisega, vaid kes 
sekkusid rõugepaneku propagandasse ja 
tulid välja oma aja kohta erakordselt 
julgete eksperimentidega. Tallinna arst 
David Harder (1769 . . . 1833), keda me
ditsiiniajaloolane I. Brennsohn pidas 
esimeseks veiserõugete pookijaks Eesti
maa kubermangus (7), püüdis 1803. a. 
nakatada oma pisikest vaktsineeritud 
poega rõugetega. Samasuguse katse 40 
talulapsega tegi Torma kihelkonna arst 
David Christian Bornwasser [1771 ... 
1824 (31)]. Mõlema meediku otsust kor
rata E. Jenneri eksperimenti tuleb hin
nata väga kõrgelt. Arstid ise nimetasid 
oma katset rahustavaks, s. t. elanikke 
veenvaks.

Uut moodi rõugepaneku popularisee
rimisel etendas tähtsat osa ajaleht «Re- 
Valische Wöchentliche Nachrichten» — 
omal ajal variolatsiooni vastu ägedalt 
väljaastunud häälekandja. Avaldati 
väljavõtteid 1801. a. Berliinis ilmunud 
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dr. Bremeri raamatust «Abhandlung 
über Kuhpocken» (28), trükiti teadaan
deid tasuta rõugepookimisest (30). Eriti 
aktiivne oli D. Harder. Tema sulest on 
pärit ka D. Bornwasseri eespool maini
tud katse kirjeldus, kusjuures ajalehe
artiklist selgub, et mõlemad vaktsineeri
mise entusiastid olid omavahel kirja
vahetuses. Ei ole liigne lisada, et 
D. Harderi väitekiri 1803. a. — esimene 
doktoriväitekiri Tartu ülikooli arstitea
duskonnas — oli veiserõugete pookimise 
alalt.

Ka dr. med. O. Huhnil oli teeneid 
vaktsineerimise propageerimisel. 1803. a. 
saatis ta Liivimaa kubermangu, sealjuu
res ka Eesti ala, kirikuõpetajaile koju 
värsket rõugelima, instrumente ja õpe
tuse, mis aitas vaktsineerimist populari
seerida (1).

1805. a. 29. juulil toonitas keiser 
ukaasis taas vaktsineerimise vajadust 
ning tegi mitmeid ettepanekuid pooke- 
materjali, aruandluse, meditsiiniperso
nali instrueerimise jms. kohta. Kategoo
riliselt keelati sunniviisiline pookimine 
(32). Sama aasta 30. oktoobril nõudis 
siseminister krahv Kotšubei isehakanud 
rõugepanijate tegevuse viivitamatut 
lõpetamist ja määras vaktsineerimise 
korraldamise eest vastutajaiks kreisi- 
arstid ning politsei (14). 27. novembril 
keelati kuivanud rõugekoorikutest val
mistatud lahuse kasutamine vähese toi
me tõttu (27).

Vaktsineerimine nõudis kreisiarstidelt 
energiat ja palju aega. Näiteks kaebas 
Viru kreisiarst E. C. Mickwitz, et tal ei 
ole võimalik miilitsasoldateid ravida, 
sest tsiviilhaigete arstimine ja rõuge- 
panek ei jäta selleks aega (15). Samal, 
1808. aastal pidi Pärnu arst Johann 
Jakob Trümpy (1771 . . . 1815) rõugete 
pookimiseks isegi uneajast näpistama, 
võttes inimesi vastu kella viiest (!) 
üheksani hommikul (32).

Arstide aktiivsusele vaatamata ei levi
nud rõugepanek siiski laialt. 1808. a. 
lõpus läkitas Eestimaa tsiviilkuberner 
B. Uexküll arstivalitsusele siseministee
riumi ringkirja, milles heideti ette kait- 
sepookimiste aeglast kulgu. Kaaskirjas 
lisas tsiviilkuberner: «Kui rõugepaneku 
lood ka edaspidi niisama viletsaks jää
vad, panen vastutuse tagajärgede eest 
nii arstivalitsusele kui ka kreisiarsti- 
dele, mis neile äärmiselt ebameeldivaks 
kujuneb!» (16).

Kuidas asi tegelikult oli, see nähtub 
järgmistest arvudest. Kogu Venemaa 
apostliku õigeusu kogudustes sündis 
1807. а. 1 334 592 last, kellest 83 072 
(6,2%) vaktsineeriti. Järgmisel aastal 
olid vastavad arvud 1 334 130 ja 117 948, 
s. o. 8,8% (19). Edu oli väheldane. Eesti
maa kubermangus pandi aastail 1804 . . . 
1810 rõugeid 16 588 ja Liivimaal 23 468 
lapsele (8). Seega vaktsineeriti mainitud 
perioodil Eestimaal umbes 2000, Liivi
maal 3000 last aastas. Kui eeldada, et 
eestlastega asustatud territooriumil 
sündis aastas 17 500 . . . 20 000 last, 
vaktsineeriti neist ligikaudu ainult 
15 ... 17%. Kuid sellest nähtub ka, et 
Balti kubermangudes pandi rõugeid 
märksa aktiivsemalt kui Sise-Venemaal.

Väga erinev oli üksikute arstide osa 
vaktsineerimisel. Aruannetest selgub, et 
esirinnas sammusid kreisiarstid, kelle 
üks ülesannetest oli epideemiatõrje. 
Mitmed linnades praktiseerivad vaba
kutselised jäid aga märgatavalt maha. 
Näiteks 1808. a. esimesel poolel pani 
Haapsalu kreisiarst Johann Gottlob 
Brossmann (1762 .. . 1820) rõugeid küm
nes eri kohas 213 lapsele. Järgmise aasta 
teisel poolel aga vaktsineerisid kolm 
Tallinna arsti kokku ainult 74 last.

Vaktsineerimist pidi märksa intensii
vistama rõugekomiteede asutamine 
keisri ukaasi põhjal 3. maist 1811. a. 
(17). Loodi kubermangukomiteed, mille 
koosseisus olid kuberner, asekuberner, 
rüütelkonna esimees, juhtiv vaimulik 
ja arsti valitsuse liikmed. Kreisikomi- 
teesse kuulusid aadli esindaja, linna ja 
maa politseiülemad, kõrgem vaimulik ja 
kreisiarst. Lähimad ülesanded olid laste 
arvelevõtmine, vaktsineerimise organi
seerimine, vaktsineerijate väljaõpeta
mine, aruandluse korraldamine ja selgi
tavate trükiste avaldamine. Aega selleks 
anti maksimaalselt kolm aastat.

See otsus oli hästi läbi mõeldud. 
Kohalike kõrgemate võimude ühenda
mine tipporganisse vältis ametkondlikke 
takistusi ja garanteeris küllaldase ope
ratiivsuse. Ukaasiga kindlaksmääratud 
põhimõtteid asuti kohe ellu viima. Laste 
arvelevõtmisel paistis eriti silma Liivi
maa kubermangu arstivalitsus, kes nõu
dis nimistute koostamist juba 1812. a. 
alguseks (23). Vaktsineerijate väljaõpe
tamisel instrueeriti vaimulikke ja üld
hariduslike koolide õpilasi, samuti anti 
ämmaemandate kursuste kuulajaile 
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praktilisi oskusi (20). Peale selle pöördus 
politseiminister A. Balašov 7. juulil 
1811. a. Eestimaa kubermangu linna
kodanike, aadli ja valdade eestseisuste 
poole üleskutsega saata iga tuhande 
hinge kohta üks või kaks inimest liht
rahva hulgast pookijate kursustele, sest 
talupoeg laskvat end omataolisel meel
samini vaktsineerida. Paraku ei ole seni 
leitud andmeid kursuste organiseerimise 
kohta, kuigi Eestimaa tsiviilkuberner 
B. Uexküll ministri kirja arstivalitsusele 
täitmiseks saatis kui «kasuliku ettevõtL 
mise mõtte» (18).

Püüti ergutada vaktsineerijaid ja 
vaktsineeritavaid. 3. mai ukaasis lubati 
autasustada aktiivseid arste ja vaimu
likke. Neid lapsi, kel rõuged pandud, 
kästi «pärast tervekssaamist viia püha
päeviti ja pühiti kirikusse ning panna 
eraldi pinki istuma näoga koguduse 
poole. Pärast jumalateenistuse lõppu 
lugeda ette nende nimed. Neid lasteva
nemaid aga noomida, kes lastele ei lase 
rõugeid panna.» (6).

Trükiste levitamisel tehti ära suhte
liselt vähe. 1813. a. käskis Peterburi 
ülemkomandant Vjazmitinov Eestimaa 
tsiviilkuberneril B. Uexküllil otsida 
mõni meedik, kes eesti keelde oskaks 
tõlkida vaktsineerimise juhendi (21). 
Seni ei ole allakirjutanu juhendit leid
nud. Iseseisvalt on veiserõugete pooki- 
mist propageerinud didaktismidest kubi- 
sevais kirjatükkides tolleaegsed eesti 
keeles kirjutavad autorid G. Marpurg, 
К. E. Berg, J. W. L. Luce jt.

Ühe radikaalsema sammuna vaadel
dava perioodi lõpul väärib meenutamist 
Liivimaa kubermanguvalitsuse käsk 
30. juunist 1816. a. suurendada pooke- 
materjali varusid ja seda võtta vaktsi- 
neerituilt. Käsu täitmata jätjaid ootas 
viierublane trahv (27).

Ometi jäi rõugepaneku organiseeri
misel veel palju vajaka. Näiteks Torma 
kihelkonnas ja Lohusuus ei vaktsineeri
tud 1813. a. teisel poolel ühtegi last. 
Võnnu kihelkonnas pandi rõuged ainult 
157 lapsele 774-st. Eriti raske oli olu
kord Kodavere ja Laiuse kihelkonnas, 
kus vaktsineerimise häired soodustasid 
rõugepuhanguid (24). Ka mujal Eestis 
oli pilt enam-vähem samasugune. Haap
salu kreisis vaktsineeriti 1814. a. teisel 
poolel 787 last, vaktsineerimata jäi aga 
2637 (22), 1816. a. esimesel poolel pandi 
Tartu kreisis rõuged 480 lapsele, 5167 

jäi pookimata (25) jne. Üldse vaktsinee
riti aastail 1810 ... 1814 Eestimaa ku
bermangus 17 615 ja Liivimaal 31 205 
last (8), mis eelmise perioodiga võrrel
des näitas küll aastakeskmise tõusu, ei 
olnud aga siiski küllaldane.

Mis põhjustas üldiselt hästi organi
seeritud ürituse osalist ebaõnnestumist? 
Selles etendasid osa nii usulised kui ka 
umbusust ja ebausust tingitud eelarva
mused. Nende vastu püüti küll võidelda 
üleskutsetega kirikukantslist ja ka 
muul viisil. Nii keelas politseiminister 
25. mail 1811. a. «alamrahva kuuldes 
rääkida veiserõugeist» ja soovitas selle 
asendada sõnaga «kaitserõuged» (27). 
Rahva kartlikkuse süvenemisele aitasid 
samuti kaasa toorutsevad ja oskamatud 
rõugepanijad, millele viitas К. E. Baer 
juba 1814. a. (5). Osalise ebaõnnestu
mise peamiseks põhjuseks tuleb siiski 
pidada keskvõimude seisukohta, mille 
järgi rõugepanek ei olnud sunduslik.

KIRJANDUS: 1. Дирбе А. В. В кн.: Ма
териалы VII Прибалтийской конференции по 
истории науки. Рига, 1968. — 2. Дубровин- 
ский С. Д. Оспа и оспопрививание. Москва, 
1964. — 3. Морозов М. А., Соловьев В. С. 
Оспа. Москва, 1948. — 4. Р я б о в Г. 3. Фельд
шер и акушерка 1956, 4, 37—40. — 5. В aer, 
К. Е. Dissertatio inauguralis medica de mor- 
bis inter Esthonos endemicis. Dorpati, 1814. — 
6. В i d d e r, H. Zusätze und Nachträge zu 
Dr. Joh. Friedr. v. Körber’s ... Auszuge der 
ältern und neuern im Russischen Reiche 
erschienenen Allerhöchsten Manifeste, Ukasen, 
Publikationen. Verordnungen und Befehle, 
welche das gesammte Medizinalwesen betref- 
fen. Mitau, 1825. — 7. Brennsohn, I. Die 
Aerzte Estlands. Riga, 1922. — 8. Brenn
sohn, I. Die Aerzte Livlands. Mitau, 1905. — 
9. ENSV RAKA, f. 31, nim. 50, s.-ü. 6, 1. 60. - 
10. ENSV RAKA, f. 31, nim. 50, s.-ü. 9, 1. 12. - 
11. Sealsamas, s.-ü. 148, 1. 41—44. — 12. 
Sealsamas, s.-ü. 149, 1. 44. — 13. S e а 1 s а - 
m a s, s.-ü. 151, 1. 43; s.-ü. 168, 1. 10—11; s.-ü. 
170, 1. 21; f. 3056, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 26. — 14. 
ENSV RAKA, f. 31, nim. 50, s.-ü. 168, 1. 10— 
11. — 15. S e а 1 s a m a s, s.-ü. 170, 1. 36. — 
16. Sealsamas, s.-ü. 173, 1. 3. — 17. Seal
samas, s.-ü. 182, 1. 156. — 18. Sealsamas, 
s.-ü. 183, 1. 184. — 19. Sealsamas, s.-ü. 183, 
1. 187. — 20. Sealsamas, s.-ü. 183, L 189. — 
21. Sealsamas, s.-ü. 198, 1. 92. — 22. S e а 1 - 
samas, s.-ü. 206, 1. 44. — 23. ENSV RAKA, 
f. 297, nim. 5, s.-ü. 187, 1. 3679. — 24. ENSV 
RAKA, f. 379, nim. 1, s.-ü. 1, kogu toimik. — 
25. Sealsamas, s.-ü. 3, 1. 6—7. — 26. ENSV 
TA Teaduslik Raamatukogu, Baltika ja harul
daste raamatute osakond, P-300, plakat 
21. VIII 1805. a. — 27. Körber, J. F. Auszug 
aus den ältern sowol ais neuern im Russi
schen Reiche erschienenen Allerhöchsten Ma- 
nifesten, Ukasen, Publikationen, wie auch
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Verordnungen und Befehle, welche das ge- 
sammte Medizinalwesen betreffen. Mitau, 
1816. — 28. «Revalische Wöchentliche Nach- 
richten», 1802, 12—14. — 29. Sealsamas, 
40. — 30. Sealsamas, 43—44; 1804, 19; 1805, 
1—3, 5; 1808, 10—11; 1809, 17; 1812, 3. — 31. 
Sealsamas, 1803, 41; 1804, 6. — 32. S e al- 
samas, 1808, 10—11.

РЕЗЮМЕ. Оспопрививание в Эстонии в 
годы 1801 —1816. X. А. Густавсон. Метод 
Э. Дженнера на территории ЭССР впервые 
применил харьюский уездный врач Г. Шюц. 
В своем рапорте от 11 XII 1802 г. он заявил, 
что уже в течение 2-х лет занимается вакци
нацией. Этим опровергаются соответствующие 
данные PI. Брензона, по мнению которого пер
вую вакцинацию в Эстляндской губернии про
вел таллинский врач Д. Хардер в 1802 г. Лим
фа для прививок была доставлена в Таллин из 
Англии местным купцом П. Вистингхаузеном. 
В дальнейшем вакцинация проводилась гума
низированным материалом.

Если учесть указ № 2523 от 25 VIII 1802 г., 
то нельзя согласиться с утверждением Г. 3. Ря
бова, что законное основание вакцинация по
лучила лишь в 1805 году. Еще до появления 
названного Г. 3. Рябовым указа в Таллине 
было организовано безвозмездное оспоприви
вание.

Для убеждения сомневающихся, врачи 
Д. Хардер и Д. Борнвассер в 1803 г. повторили 
опыт Э. Дженнера, пытаясь инфицировать на
туральной оспой вакцинированных детей.

Учреждение в 1811 году оспопрививатель
ных комитетов в некоторой мере улучшило 
проведение вакцинации, но охват ею населения 
все же оказался неудовлетворительным. При
чиной тому служили религиозные предрассуд
ки, суеверие, недоверие, грубость оспоприви
вателей, но в еще большей мере — отказ пра
вящих кругов от проведения принудительной 
вакцинации.

Eesti NSV Toiduainete Tööstuse Ministeerium

Konverentsid ja nõupidamised

EESTI NSV RONTGENOLOOGIDE JA 
RADIOLOOGIDE KONVERENTS peeti 20. ja 
21. novembril 1969. a. Tallinnas. Kuulati üle 
40 ettekande.

Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi pea- 
röntgenoloog-radioloog S. S а 1 z m a n andis 
ülevaate meie röntgenoloogia- ja radioloogia- 
teenistusest. Röntgenoloogiliste uurimiste dia
pasoon on lai. 107 tervishoiuasutusest, kus on 
röntgenikabinetid, kasutatakse peale tavaliste 
uurimisviiside igas teises tomograafiat, kolan- 
gio-koletsüstograafiat ja urograafiat, igas 
neljandas bronhograafiat ja hüsterosalpingo- 
graaf iat, igas kuuendas veno- ja arteriograa- 
fiat. Igal aastal korraldatakse massilisi fluo- 
rograafilisi uuringuid, näiteks 1968. aastal 
uuriti 440 000 inimest. Kontrollitakse rindkere 
elundeid, ninakõrvalkoopaid, liigeseid, jäse
mete veresooni. Tallinna ja Tartu onkoloo
giadispanserites on võimalik telegammateraa- 
pia ja kehaõõntesisene gammateraapia. Küm
nes tervishoiuasutuses on seadeldised, mis 
võimaldavad sügavat ja pindmist röntgen- 
ravi. Neljas asutuses uuritakse lahtiste radio
aktiivsete isotoopide abil kilpnäärme, maksa 
ja neerude talitlust, samuti rasva-ainevahe- 
tust.

Mitu ettekannet käsitles lahtiste radioak
tiivsete isotoopide kasutamist türeotoksikoosi 
põdevate haigete ravis (A. Astaškina ja 
| V. Paškov ), peaajukasvajate toopilisel 
diagnoosimisel (Ü. M а r a n), ringlevate erüt- 
rotsüütide hulga määramisel (H. Vadi). 
V. Sa li j evi ja H. Ernitsa ettekandes 
käsitleti maovähktõbe põdevate haigete mak- 
satalitluse uurimist bengaali roosiga (l31J).

Seedetrakti- ja maksahaiguste röntgen- 
diagnoosimise alalt kuulati viis tööd. A. R ä h - 
n i pidas mao ja kaksteistsõrmiksoole ägedate 
verejooksude juhtudel soovitatavaks uurida 
haigeid röntgenoloogiliselt 1. või 2. ööpäeval 
pärast haiglasse saabumist, kusjuures tähtsad 
on sihtülesvõtted. N. S а c h r i s esitas and
meid imendusmishäiretest peensooles, mida ta 
uuris röntgenoloogiliselt ja enterobiopsia teel. 
Sel eesmärgil määras ta indeksi (hattude 
kõrguse suhe limaskesta üldpaksusesse). Madal 
indeks viitab vähesele absorptsioonile peen
soole valendikust. А. H а a v 1 i, R. T a r u ja 
M. Haavli ühises töös oli vaatluse all sapi- 
põie ja sapiteede röntgenograafiline uurimine. 
U. Sibula ja kaasautorite (R. T r u v e, 
J. M ä n n i s t e, H. Poola, R. T о о t s о n, 
A. Lutsuver) töö oli valminud 74 haige 
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uurimise andmeil. Autorid soovitavad sapi
teede röntgenmanomeetrilist uurimist operat
siooni ajal sapikivide, armistumisest tingitud 
kitsenemiste ja muude patoloogiliste muutuste 
kindlakstegemiseks. A. Vaino, V. Rät
sepa ja А. V i i r m а a ühises töös toodi and
meid aortangiograafiast 60 haige uurimisel 
neerude, maksa ja põrna arterite patoloogiliste 
muutuste väljaselgitamiseks.

E. Tünder i ja kaasautorite (K. Põder, 
H. T i к к о, К. Kull, E. Sepp, А. M õ 11 u s) 
uurimustes avaldati seisukoht, et angiograafi- 
liseks uurimiseks on vastunäidustused mini
maalsed. Vasograafilisi uuringuid tegid nad 
edukalt alajäsemete magistraalveenide äge
date trombooside juhtudel. Flebograafiaga on 
täpselt võimalik välja selgitada veenikahjus- 
tuse laad ning valida õige viis rekonstruk- 
tiivseks operatsiooniks. R. Kõrgmaa ja 
kaasautorid (V. Z u b а к i n а, K. Allpere, 
J. M ä n n i s t e ja U. Sibul) kasutasid fluo- 
roflebograafiat alajäsemete veenide hemo- 
dünaamika määramiseks. [ A. Linkberg, 
B. Põder ja К. P õ d e r kasutasid flebo- 
graafiat 208 haige uurimisel, kel olid varikoos- 
sed veenilaiendid. Flebogrammide põhjal eris
tavad nad viit peamist veenikahjustuse tüüpi. 
Teises töös uurisid | A. L i n к b e r g , T. S u 1 - 
ling, E. T ü n d e г, К. К u 11, R. T e e s а 1 u, 
H. L i p p a r t, J. Gross, E. Juhansoo ja 
J. Maaroos angiograafiliselt pärgarterite 
aterosklerootilisi kahjustusi 27 haigel. Uuri
mise tulemustele vastavalt eristavad autorid 
kolme tüüpi angiogramme. Autorid märkisid, 
et küllalt sageli ilmneb juhte, mil pärgarte
rite patoloogilised muutused on väga suured, 
kuid elektrokardiogramm seda ei näita.

Konverentsil kuulati ettekandeid ka NSV 
Liidu Arstiteaduse Akadeemia Meditsiinilise 
Radioloogia Instituudi töötajatelt ning Riia, 
Vilniuse ja Kišinjovi teadlastelt.

Konverents näitas, et röntgenoloogia- ja 
radioloogiateenistus on Eesti NSV-s teinud 
märgatavaid edusamme: on paranenud tehni
line baas, on tõusnud röntgenoloogide ja 
radioloogide kvalifikatsioon. Samuti on suure
nenud uurimiste diapasoon mitte ainult vaba
riiklikes ja linnade tervishoiuasutustes, vaid 
ka rajoonihaiglates.

Saiituel SalzntuH

VELSKRITE KONVERENTS. 27. märtsil 
1970. a. korraldas Harju rajooni velskrite nõu
kogu Kose-Uuemõisas konverentsi, millest 
võttis osa ka Tartu rajooni 17-liikmeline 
velskrite esindus.

Ülevaate vabariigi ainsa velskrite nõukogu 
tööst oli koostanud A. Saar. Huvipakkuv oli 
velskrite nõukogu esimehe, Viimsi velskri- 
punkti juhataja M. Rebase ettekanne, mille 
teemaks oli põletushaavade ambulatoorne 
ravi. H. Suits Harju Rajooni Sanitaar- ja 
Epidemioloogia jaamast käsitles õpilaste näge- 
mishäireid seoses klasside valgustusega ja 
E. Kuznetsova Keila polikliinikust aga 
enneaegsete laste arengu jälgimisel saadud 
tulemusi. Lastekollektiivide ning maal ja ale
vites elavate koduste laste haigestumisest 
andsid ülevaate Kehra ambulatooriumi töötaja 
M. T a n n e ning I. Hindremäe. Patoloo
giliselt kulgenud raseduste hilistagajärgi nii 
emadel kui ka lastel aastail 1963 ... 1969 ana
lüüsis Harku arsti jaoskonna ämmaemand 
M. U r v e r a i d.

Tartu rajooni Teedla velskripunkti juha
taja H. Puusepp rääkis rahvameditsiini 
võtete kasutamisest Rõngu ja Teedla piirkon
nas. Ajutise töövõimetusega haigestumist 
Tartu rajooni «Tuleviku» ja M. Härma nime
lises kolhoosis analüüsisid Kõrveküla ja Kob
ratu velskripunktide juhatajad I. Uibo ja 
E. T a r i k.

Osavõtjate ühine arvamus oli, et niisugu
sed kokkutulekud aitavad tõsta erialast kvali
fikatsiooni ja tutvuda teiste rajoonide tööko
gemustega. Peeti vajalikuks asutada ülevaba
riigiline velskrite selts, mis kõiki ravivelsk- 
reid ühendaks niisama kui sanitaar- ja epide- 
mioloogiateenistuse kesk-eriharidusega medit
siinitöötajate selts.

Maido Sikk

• ÜLELIIDULINE PLEENUM. 3. kuni 5. no
vembrini 1969. a. oli Ašhabadis NSV Liidu 
Tervishoiu Ministeeriumi ja Üleliidulise Tera
peutide Seltsi ühine pleenum sisehaiguste epi
demioloogia küsimustes.

Üldistav ettekanne epidemioloogiliste uuri
mismeetodite kasutamisest krooniliste mitte- 
nakkavate haiguste uurimisel oli A. Tšak- 
1 i n i 11, kes käsitles niisuguste uurimiste 
põhiprintsiipe.

Mitmed ettekanded andsid ülevaate reuma 
epidemioloogiast, mille põhiküsimusteks on 
nimetatud haiguse leviku uurimine NSV 
Liidu eri geograafilistes piirkondades ja seda 
mõjutavate sotsiaal-olustikuliste, professio
naalsete ja etniliste tegurite väljaselgitamine.

Valdava osa ettekannete teemaks oli sü
dame ja veresoonkonna, eriti koronaarvere- 
ringe puudulikkuse ja südame isheemilise 
tõve epidemioloogia. Ülevaateid esitati NSV 
Liidu eri piirkondadest — Taškendist, Alma-
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Atast, Mahhatškalast, Frunzest, Kišinjovist, 
Tbilisist, Irkutskist ja Kaunasest.

Krooniliste mittespetsiifiliste kopsuhaiguste 
epidemioloogiat käsitlesid kaks tööd. Esimene 
sisaldas andmeid kroonilise kopsupõletiku 
levikust Leningradis, teine aga pärines Eks
perimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Insti
tuudi pulmonoloogiaosakonnast ja selles anti 
ülevaade kroonilistest mittespetsiifilistest 
kopsuhaigustest Eesti NSV-s.

Kaks ettekannet käsitlesid krooniliste 
maksahaiguste epidemioloogiat ning mao- ja 
kaksteistsõrmiksoolehaavandite esinemist 
Gruusia NSV-s.

Verehaiguste epidemioloogiast kõnelejad 
näitasid, et Novosibirski linnas ja oblastis 
suureneb leukooside ja Irkutski oblastis 
hemotsütoblastooside arv. Hüpokroomse anee
mia põhjuseks NSV Liidu lõunarajoonides 
peetakse vase ja raua vähesust toiduainetes.

Lidia Maser

XXIV ÜLEINDIALINE STOMATOLOO
GIDE KONVERENTS korraldati 4. kuni 7. jaa
nuarini 1970. a. Kalkutas. Osa võttis üle 200 
delegaadi ning külalise Inglismaalt, Kanadast, 
Ameerika Ühendriikidest ja Taist, Eesti 
NSV-st allakirjutanu. Kolme päeva jooksul 
esitati 50 ettekannet, neist kaheksa haigus
juhtude demonstratsiooniga.

Esimesel päeval pärast suurejoonelist ida
maist avatseremooniat ja kohvilauda algasid 
ettekanded. Põhiprobleemiks oli ortodontia. 
Huvi pakkus M. M. Mukherjee (Kalkuta) 
ettekanne ortodontiliste aparaatide rakenda
misest huule- ja suulaelõhede ravis, mida 
illustreerisid kvaliteetsed värvilised diaposi
tiivid.

Teisel päeval käsitleti kirurgilist ja tera- 
peutilist stomatoloogiat. R. Chaorabarty 
(Kalkuta) analüüsis pahaloomuliste kasvajate 
esinemist Bengaali osariigis. Näo-lõualuu piir
konna vähiga 499 haigest vanuses 40... 60 a. 
oli põse limaskesta vähki 259 juhul, keele- 
vähki 125, alahuulevähki 52, ülahuulevähki 3, 
alalõuavähki 41, ülalõuavähki 8, kõvasuulae- 
ja pehmesuulaevähki 11 juhul. Leukoplaakia, 
mille arvele langeb 60% suukoopa patoloogi
listest muutustest, lokaliseerub tavaliselt suu
nurkades, põse limaskestal ja keelel. Seega on 
põse limaskesta ja keelevähi tunduvalt sage
dasema esinemise põhjus leukoplaakia malig- 
niseerumine. Ettekande autor soovitas leuko- 
plaakiat ravida kirurgiliselt. Mitmed tööd olid 

näo-lõualuu murdude ravi ja plastilise kirur
gia alalt. Kõiki neid ettekandeid illustreerisid 
värvilised diapositiivid.

Ulatuslikult käsitleti parodontopaatia etio
loogiat, diagnoosimist ja ravi. Lucknow’ sto- 
matoloogiakolledži haigla töötajad olid profü
laktiliselt läbi vaadanud 1300 elaniku suukoo- 
pad. Igemete haiguslikke muutusi täheldati 
81,2%-1 uurituist, kusjuures 52%-1 kaariest ei 
leitud. Märgiti, et tunduvalt on suurenenud 
hüpertroofilise gingiviidi esinemissagedus, mis 
on tingitud rasestumisvastaste preparaatide 
pidevast sissevõtmisest. Enamasti on need 
hormonaalset päritolu ja põhjustavad hüper
troofilist gingiviiti.

Allakirjutanu ettekanne, mis käsitles põle
tikulise pulbi mikrofloora tundlikkuse mää
ramist antibiootikumide suhtes ja põletiku
lise pulbi bioloogilist ravi, äratas suurt huvi. 
Esitati palju küsimusi ja mitmed meditsiini- 
kolledžite esindajad avaldasid soovi üksikas
jalikult tutvuda autori uurimis- ja ravivii
sidega.

Kolmandal päeval olid kõne all ortopeedi- 
line stomatoloogia, koolilaste profülaktiliste 
läbivaatuste korraldamine ja sanatsioon. 
Uudse konstruktsiooniga näo- ja partsiaal- 
proteese tutvustasid I. S i n g h (Dehli) ja 
D. J. Waitr (USA).

Konverentsil rõhutati vajadust laialdase
malt saneerida koolilaste suukoobast ja teha 
stomatoloogiline ravi maaelanikele kättesaa
davaks liikuvate arstikabinettide abil. Samuti 
soovitati senisest rohkem tähelepanu pöörata 
pahaloomuliste kasvajate varajasele diagnoo
simisele.

Konverentsi vaheajal käisid külalised 
dr. R. Ahmedi nimelises stomatoloogiakolledžis 
ja haiglas ning aparatuurinäitusel. Demonst
reeriti Indias toodetud uusimat universaalset 
seadeldist «Sirona Z», mille mootori pöörete 
arv on reguleeritav viieastmeliselt (800... 
24 000 pööret minutis). Hind muinasjutuline — 
12 000 ruupiat. Muide, aeroturbiinseadeldisi 
Indias veel ei toodeta. On märgata seadeldiste 
hindade tunduvat tõusu, mis teeb erapraksise 
peaaegu võimatuks. Ka uus hambaravitool on 
tunduvalt kallim. Möödunud aastal maksis 
2500 . .. 3500, nüüd 4000 ruupiat.

Viimasel päeval korraldati ekskursioon 
linna. Kolmel õhtul viibisid konverentsi dele
gaadid kontserdil.

Edvitar Leibur
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In memoriam

PROFESSOR ARTUR LINKBERG
16. IV 1899... 10. II 1970

Meie vabariiki on tabanud raske kao
tus: 10. veebruaril 1970. a. varises mana
lasse Eesti NSV teeneline arst, arstitea
duse doktor professor Artur Jakobi p. 
Linkberg.

Artur Linkberg sündis 16. aprillil 
1899. a. Paide lähedal Väätsa vallas 
sulase perekonnas. Ta kasvas rasketes 
majanduslikes oludes. Töö kõrvalt 
omandas A. Linkberg keskhariduse. 
1920. a. astus ta Tartu ülikooli arstitea
duskonda, mille lõpetas 1925. aastal. 
1926. a. määrati kirurgiahuviline noor
mees tööle Tartu ülikooli hospitaal
kirurgia kateedrisse. Tema esimeseks 
kirurgiaõpetajaks oli Peterburi koolkon
nast pärinev professor R. Vanach. 
1929. a. kaitses A. Linkberg doktori
väitekirja. Teadmiste täiendamise ees
märgil viibis ta korduvalt Pariisi, Viini, 
Berliini, Heidelbergi, Budapesti ja teiste 
linnade juhtivates kliinikutes.

1938. a. valiti A. Linkberg Tartu üli
kooli arstiteaduskonna teaduskonna
kirurgia kateedri juhatajaks, kellena 
töötas surmani.

Professor A. Linkbergi võib pidada 
enamiku Eesti NSV kirurgide kasvata
jaks ja õpetajaks. Aastail 1955 ... 1963 
töötas ta Tartu Riikliku Ülikooli Arsti
teaduskonna dekaanina.

Professor A. Linkberg kui teadlane on 
jätnud sügavad jäljed veresoontekirur- 
giasse, uroloogiasse ja üldkirurgiasse 
ning rajanud oma koolkonna.

Hinnatavad olid tema teened Tartu 
tervishoiuvõrgu taastamisel pärast 
Suurt Isamaasõda. Aastaid oli A. Link
berg Tartu Kliinikute Valitsuse direk
tor, korduvalt valiti teda Tartu Linna 
Töörahva Saadikute Nõukogusse. Palju 
jõudu kulutas ta uue kirurgiakliiniku 
ehitamisele Tartus.

Professor A. Linkberg oli Eesti NSV 
Tervishoiu Ministeeriumi õpetatud nõu
kogu liige. Pikka aega juhtis ta Tartu 
Arstide Seltsi ning hiljem oli palju aas
taid Eesti NSV Kirurgide Seltsi esimees. 
Ta oli Üleliidulise Kirurgide Seltsi juha
tuse liige, Rahvusvahelise Kirurgide 
Ühingu tegevliige ja N. Pirogovi nime
lise Leningradi Kirurgide Seltsi auliige.

Suured on professor A. Linkbergi tee
ned arstiteadusliku kirjasõna publitsee
rimisel. Ta oli keskajakirja «Хирургия» 
toimetuse nõukogu ja ajakirja «Nõuko
gude Eesti Tervishoid» toimetuse liige 
ajakirja asutamisest alates.

Nõukogude valitsus hindas kõrgelt 
A. Linkbergi teeneid, teda autasustati 
Tööpunalipu ordeni ja medalitega.

Rohkearvulistel patsientidel, õpilastel 
ja kolleegidel jääb professor A. Link- 
bergist kustumatu mälestus.

TRÜ Arstiteaduskonna teaduskonnakirurgia, operatiio- 
kirurgia ja topograafilise anatoomia kateeder
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Kriitika ja bibliograafia

EESTI NSV AUTORITE 
ARSTITEADUSLIKUD ARTIKLID 

AASTAIL 1966... 1968

ILMAR LAAN 
ASTA MILLER

Tallinn UDK 61(048.8)(474.2)«1966/19№>

Teaduslike uurimistulemuste raken
damine oleneb instituutide spetsiifikast, 
kuid kõigile ühine on teaduslike ja tea- 
duslik-praktiliste artiklite avaldamine 
perioodikas, teaduslike töötajate esine
mine sümpoosionidel, kongressidel ja 
konverentsidel (1). Mida hõlpsamini 
kättesaadav on trükises sisalduv infor
matsioon, seda suurem on teadusliku 
töö kasutegur.

Eesti NSV-s ei ole detailsemalt uuri
tud üksikute teaduslik-pedagoogiliste 
asutuste osa arstiteadusliku trükisõna 
levikus. On ilmunud vaid lühike üle- 
vaateartikkel, kus on juttu nõukogude
aegsest teaduslikust ja populaarteadus
likust meditsiinilisest kirjandusest ning 
seda publitseerivatest mõnedest asu
tustest (2). Samuti on teateid käsikirja
listest ja trükitud bibliograafiatest, kus 
on registreeritud eesti arstiteaduslik 
kirjandus (3, 6), ning artikleid ajakirja 
«Nõukogude Eesti Tervishoid» tööst 
(7, 8, 9 jt.).

Seda arvestades pidasime otstarbe
kaks välja selgitada, missugune on Eesti 
NSV-s töötavate autorite sulest tulnud 
arstiteaduslike artiklite hulk ja võima
lik levikuala ning neid publitseerinud 
asutuste osatähtsus.

Tööks vajalikud andmed koguti uuri
misasutuste aruannetest, Riiklikus Tea
duslikus Meditsiinilises Raamatukogus 
(RTMR) koostatavast jooksvast biblio
graafiast ja Eesti NSV Tervishoiu Mi
nisteeriumi juures olevate arstide selt
side aruannetest. Analüüsiti Eksperi
mentaalse ja Kliinilise Meditsiini Ins
tituudi (EKMI), Tallinna Epidemioloo
gia, Mikrobioloogia ja Hügieeni Insti
tuudi (TEMHI) ning Tartu Riikliku Üli
kooli (TRÜ) Arstiteaduskonna, samuti 
Tallinna Pedagoogilise Instituudi 
(TPed.I) ja Tartu Riikliku Ülikooli spor

dimeditsiini kateedri teadlaste ja õppe
jõudude ning meie vabariigi ravivõrgu 
arstide (VRV) meditsiinilise sisuga tea
duslikke töid, mis ilmusid trükis aastail 
1966 ... 1968.

On tõenäoline, et meil ei õnnestunud 
koguda kaugeltki mitte kõiki fakte ar
tiklite kohta, sest seni puudub ühte 
kohta koondatud täielik Eesti NSV jook
sev meditsiiniline bibliograafia. Eriti 
lünklikud on andmed välismaal ilmu
nud artiklitest.

Meie vabariigist pärinevate arstitea
duslike artiklite hulk oli nimetatud kol
me aasta jooksul üle kahe ja poole tu
hande (2698), kusjuures produktiivseim 
oli 1967. aasta (1123), kõige vähem pro
duktiivsem aga 1966. aasta (728). Publi
katsioonide hulk aastas on suurel mää-

EKMI TEMHI
Arstiteaduskond

Joonis. 1. Arstiteaduslike artiklite hulk ühe 
teadusliku töötaja ja ravivõrgu arsti kohta 
aastail 1966 ... 1968.
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rai sõltunud kongressidest, konverentsi
dest, sümpoosionidest ja nõupidamistest, 
mille nn. materjalid või ettekannete tee
sid on avaldatud trükis, samuti välja
antavatest artiklite kogumikest. Ajakir
jades avaldatud artiklite hulk aga on 
kolme aasta jooksul olnud peaaegu sta
biilne.

Kõige enam töid on trükis avaldanud 
TRÜ Arstiteaduskond (914) ja prakti
seerivad arstid (889), kusjuures kumma
legi kuulub publikatsioonide üldhulgast 
1/3. EKMI teaduslikud artiklid (495) on 
Vs ja TEMHI omad (211) umbes 1/10 
meie vabariigi arstiteaduslikust pro
duktsioonist. Teiste asutuste osatähtsus 
on olnud tunduvalt väiksem.

Kui aga avaldatud artiklite hulk ja
gada asutuses töötavate teadlaste või 
ravivõrgu arstide arvule, siis on pilt tei
ne (vt. joon. 1). Kolme aasta jooksul on 
ühe töötaja kohta peaaegu ühepalju ar
tikleid ilmunud EKMI-1 ja TEMHI-1, 
vastavalt 7,1 ja 7,0, s. o. aastas umbes 
2,3 artiklit. Neile järgnevad TRÜ Arsti
teaduskond 6,3 artikliga (aastas 2,1) ja 
ravivõrgu arstid ainult 0,2 artikliga 
(aastas 0,07). TRÜ Arstiteaduskonna ühe 
õppejõu teaduslik produktsioon on esi
tatust siiski veidi väiksem, sest aruanne
tes on näidatud ka sama teaduskonna 
üliõpilaste teaduslikud tööd, mis on trü
kis ilmunud. Ei tohi aga unustada, et 
TRÜ õppejõudude põhitöö on pedagoo
giline ning et ka ravivõrgu arstide 
esmane ülesanne on haigete ravimine.

Eesti NSV-st pärinevate publikat
sioonide arv keskajakirjades, üleliidu- 
listes ja vennasvabariikide kongresside, 
konverentside, sümpoosionide jms. töö
des, materjalides, teesides ning kogumi
kes on isegi pisut rohkem kui neljandik 
(693) artiklite koguarvust, kusjuures 
kõigi kolme aasta keskmised on pea
aegu võrdsed. Sealjuures EKMI ja TRÜ 
arstiteadlaste publikatsioonide levik 
väljaspool vabariiki on iga aastaga suu
renenud, samal ajal kui TEMHI ja 
TPed.I arstiteadlastel ning ravivõrgu 
arstidel on see isegi vähenenud (vt. 
joon. 2).

Ka väljaspool vabariiki ilmunud ars
titeaduslike artiklite üldhulga poolest 
on esikohal TRÜ Arstiteaduskond, teisel 
kohal ravivõrk ning kolmandal EKMI.

Väljaspool Eesti NSV-d aga on ühe 
isiku kohta avaldanud jällegi peaaegu 
ühepalju artikleid TEMHI ja EKMI, 
vastavalt 2,2 ja 2,1, s. o. umbes 0,7 ar
tiklit aastas. Järgnevad TRÜ Arstitea
duskond 1,9 (aastas umbes 0,6) ja ravi
võrgu arstid 0,04 artikliga, s. o. umbes 
0,01 artiklit aastas (vt. joon. 1).

Väljaspool vabariiki ilmunud arsti
teaduslike artiklite jaotumisest asutuste 
ja trükiste järgi annab ülevaate 3. joo
nis. Sellest nähtub, et TRÜ Arstiteadus
konna töötajad, ravivõrgu arstid ja 
EKMI teadlased on umbes 1/3 teadusli
kest artiklitest avaldanud keskajakir
janduses. Viimase osatähtsus on märksa 
väiksem TEMHI-1 ja TRÜ-1 ilma arsti-

Joonis 2. Eesti NSV-s töötavate autorite arstiteaduslike artiklite jaotumine asutuste kaupa 
vabariigis (I), väljaspool vabariiki (II) ja välismaal (III).
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VRV
158

vabariikidevaheliste 
kongresside ettekan
nete teesid 
vabariiklike kong
resside ettekannete 
teesid
instituutide konve
rentside ettekanne 
te teesid
üleliidulised artikli
te kogumikud
vabariiklikud artik
lite kogumikud
instituutide artiklite 
kogumikud

entsüklopeediad

X ilma arstiteaduskonnata

keskajakirjad
rahvusvaheliste 
kongresside mater
jalid
üleliiduliste kong
resside materjalid 
vabariikidevaheliste 
kongresside mater
jalid
vabariiklike kong
resside materjalid
instituutide konve
rentside materjalid 

üleliiduliste kong
resside ettekannete 
teesid

Joonis 3. Väljaspool Eesti NSV-d ilmunud arstiteaduslike artiklite jaotumine asutuste ja trü
kiste järgi.

teaduskonnata (peamiselt spordimedit
siini kateedri tööd). Kuid kõikidel on 
suhteliselt rohkesti artikleid avaldatud 
üleliiduliste ja vabariiklike kongresside 
jms. materjalides. Torkab silma, et TRÜ 
ilma arstiteaduskonnata on teistest tun
duvalt rohkem töid publitseerinud üle- 
liidulistes kogumikkudes.

Eesti NSV arstiteaduslikkudest artik
litest on ainult 82 (~3,0%) avaldatud 
välismaal — ajakirjades, kongresside 
jms. materjalidena ning ettekannete 
teesidena. Arvukamalt on oma uurimusi 
seal publitseerinud Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Ins
tituudi (ZBI) protozooloogiasektori, 
TRÜ Arstiteaduskonna ja EKMI tead
lased.*

* EKMI protozooloogiasektor anti Tea
duste Akadeemia ZBI-le üle 1968. a. suvel ja 
seepärast on käesolevas analüüsis selle sektori 
teadlaste tööd aastail 1966... 1967 arvatud 
EKMI produktsiooni hulka, 1968. a. alates aga 
arvestatakse seda sektorit iseseisva üksusena.

Ühe isiku kohta avaldasid kolme 
aasta jooksul välismaal: TRÜ Arstitea
duskond ja EKMI keskmiselt 0,3 (aas
tas 0,1), TEMHI 0,2 (aastas umbes 0,07) 
ja ravivõrgu arstid 0,001 (aastas umbes 
0,0003) artiklit. ZBI protozooloogiasek
tori ühe teadusliku töötaja kohta trükiti 

üksnes 1968. a. välismaal 1,6 artiklit 
(aastas 0,53).

TRÜ arstiteadlaste tööd on välismaal 
avaldatud enamasti ajakirjades, 
TEMHI-1 nii ajakirjades kui ka kong
resside jms. materjalides, EKMI-1 ning 
ZBI protozooloogiasektoril peamiselt 
kongresside jms. ettekannete teesides 
ning kogumikes, mistõttu viimaste välis
maal avaldatud trükiste hulk on suurel 
määral sõltunud osavõtust välisriikides 
korraldatud nõupidamistest.

Analüüsinud ajakirja «Nõukogude 
Eesti Tervishoid» osa vabariigi tea- 
duslik-praktiliste tööde publitseerimi
sel, selgus, et praktiseerivatelt arstidelt 
ja tervishoiuorganisaatoritelt on vaa
deldaval ajavahemikul ilmunud 191, 
teaduslik-pedagoogilistelt asutustelt aga 
180 lühemat või pikemat artiklit. Seda, 
et ravivõrgu arstide osatähtsus «Nõu
kogude Eesti Tervishoius» on kõige 
suurem, näitab ka tabel.

Ühelt poolt on see seletatav tervis- 
hoiuorganisaatorite ja arstide suurene
nud huviga teadusliku töö vastu. Nii on 
rohkem kui 20-1 artikleid avaldanud 
arstist väitekirjad juba kaitstud või 
koostamisel ja mitmed on siirdunud 
teaduslikule tööle. Kuid teiselt poolt on 
meie peamised arstiteaduslikud uuri-
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Aastas avaldatud artiklite hulk protsentides ühe 
isiku kohta
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TRÜ Arsti- 
teadusk. 4,7 28,6 8,1 58,6 100,0

EKMI 4,4 30,4 16,1 49,1 100,0
TEMHI 3,0 30,5 7,8 58,7 100,0
VRV 0,4 14,3 24,3 61,0 100,0

miskeskused, eriti TRÜ Arstiteaduskond 
ja TEMHI, liiga tagasihoidlikud oma 
töötulemuste avaldamisel «Nõukogude 
Eesti Tervishoius».

Eesti NSV-s ilmunud arstiteaduslikud 
artiklid on enamasti venekeelsed, välja 
arvatud meie ajakirjas avaldatud, eesti
keelsed artiklid aga on venekeelsete või 
ka võõrkeelsete resümeedega. Keskaja
kirjanduses ilmunud artiklitel on sageli 
võõrkeelsed resümeed.

Nagu eespool toodust selgub, ilmub 
vabariigi arstide ja teaduslik-pedagoo- 
giliste asutuste, välja arvatud EKMI, 
arstiteaduslikkudest töödest rohkem kui 
pool Eesti NSV-s väljaantavates kong
resside jms. materjalides ja ettekannete 
teesides ning kogumikkudes (vt. tabel). 
Väikese tiraaži tõttu ei levi nimetatud 
trükised kuigi kaugele ja nendes aval
datu kasutegur ei ole hoopiski opti
maalne. Seepärast tuleb tunduvalt roh
kem töö tulemusi publitseerida ajakirja
des, eriti keskajakirjanduses ja välis
maal, sest rahvusvaheliselt tuntud keel
tes avaldatud artikleid saavad lugeda 
juba väga paljud teadlased kogu maa
ilmas.

Selle kõrval ei tohi unarusse jääda ka 
kohalik ajakirjandus. Kui välismaa ja 
üleliidulistes ajakirjades on sageli pikad 
ilmumise järjekorrad, siis kohapeal saab 
silmapaistvale tööle — eriti siis, kui 
kõne alla tuleb prioriteet — avada ro
helise tee. Sellisel kiirendatud korras 
avaldamisel on tähtsus ka seetõttu, et 
lisaks kõike olulist sisaldavale venekeel
sele resümeele hakkab «Nõukogude Ees
ti Tervishoid» käesoleva aasta neljan
dast numbrist alates avaldama ka sisu
kamate artiklite ingliskeelseid lühikok- 
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kuvõtteid. Selle fakti tähtsust on raske 
üle hinnata.

Igal juhul ei tohiks aga niisugune 
Eesti NSV teadlase töö, mis ilmub kas 
üleliidulises või rajataguses ajakirjan
duses, meie lugejaile jääda tundmatuks 
või raskesti kättesaadavaks, nagu seda 
kahjuks mõnikord on juhtunud (4, 5). 
Artikli avaldamine rahvuskeeles ei vä
lista ju võõrkeeles publitseerimise või
malust.

Ja lõpuks tahaksime kõikidele arsti
teaduslikke uurimusi avaldavatele asu
tustele ja ka arstidele veel kord meelde 
tuletada Eesti NSV Tervishoiu Minis
teeriumi õpetatud nõukogu pleenumi 
otsust 6. märtsist 1969. a., milles kõiki
del nimetatud asutustel ja arstide selt
sidel paluti igast välisriigis avaldatud 
artiklist üks separaat saata RTMR-ile. 
Selle otsuse täitmine aitaks kaasa jooks
va meditsiinilise bibliograafia üha täius
likumaks muutmisele.

KIRJANDUS: 1. Ж Д а н о в Д. А. Сов. Здра
воохранение, 1968, 9, 3—14. — 2. Рооте X. Я. 
В сб.: Развитие и успехи здравоохранения в 
Эстонской ССР. Таллин, 1967, 169—173. — 
3. Vahesalu, Е. Eesti NSV Meditsiiniline 
kirjandus 1940—1965. Bibliograafia. Tln., 1969. 
5—8. — 4. К u u s, E. Fortschr. Geb. Röntgen- 
strahlen, 1968, 4, 546—547. — 5. К õ r g e, K. 
u. a. Z. ges. innere Med., 1970, 1, 18—22. — 
6. К а 1 n i n, V. Nõukogude Eesti Tervishoid. 
1965, 6, 469—470. — 7. Nõukogude Eesti Ter
vishoid, 1970, 1, 73—77. — 8. Roots, H. Nõu
kogude Eesti Tervishoid, 1962, 4, 3—8. — 
9. Roots, H. Nõukogude Eesti Tervishoid. 
1962, 4, 3—8. — 9. Roots, H. Nõukogude Eesti 
Tervishoid, 1966, 6, 403—408.

РЕЗЮМЕ. Статьи по медицине авто
ров Эстонской ССР за 1966—1968 гт. 
И. А. Лаан, А. И. Миллер. Мы задались 
целью выяснить место публикации и количе
ство статей, посвященных различным меди
цинским темам, авторами которых являются 
научные сотрудники и врачи Эстонской ССР.

Учитывались опубликованные в печати на
учные работы Института экспериментальной и 
клинической медицины (ИЭКМ), Таллинского 
научно-исследовательского института эпидемио
логии, микробиологии и гигиены (ТНИИЭМГ), 
медицинского факультета Тартуского государ
ственного университета (ТГУ), врачей лечеб
ной сети, а также научные работы по меди
цине Таллинского педагогического института и 
преподавателей спортивно-медицинской кафед
ры Тартуского госуниверситета.

Рассматривались публикации трех лет 
(1966—1968 гг.). Количество медицинских ста
тей за это время превысило две с половиной 
тысячи (2698), причем наиболее продуктивным 
был 1967 год (1123), наименее продуктивным 
1966 г. (728 статей).

Из общей продукции одна треть падает на 
медицинский факультет ТГУ (914), другая 



треть — на лечебную сеть (889). Опубликован
ные в печати 495 статьи ИЭКМ составляют 
1/5 и 211 ТНИИЭМГ Vio из общего количества, 
удельный вес других учреждений был еще 
меньше.

Если сравнить количество статей, приходя
щихся на одного научного сотрудника или 
врача, то на первом месте оказывается ИЭКМ 
(7,1), затем следует ТНИИЭМГ (7,0) и меди
цинский факультет ТГУ (6,3). В лечебной сети 
на одного врача приходится в среднем за 
3 года 0,2 статьи. Но здесь нельзя забывать, 
что основная работа преподавателей ТГУ — 
педагогическая и что главная задача врачей 
лечебной сети — лечение больных.

Медицинские печатные произведения, опуб
ликованные за пределами республики в цент
ральных периодических изданиях, в трудах, 
материалах и тезисах конгрессов, конференций, 
симпозиумов и в сборниках, составляют чет
верть (693) от всей медицинской продукции 
за указанный период, причем средние за каж
дый год почти равны.

Количество печатных произведений, опубли
кованных вне нашей республики, приходящих
ся на одного научного сотрудника или врача, 
почти равное во всех рассматриваемых науч
ных учреждениях и составляет 2 статьи за 

3 года (ТНИИЭМГ — 2,2, ИЭКМ — 2,1 и ме
дицинский факультет ТГУ — 1,9 статей) в 
лечебной сети соотношение значительно мень
ше (0,04 статей).

Медицинские статьи, опубликованные за 
границей (82), составляют 3% от всей меди
цинской продукции за указанный период. Наи
большее число исследований опубликовали за 
границей ученые сектора Протозоологии Ин
ститута зоологии и ботаники (ИЗБ) АН, меди
цинского факультета ТГУ и ИЭКМ.

Медицинским факультетом ТГУ и ИЭКМ в 
среднем на одного ученого опубликовано за 
границей 0,3, ТНИИЭМГ — 0,2 и лечащими 
врачами республики 0,001 печатных произве
дений. Сектором протозоологии ИЗБ на одного 
научного сотрудника опубликовано за границей 
в 1968 г. 1,6 статьи.

Для популяризации результатов исследова
ний наших авторов и, чтобы сделать их до
ступными зарубежному читателю, надо больше 
статей опубликовать в центральной печати и 
за границей на иностранных языках.

Eksperimentaalse ja Kliinilise
Meditsiini Instituut

Vabariiklik Teadusliku Meditsiinilise 
Informatsiooni Osakond

BIBLIOGRAAFILISI KARTOTEEKE
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Vere puhversüsteemidest. Kirjandust 
aastaist 1965 ... 1966. Vene keeles 72, 
võõrkeeltes 171 nimetust. Koostanud 
E. Kook.

Respiratoorsetest viirustest tingitud 

infektsioonid. Kirjandust aastaist 
1966 ... 1968. Saksa ja inglise keeles 
364 nimetust. Koostanud E. Kook.

Tallinn Eduard. Kook

Juriidilist nõuannet

1. Kuidas tarifitseerida linnahaigla arsti 
töötasu, kes vaheldumisi töötab polikliinikus 
ja statsionaaris?

Linnahaiglate statsionaari meditsiiniperso
nali ametikohtade arvestuse normatiivides 
(NSV Liidu tervishoiuministri käskkiri 
nr. 282-м 26. detsembrist 1955. a.) on teraapia 
ja pediaatria erialal statsionaari ametikohtade 
nomenklatuuris ka jaoskonnaarsti ametikohad. 
Järelikult linnahaigla jaoskonnaterapeudile ja 
-pediaatrile, kes vaheldumisi töötavad ühen
datud haigla polikliinikus ja statsionaaris, tu
leb kogu aeg maksta töötasu nagu jaoskonna
arstile, s. o. NSV Liidu tervishoiuministri 
9. septembri 1964. a. käskkirja nr. 496 
32. punkti alapunkt «с» kohaselt.

2. Kui jaoskonnahaigla juhataja ameti
kohal töötab velsker, kas tal peale velskri 
palga on õigus saada lisatasu?

Jaoskonnahaigla juhataja ametikoht on 
arsti ametikoht ja vastavalt NSV Liidu ter
vishoiuministri 1964. a. 9. septembri käskkirja 
nr. 496 65. punktile tuleb arsti ajutiselt asen
dava velskri palka suurendada 10 rubla kuus.

Seejuures ei tule arsti ametikohtade täit
mise limiidi hulka arvestada neid arstikohti, 
mida ajutiselt täidavad velskrid.

3. Kas arstide, keskastme meditsiiniperso
nali ja apteegitöötajate töötasude kindlaks
määramisel kolmekümne ja rohkem aastase 
erialase staaži korral arvestatakse üks kuu 
töötamist töölisasulas 1,2 kuu eest?

Ametipalkade kindlaksmääramise juhendi 
p. 28 järgi arvestatakse kolmekümne ja roh
kem aastase erialase staaži korral üks kuu 
töötamist maal või linna tüüpi asulas 1,2 kuu 
eest. Kuna väljenditel «linna tüüpi asula» ja 
«töölisasula» on ühesugune tähendus, tuleb 
üks kuu töötamist töölisasulas arvestada 1,2 
kuu eest.

4. Kas meditsiiniregistraatori tööstaaži 
hulka arvatakse ka töötamine õdeperenaise 
ametikohal?

Ei arvata, sest õdeperenaise ametikoht ei 
kuulu keskastme meditsiinipersonali ameti
kohtade nomenklatuuri.

5. Kas tervishoiuasutuse juhataja võib 
meditsiinitöötajaid kohustada töötama ka ko
hakaasluse alusel?

Kohakaaslus on lubatud ajutiselt. Tervis
hoiuasutuse juhataja võib meditsiinitöötajaid 
kohustada töötama põhitöö kõrval ka koha
kaasluse alusel ainult töötaja enda nõus
olekul.

6. Kas töötaja võib töökohalt ajutiselt 
lahkuda ja oma kohustused üle anda mõnele 
kaastöötajale?

Töötajal ei ole tervishoiuasutuse administ
ratsiooni nõusolekuta õigust oma töökohustusi 
kaastöötajale üle anda. Töökohalt võib töö ajal 
lahkuda ainult administratsiooni loal või töö
sisekorra eeskirjades kindlaksmääratud juh
tudel.

7. Kas arsti töötasu sõltub polikliinikus 
vastuvõetud haigete või koduvisiitide arvust?

Arsti töötasu ei sõltu polikliinikus vastu
võetud haigete või koduvisiitide arvust, sest 
arstide ja muude meditsiinitöötajate töötasu- 
vormiks on ajatöötasu. Ekslikult käsitletakse 
tervishoiuasutuste koosseisude normatiive kui 
meditsiinitöötajate töönorme. Tegelikult kasu
tatakse normatiive ainult ametikohtade vaja
duse väljaarvutamiseks. Tänaseni pole ars
tide töönorme välja töötatud, välja arvatud 
proteeside valmistamine, arstlik kosmeetika jt.

8. Meditsiinitöötajate tööle tuleku, töölt 
lahkumise, samuti öövalvete jms. sellised ajad 
määratakse kindlaks iga kuu töögraafikus. 
Kas peaarstil või osakonnajuhatajal on õigus 
kohustada meditsiinitöötajaid töötama väljas
pool töögraafikus kindlaksmääratud aega?

Peaarstil või osakonnajuhatajal on õigus 
meditsiinitöötajaid kohustada töötama väljas
pool töögraafikus kindlaksmääratud aega, sil
mas pidades, et töötaja tööaeg kuu jooksul ei 
oleks kuu töötundide normaalarvust suurem. 
Kui see siiski on suurem, siis makstakse selle 
eest lisatasu, nagu seaduses on ette nähtud.

Mai Palginõmm
Uno Meikas
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Tähtpäevad

PROFESSOR HERMAN VAHTER 
50-AASTANE

4. aprillil 1970. a. sai 50-aastaseks 
TRÜ Arstiteaduskonna nakkushaiguste, 
dermatoloogia ja veneroloogia kateedri 
juhataja professor Herman Vahter.

Herman Timofei p. Vahter sündis 
1920. a. Muhu saarel väiketalupidaja 
lasterikkas perekonnas. Keskhariduse 
omandas ta Tallinnas. Tartu Riikliku 
Ülikooli Arstiteaduskonna lõpetas 1946. 
aastal. Juba üliõpilaspõlves töötas ta 
dermatoloogia ja veneroloogia kateedris 
subassistendina. Pärast ülikooli lõpeta
mist jäi H. Vahter tööle samasse kateed
risse, algul assistendina, hiljem dotsen
dina ja 1966. a. alates professorina 
kateedri juhataja ametikohal.

1952. a. kaitses H. Vahter kandidaadi
väitekirja «Kliinilisi tähelepanekuid 
süüfilishaigete seljaajuvedeliku uuri

misel seoses neurosüüfilise profülakti
kaga». Doktoriväitekirja kirjutas 
H. Vahter teemal «Naha reaktsioonid 
põlevkivi utmise produktide toimele» ja 
kaitses selle edukalt TRÜ õpetatud nõu
kogus 1964. aastal. Uurimistöös selgitas 
autor põlevkivitoodetest põhjustatud 
nahakahjustuste kliinikut ja patogeneesi, 
töötas välja kutse-nahakah j ustuste va
rajase diagnoosimise viisid ning andis 
esimesena põhjaliku ülevaate kutse-na- 
hakahjustustest ja nende profülaktikast 
põlevkivitööstustes.

Professor H. Vahteri uurimistööde 
tulemused on avaldatud ühe monograa
fiana ja rohkem kui 40 teadusliku artik
lina keskajakirjades, artiklite kogumi
kes, vabariiklikes väljaannetes ja teesi
dena rahvusvahelise onkoloogide kong
ressi materjalides. Tema sulest on ilmu
nud rohkesti populaarteaduslikke raa
matuid ja õppevahendeid.

Suurt tähelepanu on professor 
H. Vahter pööranud erialase kaadri ette
valmistamisele, juhendades noorte kol
leegide ja Tartu Riikliku Ülikooli ÜTÜ 
dermatoloogiaringi liikmete teaduslikku 
tööd.

Aastail 1964 . .. 1966 täitis H. Vahter 
TRÜ Arstiteaduskonna prodekaani ja 
aastail 1966 .. . 1969 dekaani vastutus
rikkaid ülesandeid. Ta on armastatud 
pedagoog, alati lahke ja abivalmis kol
leeg ning konsultant. Kommunistina 
võtab ta aktiivselt osa ühiskondlik- 
poliitilisest elust. Professor H. Vahter 
on Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi 
õpetatud nõukogu aseesimees, mitme 
teadusliku nõukogu ja seltsi juhatuse 
liige ning Dermatoveneroloogide Vaba
riikliku Seltsi asutajaliige.

Soovime juubilarile tervist ning edu 
teaduslike probleemide lahendamisel.

Kolleegid

15 Nõukogude Eesti Tervishoid, 1970, nr. 3 225



Meditsiinitehnika

LEEKFOTOMEETER VERE 
ELEKTROLÜÜTIDE MÄÄRAMISEKS

Määramise printsiipi on 
järgmine: ühtlasesse gaasileeki 
(atsetoon, vedelgaas) juhitakse 
suruõhu abil pihustatud kaa
liumi või naatriumi aerosool. 
Elektrolüütide emissioonispekt- 
ri valgustugevus mõõdetakse 
fotoelemendi abil, mis on 
ühendatud galvanomeetriga. 
Kui leeki juhitava aerosooli 
hulk ajaühikus ja pihustus on 
ühtlane, siis galvanomeetril 
saadud väärtused on proport
sionaalsed uuritavate ioonide 
kontsentratsiooniga. Fotomee
ter kalibreeritakse enne tööd 
standardlahusega, milles kaa- 
lium- ja naatriumioonide hulk 
on teada.

Viimasel aastakümnel on klinitsistide huvi 
elektrolüütide, eeskätt kaaliumi ja naatriumi 
vastu järsult suurenenud. On selgunud, et 
mitmele raskele haiguslikule seisundile (ko- 
matoosne, operatsioonijärgne jne.), hormoon- 
teraapiale, diureetikumide manustamisele jms. 
kaasuvad vere elektrolüütide tasakaalu nih
ked, mida otstarbeka asendusraviga on võima
lik korrigeerida. Selle eelduseks on elektro
lüütide bilansist ülevaate saamine lühikese aja 
jooksul.

Kaaliumi ja naatriumi määramise kõige 
operatiivsem moodus on leekfotomeetria. 
Leekfotomeetria on üks spektraalanalüüsi ala
liike, mille alused töötati välja 30-ndatel 
aastatel.

Kodumaistest leekfotomeetritest on end 
heast küljest näidanud Kiievi analüütiliste 
aparaatide tehases toodetud laboratoorne leek- 
fotomeeter ФПЛ-1, mis töötab vedelgaasil. 
Komplekti kuuluvad veel suruõhukompressor 
ja vedelgaasi balloon. Aparaat on kujunduselt 
nägus ja käepärane. Eelsoojendamiseks kulub 
30 ja üheks uuringuks üks kuni kaks minutit.

Niisuguste aparaatidega töötatakse mitmes 
Tallinna haiglas (Tallinna Vabariiklik Onko
loogia Dispanser, Tallinna Linna Biokeemia- 
laboratoorium, Nõmme Haigla jm.).

Aparaat on töökindel, tulemused stabiilsed 
ja vastavad kliinilistele andmetele.

Beata Litini

Intervjuu

KAKS VASTUST KAHELE 
AKTUAALSELE KÜSIMUSELE

Pöördusime mitmete praktiseerivate 
arstide, velskrite, õdede ja sanitaride 
poole küsimustega:

1. Mida peate elanike meditsiinilise 
teenindamise parandamisel kõige täht
samaks?

2. Mis teid töös kõige rohkem häirib?

Esimesena vastab Tallinna Tõnismäe 
Haigla töötaja, Eesti NSV teeneline arst 
V. Lindpere.

«Raske on esimesele küsimusele vas
tata lühidalt, peatuksin kolmel momen
dil.

Näib, et meditsiinilisel teenindamisel 
jääb praktika teooriast veel maha.
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Teiste sõnadega — uurimisasutuste töö 
tulemused kajastuvad praktikas nõrgalt. 
Kas on õige, et teadusliku uurimise asu
tused Tallinnas paiknevad hajali ja et 
nad töötavad mitme haigla baasil? Minu 
arvates ei ole see loomulik, et näiteks 
gastroenteroloogilisi haigusi uuritakse 
Harjumäe Haiglas, kui aga haiget on 
vaja opereerida, siis tehakse seda Tõnis
mäel. Teadus saaks praktiseerivat arsti 
rohkem aidata ja seega meditsiinilist 
teenindamist parandada, kui teaduslike 
asutuste uurimisbaasiks oleks üksainus 
suur haigla.

Arst tuleks vabastada kõikidest töö
dest, millega tulevad toime kesk-eri- 
haridusega meditsiinitöötajad ja tehni
line personal. Velskrite ja õdede osa
tähtsust tuleks mitmesuguste uurimiste 
tegemisel julgesti suurendada. Et see 
võimalik on, seda on näidanud mitme 
maa kogemused. Rohkem tuleks muret
seda niisugust aparatuuri, mis lühen
daks laboratoorsete uuringute, eriti 
kiiranalüüside kestust. See on väga olu
line valvehaiglas vältimatu abi and
misel.

Täielik murrang peaks tulema ehitus
tegevuses. Ei saa kuidagi leppida, et 
kapitaalehituse plaani täitmises on aas
tast aastasse mitmekümneprotsendiline 
puudujääk, kui teame, et isegi 100% 
sisaldab väga tagasihoidlikke nõudmisi. 
Arvan, et see on küllalt kaalukas põhjus 
otse valitsuse poole pöördumiseks.

Minu teada on */4  vabariigi haiglate 
voodikohtadest kinni niisuguste krooni
liste haigete all, keda arst enam oluliselt 
aidata ei saa ja kes vajaksid hooldus- 
ravi, näiteks halvatud. Järjekorrad 
krooniliste haigete haiglasse ja invalii
didekodusse on suured. Et aga kroonili
sed haiged koormavad haiglate voodi
kohti, ei lühene ka nende haigete järje
korrad, kes vajaksid uurimist ja keda 
veel aidata saaks. Järelikult tuleks 
Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministee
riumil rohkem ehitada hooldusraviasu- 
tusi. Mis nende majandamisse puutub, 
siis paljud perekonnad, kelle kõik liik
med töötavad, oleksid meeleldi nõus 
osa haige ülalpidamise kuludest krooni
liste haigete haiglas enda kanda võtma, 
selle asemel et asjata otsida kodupõe- 
tajat.

Kroonilised haiged häirivad praktisee
riva arsti tööd mitte üksnes haiglas, vaid 
ka sagedaste kojukutsetega, millest te

gelikult on vähe tulu. Haige juurde, 
kelle koht oleks hooldusraviasutuses, 
läheb arst alati raske südamega. Nii 
haige kui ka omaste silmist peab arst 
tihti lugema sõnatut etteheidet, et ta ei 
suhtu haigesse küllalt hoolivalt ja nagu 
sõltuks patsiendi haiglasse paigutamine 
ainult arstist. Vahel öeldakse seda otse 
näkkugi.

Häirib ka see, et suur osa arstide ame
tikohtadest on pidevalt komplekteeri
mata. See tähendab, et arsti õlgadele 
langeb suurem koormus, kui tegelikult 
on ette nähtud.»

Teisena vastab samadele küsimustele 
Tartu rajooni Teedla velskripunkti 
juhataja H. Puusepp.

1. Elanikkonna meditsiinilise teenin
damise parandamiseks pean kõige täht
samaks haiglavoodite arvu suurenda
mist ja rajoonidevaheliste eritüüpi haig
late avamist, kus ravitaks kroonilisi 
haigusi põdevaid haigeid ning hoolda
mist vajavaid kõrgeealisi isikuid.

Kui kõiki akuutsete haigustega pat
siente oleks võimalik statsionaari saata, 
siis väheneks töövõimetuspäevade arv
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tunduvalt, sest maal on pahatihti nii, 
et haiged, kel on töövõimetusleht, tege
levad koduse majapidamisega ja hool
davad isiklikke loomi, sel teel rikuvad 
ravirežiimi. Nii aga pikeneb haiguse 
kestus. Statsionaarsele ravile ei saa kõi
ki haigeid kohe saata, sest haiglad on 
pidevalt üle koormatud.
. Maahaiglates ravitakse palju krooni
lisi haigusi põdevaid ja hooldamist va
javaid vanu inimesi. Neid suunatakse 
jaoskonnahaiglatesse Tartu Vabariikli
kust Kliinilisest Haiglast, Tartu Rajooni 
Haiglast, onkoloogiadispanseri statsio
naarist ja mujalt. Võib-olla peaks neid 
haigeid ravima eriline hooldusraviasu- 
tus? Esmajärjekorras peaksid statsio
naaris ravi saama siiski töövõimelised 
inimesed, seejärel kroonilisi haigusi 

põdevad haiged ja hooldamist vajavad 
vanakesed.

2. Minu kui velskri tööd häirib see, et 
seadused ei näe ette nende isikute mõju
tamise vahendeid, kes endile ei lase teha 
kaitsesüstimisi. Velskri-ämmaemanda- 
punkti tööd hinnatakse selle järgi, kui
das teeninduspiirkonnas on korraldatud 
profülaktika. Üks tähtsamaid lõike sel
les töös on kaitsepooked. Nende alahin
damine ei ole tingitud elanike vähesest 
teadlikkusest, pigem vastupidi — kaitse
süstimisest hoiduvad just kõrgema hari
dusega spetsialistid. Sama käib ka juh
tivate töötajate kohta. Halb eeskuju aga 
on nakkav. Iga aastaga muutub olukord 
raskemaks, eriti puudutab see kaitse
süstimisi ja -pookimisi rõugete, teeta- 
nuse, tuberkuloosi ja tüüfuse vastu.

Mitmesugust

1969. AASTA 
NOBELI PREEMIA LAUREAADID

PIIA RÄTSEP 
Tallinn UDK 61/612.001(092.4)

1969. a. 10. detsembril koguneti taas 
tseremooniale Stokholmi, kus Rootsi 
kuningas andis kätte Nobeli preemiad. 
Füsioloogia ja meditsiini alal tunnistati 
kõrge autasu vääriliseks Ameerika tead
lased Max Delbrück, Salvador Luria ja 
Alfred Hershey, kes oma neljakümnen
date ja viiekümnendate aastate põhja
panevate uurimustega rajasid tee mole
kulaarbioloogiale.

Alfred Hershey on sündinud 1908. a. 
Michiganis, kus ta 1930. a. lõpetas kol- 
ledži. Aastail 1950 ... 1962 töötas ta 
õppejõuna Carnegie Instituudi genee- 
tikaosakonnas, 1963. aastast aga Gene- 
tics Research Unit direktorina. A. Hers
hey eriala on immunoloogia.

Salvador Luria on sündinud 1912. a. 
Itaalias. Nii nagu Nobeli preemia lau
reaat Andre Lwoff, õppis ka S. Luria 
enne Ameerikasse emigreerumist 1940. 
aastal Pariisis Pasteuri Instituudis 
tundma faagide uurimise tehnikat. Ars

titeaduse doktor S. Luria on paljude 
teaduslike ühingute liige. Faage uuri
vate teadlaste hulgas oli ta juhtiv jõud.

Max Delbrück
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Vanim laureaatidest, 63-aastane Max 
Delbrück, on tuntud ajaloolase Hans 
Delbrücki poeg. Tema kodumaa on Sak
samaa, kust ta lahkus 1945. а. M. Del
brück õppis füüsikat ja tegi doktoritöö 
teoreetilise füüsika alal Max Borni 
juhendamisel. Ta töötas koos nimekate 
teadlaste Niels Bohri, Otto Hahni ja 
Lise Meitneriga. 1947. a. alates on 
M. Delbrück Kalifornia Tehnikainsti
tuudis bioloogiaprofessor. Ta rajas kool
konna, kes järjekindlalt lähtub printsii
bist, et füüsika- ja keemiaseaduste tund
mine on bioloogia mõistmiseks häda
vajalik.

Kõik kolm teadlast olid huvitatud 
bakteriofaagidest ja nende geneetikast, 
seepärast uurisidki nad geneetika klassi
kaliste objektide — herneste, alamate 
seente ja puuviljakärbse (drosoofila) 
asemel soolebakterit Escherichia coli ja 
viimasele spetsiifilisi virulentseid faage 
Tl ... T7 *.  Neist on enam uuritud 
«Т-even» e. paarisnumbritega märgista
tud faage T2, T4 ja T6.

* Eri tüüpi bakteriviirusi tähistatakse ai
nult suurtähe ja numbriga. Täht T tähendabki 
tüüpi (inglise keeles type).

Bakteriofaagide avastamine Esimese 
maailmasõja ajal peaaegu ühel ja samal 
ajal Londonis ja Pariisis tekitas meedi
kute hulgas suurt huvi. Eeldati, et nen
dega õnnestub ravida bakteritest põh
justatud haigusi. Seepärast suurenes 
bakteriviiruste uurimise tööde maht 
aastail 1920 ... 1930 tohutult.

E. coli bakteriviirus koosneb valgulise 
kattega peast, mis sisaldab desoksüribo- 
nukleiinhapet (DNH), ja peenikesest 
sabast. Paagi geneetikaga tutvumiseks 

oli vaja leida võimalus jälgida tema osi 
eraldi. A. Hershey ja M. Chase kasuta
sid selleks esimestena radioaktiivseid 
aineid. Et viiruse valk ei sisalda fosfo
rit, siis märgistati bakterite DNH radio
aktiivse fosforiga. Radioaktiivsete bak
terite nakatamisel viirustega saadi 
radioaktiivne viiruste põlvkond. Radio
aktiivsus viitas siin DNH olemasolule 
ja näitas selle liikumist.

Samuti võis märgistada ka valku. 
Selleks võeti radioaktiivne väävel, sest 
viiruse valk sisaldab väävlit, mida 
DNH-s ei ole. Värske mitteradioaktiivne 
bakterikoloonia nakatati märgistatud 
viirustega ja jälgiti, mis juhtub valgu ja 
DNH-ga. Selgus, et 97% DNH-st, mis 
sisaldub faagi peaosas, otsekui süsti
takse bakterisse kohe pärast seda, kui 
faag on adsorbeeritud raku pinnale. 
Letaalselt mõjub faagi valguline kom
ponent, ehkki see iseseisvalt ei ole või
meline rakku tungima.

Niipea kui viiruse DNH on bakterisse 
tunginud, algab seal tema autorepro- 
duktsioon. Bakteri DNH tootmine lak
kab ja bakteri ensüümid rakendatakse 
tööle ainult faagi huvides. Peale viiruse 
DNH autoreproduktsiooni sünteesitakse 
viimase kontrolli all ka faagispetsiifiline 
valk. Juba 20 ... 40 minutit pärast bak- 
teriraku nakatamist moodustuvad seal 
fermendid — endolüsiinid, mis lõbus
tavad rakukesta. Nii käitub viiruse DNH 
nagu vaba geen, mis allutab peremees- 
raku geenid, võtab üle valgu sünteesi 
aparaadi ja juhib seda raku hävinguni.

A. Hershey uuris esimesena faagide 
T2 ja T4 r-mutatsioone. Ta avastas, et 
bakteri nakatamisel kahe erineva päri
like tunnustega faagiga, mille DNH 
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molekulid peremeesrakus satuvad vahe
tusse naabrusse, võib rekombinatsiooni 
tõttu tekkida uut tüüpi faag.

A. Hershey tööde tulemused on veen
vaks tõendiks tema kui eksperimentaa
tori meisterlikkusest. Oma katsetega 
kinnitas ta esimesena, et DNH on genee
tilise informatsiooni tegelik kandja.

S. Luria ja M. Delbrücki tähtsaim 
ühine töö ilmus 1943. aastal. Nad uuri
sid ning isoleerisid arvukalt faagi ja 
peremeesraku mutante. Esimestena lõid 
nad faagi replikatsiooni mudeli ja kont
rollisid katseliselt selle õigsust.

M. Delbrücki 60. sünnipäevaks andsid 
tema sõbrad ja kolleegid, nende hulgas 
ka S. Luria ja A. Hershey, välja kogu
miku «Phage and the Origins of Mole- 
cular Biology» (Cold Spring Harbor, 
New York, 1966).

Uurimistöö faagidega nakatatud koli
bakterites asetleidvate protsesside sel
gitamiseks tehti ühel ja samal ajal 
Ameerika mõlemal rannikul, nimelt 
Kalifornia Tehnikainstituudis Pasadenas 
(M. Delbrück), Massachusettsi Tehnika
instituudis Cambridges (S. Luria) ja 
Carnegie Instituudis Washingtonis 
(A, Hershey). Ehkki töötati eri asutus
tes, olid teadlased omavahel tihedas 
kontaktis. Nende üsnagi erinev etteval
mistus soodustas probleemi mitmekülg
set valgustamist.

S. Luria, M. Delbrücki ja A. Hershey 
uurimused rajasid uued suunad mikro
bioloogias ja valmistasid pinda järgmis
tele avastustele, mille eest mitmetele 
teadlastele on juba antud Nobeli pree
mia.

РЕЗЮМЕ. Лауреаты Нобелевской премии за 
1969 год. П. Я. Рятсеп. В 1969 году за вы
дающиеся заслуги в области физиологии и ме
дицины Нобелевская премия была присуждена 
Мах Delbrück, Salvador Luria и Alfred Hershey. 
Высшая награда присуждена трем американ
ским ученым за фундаментальные исследова
ния в области молекулярной биологии, прове
денные в период сороковых и пятидесятых 
годов.

Объектом исследования были бактери
альные вирусы (бактериофаги). Изучали их 
генетическое проявление в клетке Escherichia 
coli. Выяснили, что в бактериальную клетку 
входит только часть фага, его ДНК. Вирусный 
ДНК заставляет бактериальные энзимы рабо 
тать в интересах фага и руководит жизнедея
тельностью клетки до ее гибели.

Изучали также мутации фагов. А. Hershey 
первым открыл r-мутации Т2 и Т4 фагов. 
S. Luria и М. Delbrück создали репликацион- 
ную модель и проверили это эксперимен
тально.

Учение трех авторов проложило новое на
правление в микробиологии и стало основой 
следующих открытий, за которые некоторые 
ученые уже получили Нобелевскую премию.

Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini 
Instituut. Vabariiklik Teadusliku 

Meditsiinilise Informatsiooni Osakond

SEKSUOLOOGIAPROBLEEME

HEITI KADASTIK
Tartu

Armastus-, abielu- ja perekonna- 
probleemidesse on eri aegadel suhtutud 
erinevalt. Armastuse teema on kaunite 
kunstide viljelejaid alati ajendanud loo
mingulisele aktiivsusele. Märksa vähem 
on tähelepanu pööratud abielu- ja pere- 
konnaküsimustele, kuigi just nendel on 
inimese heaolu määrav tähtsus.

Abielulahutuste arv on meil mõtlema
panev nii sotsioloogia kui ka psühho- 
hügieeni aspektist. Abielulahutused, 
veel enam, neile eelnevad perekonna
tülid, on kõikide asjaosaliste, eriti ala
ealiste psüühikale raskeks katsumuseks. 
Seda on tähele pannud kõik psühhiaat
rid, sest peamiselt nende poole pöördu-

UDK 613.88

vad inimesed oma hingehädadega, mida 
arstid sageli võtavad kokku neuroosi 
diagnoosi all. Neuroosihaigeid aga oli 
1969. aastal Tartu Vabariikliku Klii
nilise Psühhoneuroloogia Haigla dispan- 
seerses osakonnas arvelolijatest küllalt 
suur osa — 11,2%.

Me ei saa nõustuda S. Freudi (5) ja 
teda järgivate psühhoanalüütikute sei
sukohaga, nagu oleksid neuroosi põhju
seks ainuüksi isiksusesisesed ehk intra- 
psüühilised konfliktid, «idi» ja «super
ego» vastandumine, pimeda instinkti 
avaldumistungi ja ideaalsete moraali- 
nõuete kokkupõrge. Neuroosi tekkes 
peame arvestama objektiivselt eksistee
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rivat situatsiooni ja isiksuse suhtumist 
sellesse. Kui inimene tunnetab, et teda 
mingi väline olukord häirib ning psüü
hiliselt traumeerib, ja ta elab seda ras
kelt üle, siis saame rääkida konfliktsest 
situatsioonist, mis võib neuroosi põhjus
tada.

Iga neuroosi põhjuseks võib olla üks 
või mitu patogeenset situatsiooni. Freu
distid püüavad kõiki neurooside põhjusi 
taandada sisemisele seksuaalkonfliktile. 
See on liialdus, sest tegelikkuses sek
suaalsus sellisena ei domineeri, et seda 
saaks absolutiseerida. Teisest küljest 
aga ei saa maha vaikida objektiivseid 
seksuaalelu ebakõlasid kui neuroosi 
tekkele kaasaaitavaid, vahel tõesti kä 
peamiseks põhjuseks osutuvaid tegureid.

Tuleb arvestada, et seksuaalne dis
harmoonia võib küll olla neuroosi põh
jus, kuid sagedamini on ta neuroosi 
tagajärg, üldneuroosi üks sümptoome. 
Enamik neuroosihaigetest ei ole rahul 
olnud oma seksuaalelu korraldusega. 
Kuid alati ei ole meil kerge otsustada, 
kas see neuroosile on eelnenud või kaas
nenud sellega, põhjustatud patsiendi 
enda või tema partneri hoiakust-olemu- 
sest. Seksuaalse faktori osatähtsuse 
hindamine neuroosi tekkes on veel ras
kem siis, kui samal ajal esineb mitu 
patogeenset situatsiooni, millest üks on 
seksuaalne disharmoonia, rahulolematus 
enda või oma partneriga.

Kodumaa kirjanduses on väga vähe 
statistilisi andmeid, mis ammendavalt 
selgitaksid neurooside ja seksuaalhäirete 
vahekorda. Seetõttu on huvipakkuv 
1969. aastal avaldatud G. Sokolova (1) 
töö, milles ta analüüsib seksuaJ.se fak
tori osatähtsust 200 neuroosi põdeva 
naise haiguse patogeneesis. Tema and
metest selgub, et 70,5% neuroosihaige
test naistest ei ole rahul oma seksuaal
eluga, seksuaalkonflikt aga on neuroosi 
peamine põhjus 19 %-1 haigusjuhtudest. 
Ka varem on nõukogude seksuoloogid 
S. Libihh, P. Posvjanski jt. avaldanud 
arvamust, et umbes Vs neuroosidest on 
põhjustatud seksuaalelu häiretest.

Seega on neurooside profülaktika ja 
ravi seisukohalt alati vaja uurida ka ini
meste seksuaalelu, selle lahkhelisid ning 
tunda nende kõrvaldamise teid. Kau
geltki kõik inimesed, kes ei ole rahul 
oma seksuaalelu korraldusega, ei ole 
veel neuroosihaiged. Rahulolematust 

talutakse vaikselt kui mingit parata
matust ja abi lihtsalt ei osata kusagilt 
otsida. Paratamatu aga selline kannata
mine sugugi ei ole ja sageli piisaks ühe
kordsest asjalikust nõuandestki, et sek
suaalelu hakkaks harmooniliselt kul
gema. Seega mitte ainult neuroosihai- 
gete, vaid ka paljude teiste heaoluks on 
vaja seksuoloogiat tunda.

Seksuoloogia ei ole küll uus, kuid meil 
siiski alles arenev teadus. Seksuoloogia 
kui teadusliku distsipliini tekkimist 
seostatakse XIX sajandi lõpuga (3). Sek
suoloogia on teadus, mis uurib inimese 
suguinstinkti optimaalseid avaldusviise, 
sellest kõrvalekaldumise põhjusi (sek
suaalpatoloogia) ja seksuaalelu normali
seerimise teid. Seksuoloogial on suur 
rakenduslik tähtsus ja tema eesmärk on 
hoolitseda selle eest, et inimeste sek
suaalelu oleks harmooniline, silmas 
pidades individuaalseid iseärasusi ja 
ühiskondlikku moraali.

Seksuoloogia vajalikkust tunnevad ja 
mõistavad eriti hästi need, kes oma sek
suaalelu spontaanse kuluga rahul ei ole, 
ja muidugi arstid, kes on ravinud selli
seid abivajajaid. Seksuoloogiat eitavad 
mõned ülimoraalsed, kes selles näevad 
nagu liigset ja lubamatut seksuaalpro- 
pagandat. Leidub ka vanemaid inimesi, 
kes väidavad, et milleks tänapäeval sel
lest kõigest nii palju rääkida.

Eilse ja tänase päeva vahel on siiski 
erinevused. Inimeste elu on muutunud 
järjest komplitseeritumaks ja paljud 
lihtsad asjad ei ole sugugi enam nii liht
sad. On ju tõsi, et inimesed on alati söö
nud selleks, et oma elu alal hoida. 
Kunagisest lihtsast toitumisest, mille 
puhul toidu valgu-, rasva-, süsivesi
kute-, mineraalainete- ja vitamiinide- 
sisaldusest keegi ei rääkinud, on arene
nud kulinaaria, dieetika. Teadusliku toi
tumise probleemide vastu vaevalt vaiel
dakse. Kas aga ei leidu analoogiat toitu
mise ja seksuaalelu komplitseerumises? 
On ju elu ja soo alalhoid mõlemad 
inimese instinktide avaldus ning nende 
instinktide optimaalset rahuldamist 
tuleb uurida ja selgitada. Ühe instinkti 
ülehindamiseks ja teise alahindamiseks 
ei ole mingit põhjust, uurimist vajavad 
võrdväärselt inimese kõik eluavaldused.

Seksuaalküsimused on väga intiimset 
laadi, mistõttu seksuoloogiaalane uuri
mistöö on seotud suurte raskustega. Sel 
põhjusel puudub seni ka vabariigi ela

231

seksuaJ.se


nike seksuaalalane üldistav iseloomus
tus. Seni on piirdutud vaid üksikute 
tähelepanekutega, mida sihipärase uuri
misega ei ole kontrollitud.

Kõige rohkem on selgitatud seksuo
loogi а bioloogilist ja füsioloogilist as
pekti, kuna siia on ülekantavad ka 
loomariigist saadud andmed. Inimese 
seksuaalsuse käsitlemisel piirduda ai
nult bioloogilise ja füsioloogilise küljega 
on viga, mida sageli on tehtud ja mis 
lihtsustab ning labastab seksuoloogiat. 
Sellise käsitluse all kannatab enamik 
kodanlikes riikides väljaantud seksuo- 
loogiaalaseid raamatuid, mida sõjaeel
sest ajast on meilgi veel käibel.

Inimeste seksuaalelu ei saa vaadelda 
ainult tehnilisest küljest, see ei ole pea
mine. Tõsi, seksuaalharmooniat võib 
varjutada ka «tehniliste» küsimuste 
ebaõige lahendus, kuid selle osa on 
tühine, võrreldes seksuaalpsühholoogia 
mittetundmisest ja mittearvestamisest 
tingitud disharmooniaga. Psühholoogi
line aspekt on inimese seksuaalsuses 
peamine, see eraldab inimest loomast. 
Mehel ja naisel ei ole ainult füsioloogi
lised, vaid veelgi suuremad psühholoo
gilised iseärasused. Ilma psüühilise 
ühtekuuluvuseta ei saa olla täiuslikku 
füüsilist ühtekuuluvust. Kui seda ei 
mõisteta ja partnerisse suhtutakse ker
gemeelselt, vastutustundetult, egoistli
kult, siis varsti vaid pettutakse. N. Iva
nov (2) näitab, et partneri vastuvõt
likkuse diapasooni tundmata ja arvesta
mata ei saa olla harmoonilist seksuaal
elu.

Normaalne oleks noorte vastastikusel 
meeldivusel tutvuse süvenemine, teine
teisesse kiindumine, mis areneb tõeli
seks armastuseks. Selle ajel abiellutakse 
ning alles siis saab seksuaalelu kindla 
koha mehe ja naise suhetes. Vastupidine 
järjekord, et noored juba tutvuse sisse
juhatuseks alustavad seksuaalvahekordi, 
ei tõota midagi head. Öeldakse küll, et 
kahetseda pole kunagi hilja, kuid parem 
on siiski elada nii, et hiljem kahetseda 
ei tuleks. Vaevalt leidub neid, kes sugu
tungi ohjeldamist on kahetsenud isegi 
siis, kui nad on jäänud üksikuks. Kül
lalt palju inimesi aga tunneb end õnne
tuna seetõttu, et nad oma seksuaaltungi 
ei ole pidurdanud.

Neid mõtteid on avaldanud Saksa DV 
sotsiaalhügienistid ja seksuoloogid 
R. Neubert (13, 14), H.-J. Hoffmann ja 

P. Klemm (6), G. ja D. Weber (18)r 
W. Bretschneider ja W. Diere (4) jt., kes 
väidavad ka seda, et 50% noormeestest 
jätab oma tütarlapse maha, kui nad 
kuulevad, et ta on rasedaks jäänud. 90% 
vallasemadest ei ole last soovinud ja 
vaevalt neist siis saavad armastavad 
emad. Milliseks aga laps kasvab ema
armastust tundmata?

Sotsiaalsest ja juriidilisest aspektist 
peaks seksuoloogia selgitama ja reg
lementeerima, kuidas luua perekondi, 
optimaalselt planeerida laste sündi 
ja kooskõlastada inimeste huvisid ühis
konna huvidega. Perekonna teadlikule 
planeerimisele mõeldakse meil väga 
vähe, kuigi paljudes maades on sellega 
tegeldud juba aastaid (12). Meil, Eesti 
NSV-s, on abortide arv sündide arvust 
üle kahe korra suurem, ja seda ajal, mil 
kurdame rahva madala iibe üle. Ühest 
küljest näitab see rasestumisest hoidu
mise võimaluste puudulikku tundmist, 
teisest küljest aga ebatervet laste mitte
saamise soovi. Laste kasvatamise rasku
sed on otseselt tingitud harmoonia puu
dumisest perekonnas. V. Tšekalin (17). 
viidates L. Kanayetsi andmetele, väidab, 
et 52% neuroosihaigetest veetis lapse
põlve ja noorukiea perekonnas, kus 
puudus harmoonia, ja ainult 12% neu
roosihaigetest on kasvanud heas ja sõb
ralikus perekonnas. Abielupaarile ja 
nende lastele eraldi magamistubade 
nõue ei ole mingi luksus, vaid elemen
taarne seksuaalhügieeni, laiemalt võttes 
aga perekonna psühhohügieeni nõue.

Seksuoloogia koos seksuaalpatoloo
giaga on meditsiiniline distsipliin, mis 
on tihedas seoses günekoloogia, uroloo
gia, veneroloogia, endokrinoloogia, neu
roloogia, eriti psühhiaatriaga. Nagu ees- ' 
pool mainitud, võib inimese kestev ra
hulolematus oma seksuaaleluga psüühi- 
kahäireid põhjustada ja vastupidi — 
psüühilise haigestumisega kaasnevad 
sageli muutused seksuaalelus. Nii või 
teisiti, igasuguste seksuaalhäirete ravis 
osutub peamiseks võtteks psühho
teraapia.

Kuni meil ei ole piisavalt seksuolooge, 
tuleb kõikidel arstidel püüda abistada 
inimesi, kelle kaebused puudutavad 
seksuaalelu. Mõistev suhtumine ja asja
lik selgitus võivad paljudel juhtudel 
küllaldaselt abi anda. Kahjuks aga on 
mitmed seksuaalhäirete all kannatajad 
kurtnud, et kui nad oma murest on rää
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kinud arstile, on ta pööranud kõik nal
jaks või öelnud, et see ka mõni häda, 
millega arsti tülitada. Kas nii võib suh
tuda inimese muresse, mis võib-olla var
jutab kogu tema heaolu, muserdab pide
valt enesetunnet? Seksuaalfunktsioon 
on füsioloogiline funktsioon, mille häi
retesse peab iga arst suhtuma niisama 
tähelepanelikult nagu teistessegi orga
nismi talitlushäiretesse. Pealegi ei ole 
seksuaalfunktsiooni häired enamasti 
mitte iseseisev, isoleeritud haigus, vaid 
sagedamini mõne põhihaiguse, näiteks 
neuroosi, diabeedi jt. üks sümptoome. 
Tõsi, isegi seksuaalfunktsiooni lakka
mine ei ohusta kellegi elu, kuid ega arsti 
töö piirdu ainuüksi eluliste funktsioo
nide taastamisega. Tuleb püüda korri
geerida kõike, mis inimest häirib.

Möödunud aastal korraldasime ano
nüümse küsitluse TRÜ üliõpilaste hul
gas, et saada ülevaadet noorte seksuaal- 
alastest teadmistest. Ankeedis oli 10 kü
simust, millele vastamist pidasime jõu
kohaseks keskharidusega noortele. Esi
meste kursuste üliõpilased vastasid 
õigesti keskmiselt ainult 3,6 küsimusele. 
Isegi arstiteaduskonna viimase kursuse 
üliõpilased andsid keskmiselt 8,2 õiget 
vastust. Noorte seksuaalalane etteval
mistus abiellumiseks on lubamatult 
nõrk. Niisugust arvamust avaldas ka 
70,4% esimeste kursuste üliõpilastest ja 
32,6% arstiteaduskonna lõpetajatest. 
Noortele seksuaalalase selgituse andmist 
pidas vajalikuks 98,5% kõikidest küsit
letud üliõpilastest. Kõikjal räägime 
teooria juhtivast osast, aga seksuaalelu 
alustatakse elementaarseid teadmisi 
omamata. Kas selles ei peitu üks tegu
reist, mis noorte abielusid varakult 
karile tõukab, perekonnad õnnetuks 
muudab? Inimesed tahavad elada õnne
likult, kuid sageli nad ei tea, kuidas oma 
õnne saavutada ja seda hoida.

Seksuaalkasvatus ei ole üksnes sugu- 
instinkti optimaalsete realiseerimisvii- 
side õpetamine. Seksuaalkasvatus on 
noorte üldise moraalse kasvatuse üks 
osa, mille eesmärk on mehe ja naise 
vastastikuse suhtlemise igakülgselt 
meeldiv kujundamine teineteisest lugu
pidamise vaimus. See suhtlemine ei 
tähenda ainuüksi seksuaalsuhteid, vaid 
kõiki kokkupuutepunkte elus ja töös. 
Noori tuleb ette valmistada ka isa- ja 
emakohustuste mõistmiseks ja täitmi
seks.

Koolides seksuaalkasvatusega mingil 
määral küll tegeldakse, kuid see ei 
välista individuaalse nõuandmise vaja
dust enne abiellumist. Seda võiks kor
raldada igas perekonnaseisuaktide 
büroos. Suureks sammuks oli Tallinna 
ja Tartu psühhoneuroloogia dispanse
rites psühhoterapeudi-seksuaalpatoloogi 
ametikoha loomine, kuid igakülgseks 
seksuaalkasvatuseks, elanikele seksuaal- 
alaste teadmiste andmiseks vajame roh
kem jõude. Reserv oleks naistenõuand
lates, kui seal seksuoloogiat käsitletaks 
üldisemalt ja rohkem tähelepanu pöö
rataks seksuaalsele harmooniale.

Seksuoloogia osa inimeste elus ei saa 
maha vaikida, teisest küljest aga ei ole 
põhjust seda ka liiga rõhutada. Asju ja 
olukordi tuleb käsitleda õige taktitun
dega. Seda kõike peaksid oma töös sil
mas pidama arstid, pedagoogid, sotsio
loogid, juristid jt. Kes aga annab neile 
seksuaalalase ettevalmistuse? Kirjas
tuste plaanidesse peaks armastust ülis
tavate, mõnikord seksuaalsust isegi liht
sustavate ilukirjanduslike teoste kõrvale 
rohkem mahtuma heatasemelisi popu
laarteaduslikke seksuoloogiaalaseid raa
matuid. Seni ilmunud eestikeelsed bro- 
šüürid ja raamatud (7, 8, 9, 10, 11, 15, 
16, 17) on elanikele andnud küll infor
matsiooni, kuid seksuoloogia ammenda
vast teaduslikust käsitlusest oleme veel 
kaugel.

KIRJANDUS: I. Вопросы психоневрологии в 
клинических и экспериментальных исследова
ниях, Л., 1969, 231—237. — 2. Иванов И. В. 
Вопросы психотерапии функциональных сек
суальных расстройств. М., 1966. — 3. Трут
не в И. А., X о д а к о в Н. М. О семье и браке. 
М., 1969. — 4. Bretschneider, W., D i е г 1, 
W. Liebe und Ehe. Leipzig, Jena, Berlin, 1962. 
— 5. F r e u d, S. Vorlesungen zur Einführung 
in die Psychoanalyse. Leipzig—Wien—Zürich, 
1922. — 6. Hoffmann, H.-J., Klemm, P. G. 
Ein offenes Wort. Berlin, 1962. — 7. H у n i e, J. 
Noorukist meheks. Tln., 1962. — 8. Kadas
tik, H. Vestlusi noorukitele. Trt., 1963, Tln., 
1966 ja 1970. — 9. К a h n, H. Abielu tervis
hoiust. Tln., 1970. — lO.Klimova-Füg- 
n e г о v а, M. Kuidas me vastame lapse küsi
mustele. Tln., 1968. — И. К u r m, H. Sinule, 
tütarlaps. Tln., 1970. — 12. M e h 1 а n, K.-H. 
Arzt und Familienplanung. Berlin, 1968. — 
13. N e u b e r t, R. Das neue Ehebuch. Rudol- 
stadt, 1957. — 14. N e u b e r t R. Die Gesch- 
lechterfrage. Rudolstadt, 1956. — 15. P e - 
t e r, R., S e b e k, V., H у n i e, J. Tütarlapsest 
naiseks. Tln., 1962. — 16. Saarma, J. jt. 
Vaimne tervis. Tln., 1966. — 17. Tšeka- 
1 i n, V. Armastus ja perekond. Tln., 1965. — 
18. Weber, G. ja D. Du und ich. Berlin, 1960.
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РЕЗЮМЕ. Некоторые проблемы сексуологии. 
X. И. К а даст и к. В последнее время в ме
дицине все больше внимания уделяется сек
суальным вопросам. Однако находятся люди, 
усматривающие в изучении сексуологии недо
пустимую сексуальную пропаганду. Врачи не 
уделяют сексуальным расстройствам такого 
внимания, какое уделяется другим функцио
нальным расстройствам организма, вследст
вие чего люди страдают, не получая нужной 
помощи. Из больных, состоящих на учете в 
диспансерном отделении Тартуской республи
канской психоневрологической клинической 
больницы, 11,2% страдают неврозом. У боль
шинства из них наблюдаются сексуальные 
расстройства, которые могут быть причиной 
или результатом невроза. Не следует недооце
нивать сексуальные расстройства людей. 
Слишком много у нас разводов, абортов, слу
чаев негармоничной семейной жизни. В этих 
вопросах сексуология играет немалую роль.

Сексуологию следует рассматривать на на
учном уровне. Нельзя ограничиваться только 
биологическим и физиологическим аспектом 
сексуологии, это было бы ошибкой и вело бы 
к нездоровому секскульту. В сексуальность 
человека основным является психологический 
аспект, так как без психологической предпо
сылки не может быть совершенного, гармонич
ного физического общения. С точки зрения со
циального аспекта у нас в сексуологии не ре
шен вопрос о планировании семьи. Во многих 
странах это уже сделано.

Нельзя считать удовлетворительным и вос
питательный уровень сексуологии. В 1969 г. 
студентам было предложено анонимно ответить 
на 10 вопросов по сексуологии. По своей труд
ности вопросы были посильны и молодым лю
дям со средним образованием. Студенты 
I курса медицинского факультета ответили 
правильно в среднем лишь на 3,6 вопроса, 
студенты последнего курса — на 8,2. Подго
товка молодых людей, вступающих в брак, в 
области сексуальных знаний недопустимо низ
ка. Так считали 70,4% студентов I курса и 
32,6% оканчивающих медицинский факультет. 
Из всех опрошенных студентов 98,5% считали 
необходимым разъяснить молодым людям сек
суальные вопросы. Везде мы говорим о направ
ляющей роли теории в практике и лишь в сек
суальных вопросах люди не имеют элементар
ных знаний.

Сексуальное воспитание является неотем- 
лемой частью общего морального воспитания 
молодежи. Цель его — установление здоровых 
взаимоотношений между женщиной и мужчи
ной, основанных на уважении друг к другу. 
Молодых людей следует подготовить к пони
манию и выполнению обязанностей матери и 
отца. Больше надо выпускать хороших научно
популярных книг по сексуологии.

Tartu Vabariiklik Psühhoneuroloogia Haigla

MEDITSIINIUUDISEID LÜHIDALT

Fluoriidide järjekindel lisamine joogiveele 
on hambakaariese esinemissagedust las
tel vähendanud 60% — niisuguse teate an
dis Ülemaailmne Tervishoiu Organisatsioon 
(ÜTO). Nagu nähtub statistilistest andmetest, 
mis avaldati ÜTO 1969. aasta novembrikuu 
bülletäänis, uuriti kaariest 30 riigis 120 mil
jonil inimesel. Neis riikides lisatakse joogi
veele fluoriide. Teadaandes mainitakse, et 
ehkki niisugused profülaktilised abinõud ei 
väldi kaariest täielikult, on neil siiski suur 
tähtsus. Selle parimaks tõendiks on tulemu
sed neil lastel, kellele sündimisest alates anti 
ettenähtud koostisega joogivett.

Itaalia arst, Mailandi Ülikooli neurokirur- 
giaprofessor Pietro Paoletti, on välja töötanud 
peaajukasvajate diagnoosimise uue meetodi. 
Ta tegi kindlaks, et peaajukasvaja korral lei
dub peaajus desmosterooli, mida normaalselt 
sisaldab suuremal hulgal kuni ühe aasta 
vanuste laste peaaju. Hiljem on seda ainet 
peaajus vaid vaevalt mõõdetavas koguses. Kui 
uuritaval patsiendil, kes on vanem kui aasta, 
avastatakse ajus desmosterooli suuremal mää
ral kui tavaliselt, võib oletada peaajukasva
jat. Kõne all oleval meetodil on uuritud 250 
patsienti, kel diagnoositi ajukasvajat. Samal 
ajal uuriti neid ka varem tuntud viisil.

■ 20% kõikidest vähktõvejuhtudest diagnoo
sitakse alles pärast haige surma, ehkki neist 
omakorda 45%-1 on surma põhjuseks pahaloo
muline kasvaja, mis kliiniliselt on diagnoosi- 
mata jäänud. Need on Baseli ülikooli patoloo
gide andmed, mis on kogutud viie aasta jook
sul 10 493 autopsia põhjal. Peale selle näitavad 
samad tähelepanekud, et enamik diagnoosi- 
mata pahaloomulistest kasvajatest oli vane
matel inimestel.

Doktor Georg Fliegel Bad Nauheimi Bris- 
toli kliinikust uuris müokardi-infarktist taba
tud 136 haiget, kelle vanus oli 23 ... 39 aasta 
piires. Üle 2/3 neist põdes kroonilist tonsilliiti, 
78 olid liiga tüsedad, kahe patsiendi kehakaal 
oli rohkem kui 40 kilogrammi üle normi, 75 
haigel oli kolesteriinipeegel kõrgenenud, 6 olid 
kirglikud suitsetajad. Süsivesikute-ainevahe- 
tus oli häiritud peaaegu kolmandikul haige
test. Viimati nimetatuist olid 12 suhkruhaiged, 
ainult neli teadsid seda ise. Teadlase arva
muse järgi on kõige suuremas infarktiohus 
just need suhkruhaiged, kel haigus on alles 
diagnoosimata, mistõttu nad ei ole arstliku 
järelevalve all.

Poola RV-s on trükivalmis kuuekeelne 
meditsiiniterminoloogia sõnaraamat, mis sisal
dab ligikaudu 25 000 terminit inglise, prant
suse, saksa, vene, poola ja ladina keeles. Juht- 
keel on inglise keel.
Humanitas, 1970, 1, 2, 3, 4
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USA firma «МММ» töötas välja uue me
ditsiinilise termomeetri ühekordseks kasuta
miseks. See, 10 cm pikkune plastmass-sond 
asetatakse pärast kehatemperatuuri mõõtmist 
suure tundlikkusega aparaati, mille skaala 
näitab mõõdetud kehatemperatuuri. Aparaat 
on lauatelefonisuurune. Hind 189 dollarit. 
Steriliseeritud sondide komplekt (500 tükki) 
maksab 38,75 dollarit.

Bostoni keskhaiglas anti uuele termomeet- 
riie kõrge hinnang, sest elavhõbetermomeet- 
rite steriliseerimine on tülikas.

Hirosaki ülikoolis Jaapanis kasutatakse 
edukalt värviröntgenoskoopiat. Kujutis ek
raanil on viievärviline. Lähemas tulevikus 
loodetakse lisada veel mõned värvid.

Autori, professor Sinodzaki arvates võimal

dab värviröntgenoskoopia täpsemalt diagnoo
sida tuberkuloosi, vähktõbe ja muid haigusi. 
Praegu on kõige raskem probleem elektri
energia kulu vähendamine. Värviröntgeno
skoopia korral on radioaktiivne kiirgus kaks 
korda suurem kui must-valge röntgenograafia 
puhul. Autori arvates kulub veel 2 ... 3 aastat, 
enne kui uus meetod leiab laialdasemat kasu
tamist meditsiinis.

Igal aastal kogutakse Bulgaaria RV-s üle 
25 000 tonni kultiveeritud ja metsikult kasva
vaid ravimtaimi. Peamine osa ravimtaimedest 
läheb ekspordiks — 1967. aastal veeti neid 
välja 5500 tonni. Eriti nõutavad on kummeli- 
õisikud ja pärnaõied, kibuvitsamarjad jm.
Бюллетень иностранной коммерческой инфор
мации (БИКИ).

Uusi ravimeid

DOPEGÜÜT VDopegyt, Допегит). Süno
nüüme: Aldomet, Presinol-Bayer, Aljamethyl- 
dopa, Alfamethyldofa, Dopamet.

Keemiliselt on dopegüüt alfametüülbeeta- 
dihüdroksüfenüülalaniin.

Preparaat esindab uut, perspektiivset hu- 
pertooniavastaste ravimite rühma, mille toi
memehhanism ei ole veel täielikult selge. 
Katehhoolamiinide (adrenaliini, noradrenalii- 
ni) biosünteesi vaheproduktina on organismis 
dioksüfenüülalaniin ehk dopa. Viimase dekar - 
boksüülumisel tekib dopamiin, mis oksüdee
rub noradrenaliiniks ja edasi metüulimise 
muutub adrenaliiniks. Biosünteesi otsustavaks 
etapiks on dopa dekarboksüülimine dopamil- 
niks dopa-dekarboksülaasi toimel.

Antagonismi tõttu vähendab dopa-dekar- 
boksülaasi aktiivsust nii in vitro kui ka , in 
uwo dopa metüühtud derivaat alfametuu 
dopa ja selle tagajärjel häirub adrenergilise 
mediaatori — noradrenaliini tekkimine.

Üksnes dopa-dekarboksülaasi aktiivsuse 
vähendamisest siiski ei piisa antihüpertooni- 
lise toime selgitamiseks. Eeldatakse, et me- 
tüüldopa blokeerib noradrenaliini ja takistab 
selle seostumist sümpaatiliste neuroretsepto- 
ritega. Arvatakse, et hüpotensiivne toime on 
tingitud serotoniini ja noradrenaliini. peegli 
alanemisest kesknärvisüsteemis. Metüüldopa 
muutub seejuures metüüladrenaliiniks, mille 
vererõhku tõstev toime on looduslike metuu- 
litud ühendite, näiteks noradrenaliini toimest 
tunduvalt nõrgem.

Dopegüüt imendub sissevõetuna hästi ja 
eritub neerude kaudu 12 ... 24 tunni jooksul.

Preparaat ei ole toksiline. , _
Näidustatud labiilse hüpertooniatõve kor

ral, kui rahustavad preparaadid toimet ei 
avalda, samuti soovitatakse tarvitada kesk
mise raskusastmega kroonilise hüpertooma 
raviks.

Preparaat alandab vererõhku, sõltumata 
sellest, kas haige on püstiasendis voi lamab.

25 c.h -5 clucch
АЛЬДОМЕТ® АЛЬДОМЕТ®
д- uwN ~t-1)

Vastunäidustusteks on feokromotsütoom, 
äge hepatiit ja rasedus. .

Ravimit doseeritakse rangelt individuas 
seeritult. Täiskasvanu võtab sisse kahel esi
mesel ravipäeval ühe tableti dopegüüt! 
(250 mg). Annust suurendatakse iga kahe 
päeva tagant ühe tableti võrra. Maksimaalne 
ööpäevane annus on 8 tabletti, s. o. 2000 mg. 
Edasi vähendatakse annust ülepäeviti ühe 
tableti võrra minimaalkoguseni, mis aitab 
säilitada vererõhu alanemist. Selline opti
maalne annus on tavaliselt kaks tabletti, s. o. 
500 mg päevas.

Kui preparaati antakse optimaalses annu
ses, langeb vererõhk 12... 24 tunni pärast 
enamikul patsientidest aeglaselt. Preparaadi 
toime on lühiajaline. Ravimi ärajätmisel tõu
seb vererõhk 24... 48 tunni jooksul esialg
sele tasemele. Kui maksimaalannus päi ast 
mõne aja möödumist toimet ei avalda, tuleb 
raviskeemi täiendada tiasiidide rühma diuree- 
tikumidega, näiteks hüpotiasiid jt.

Kui dopegüüdi mitmenädalane kasutamine 
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tulemusi ei ole andnud, tuleb seda kombi
neerida teiste antihüpertensiivsete ja saluree- 
tilise toimega preparaatidega, kusjuures on 
vaja arvestada toime potentseerumist.

Mõõduka sedatiivse toime tõttu on suurem 
osa dopegüüdi ööpäevasest annusest soovita
tav sisse võtta õhtul.

Kõrvaltoimet on täheldatud suhteliselt 
harva, võivad tekkida peapööritus, iiveldus, 
peavalu, seedehäired ja kuivustunne suus. 
Ortostaatilise hüpotensiooni sümptoome on 
harvem kui muude hüpertooniavastaste ravi
mite kasutamisel. Mõnel juhul on täheldatud 
mööduvat leukotsüütide, eriti granulotsüütide 
arvu vähenemist.

Esimesel ravinädalal võib ilmneda depres- 

siooninähte, hallutsinatsioone ja maksatalit- 
luse nihkeid — orgaanilisi muutusi ei ole 
maksas täheldatud —, mis pärast ravi kat
kestamist kiiresti mööduvad.

Kui ravikuurid kestavad pikka aega, on 
iga 0,5 ... 1 aasta tagant otstarbekas kontrol
lida verd autoimmuunse hemolüütilise anee
mia suhtes.

Dopegüüti toodab Ungari RV tehas 
«EGYT». Originaalpakendis on 50 tabletti 
ä 250 mg.

Aldometti toodab Jugoslaavia FSV tehas 
«LEK». Originaalpakendis on 25 tabletti 
ä 250 mg.

Aino Jürison

Kroonika
L. Puusepa nimelise Neuroloogide, Neuro

kirurgide ja Psühhiaatrite Seltsi juhatuse 
laiendatud pleenum, kus vaatluse all oli epi
lepsia, korraldati 1969. a. 20. detsembril Tal
linnas. Professor E. R a u d a m tutvustas 
koosolijaile epilepsia patofüsioloogia, biokee
mia, kliiniku ja ravi uuemaid seisukohti, mis 
esitati IV ülemaailmsel neuroloogide kong
ressil New Yorgis 1969. a. septembris. 
M. Mägi kommenteeris uut rahvusvahelist 
epileptiliste hoogude klassifikatsiooni, mille 
koostöös teiste rahvusvaheliste organisatsioo
nidega oli välja töötanud Rahvusvahelise Epi- 
lepsiavastase Liiga terminoloogiakomisjon ja 
mis võeti vastu samal kongressil New Yorgis. 
Pleenumist osavõtjatele jagati välja klassifi
katsiooni eesti- ja venekeelne tekst.

NSV Liidu Teaduste Akadeemia 
N. I, Graštšenkovi nimelise Neurohumoraalse 
Regulatsiooni Uurimise Laboratooriumi direk
tor professor A. Vein kõneles pleenumil une 
ja unehäirete uurimise uutest tulemustest. 
Dotsent A. Tikk peatus üksikasjalise epi
leptilise staatuse ravil intensiivravi aspektist. 
L. К i v i v a r e ja А. А e г о käsitlesid täis
kasvanute ja laste epilepsia ravi korraldust 
ning tulemusi Tartu ja Tallinna psühhoneuro
loogiahaiglates, epilepsia ravi iseärasustest 
rasedatel andis ülevaate H. N i 1 g о. E. L a u s - 
vee uurimus näitas, et somnambulismi põh
juseks osutuvad küllalt sageli varjatud epilep
tilised paroksüsmaalsed avaldused ajus. Nar- 
kolepsia diagnoosimise kogemustest kõneles 
V. L u к a.

Pleenum võimaldas vabariigi neuroloogidel 
ja psühhiaatritel tutvuda epilepsia kõige uue
mate andmetega. Mõttevahetus oli aluseks 
epilepsia diagnoosimise ja haigete ravi organi
satsiooni täiustamisel vabariigis.

Matt Mägi *

5. veeburaril 1970. a. analüüsiti Tartu 
rajooni tervishoiutöötajate aktiivi nõupida
misel eelmise aasta töötulemusi. Ettekanne
tega esinesid rajooni peaarsti asetäitjad ravi 
ja sanitaar-epidemioloogia alal ning peaspet
sialistid.

Rõõmustab tervishoiuasutuste materiaalse 
baasi tugevnemine. Uued ruumid said Vara 
ja Võõpste velskripunkt. Viimasele ehitas need 
Kalinini-nimeline kolhoos. Kapitaalremont 
tehti Laeva jaoskonnahaiglas ja Elva Tuber- 
kuloosidispanseris. Sanitaar- ja epidemioloo
gia jaam sai kahe remondikanaliga viiekoha
lise garaaži. Elvas alustati uue polikliiniku 
ehitamist kapitaalremondi summade arvel. 
Kokku kulutati kapitaalremontideks üle 
96 000 rubla, seega rohkem kui ühelgi eelmisel 
aastal. Rajooni tervishoiuvõrgu üldkulud olid 
üle 1,45 miljoni rubla.

Suurt tähelepanu pöörati abiteenistuste 
arendamisele. Iga aastaga on suurenenud la
boratoorsete uuringute hulk ja laienenud 
nende diapasoon. Laboratoorsete analüüside 
üldarv 1966. a. oli 89 000, 1967. a. 95 200, 
1968 a. 105 000 ja 1969. a. 156 000. Füsioteraa- 
piat kasutatakse rajooni 37 raviasutuses. Soo
jus-, valgus- ja elekterravi sai 1966. a. 5400 
patsienti, 1967. a. 5600, 1968. a. 7100 ja 1969. a. 
9200 patsienti. Funktsionaalseid ja instrumen
taalseid diagnoosimismeetodeid rakendatakse 
viies raviasutuses. Nende uuringute arv oli 
1966. a. 1178, 1967. a. 3025, 1968. a. 3637 ja 
1969. a. 4166.

Nõupidamisest osavõtjaile anti organisat- 
sioonilis-metoodilise kabineti koostatud bülle
tään rajooni tervishoiuvõrgu töö ja elanike 
tervisliku seisundi kohta 1969. aastal.

Maido Stkk

*

5. veebruaril 1970. a. arutati Pärnus linna 
ja rajooni raviasutuste tööd 1969. aastal. Aru
telust võtsid peale kohalike meditsiinitöötajate 
osa Pärnu linna ja rajooni täitevkomitee esin
dajad ja Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi 
osakondade ja valitsuste juhatajad ning 
ministri asetäitja.

17. veebruaril 1970. a. oli Pärnu Rajooni 
TSN V koosseisu VII istungjärk, kus analüü
siti Pärnu rajooni elanike meditsiinilist tee
nindamist. Enne arutelu ja istung järku tut
vusid Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi 
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töötajad peaaegu kõikide rajooni raviasutuste 
tööga.

Nii arutelul kui ka istungjärgul märgiti, et 
1969. a. kasutati voodikohti otstarbekalt, sa
muti jätkati haiglavoodite profileerimist (kar
dioloogia, gastroenteroloogia jm.), mistõttu 
Pärnu Linna Haigla profileeritud osakonda
desse hospitaliseeriti 3/4 sisehaigusi põdevatest 
haigetest. Avati mitmeid kitsama eriala kabi
nette (gastroenteroloogia, hematoloogia jm.). 
Paranenud on dispanseerne töö: 1969. a. hos
pitaliseeriti 72% ägeda kopsupõletikuga haige
test, 1968. a. 26,8%. Tähelepanu on pööratud 
laste tervise kaitsele. Väikelaste suremus on 
madalamaid vabariigis.

Meditsiinilise abi parandamist pidurdab 
veel suurel määral ravi- ja profülaktiaasu- 
tuste nõrk materiaaltehniline baas, mis ei 
vasta tänapäeva nõuetele. Samal ajal aga ei 
täideta rajoonis tervishoiuasutuste kapitaal
remondi plaani.

Halvasti on rajooni tervishoiuasutused 
komplekteeritud meditsiinikaadriga, suur on 
kaadri voolavus. Seda põhjustavad halvad too
ja elamistingimused. Häireid ja organiseeri- 
matust tuleb ette kiirabi töös. Spetsialiseeritud 
polikliiniline arstiabi or« maaelanikele suhte
liselt raskesti kättesaadav.

Vähestes jaoskonnahaiglates ja ambulatoo
riumides tehakse laboratoorseid uurimisi ja 
füsioterapeutilisi protseduure.

Otsustes nähti ette puuduste kõrvaldamine 
ja meditsiinilise teenindamise parandamine.

Niin Ajasta *

NSV Liidu Teaduste Akadeemia juures 
asuv Üleliiduline Protozooloogide Ühing asu
tati 10. jaanuaril 1968. a. Leningradis ning selle 
presidendiks valiti professor J. Poljanski. 
Ühingu üks tähtsam ülesanne on koordinee
rida algloomade ja neist põhjustatud haiguste 
uurimistööd NSV Liidus.

Juba sama aasta 1. juunil peeti ühingu Eesti 
osakonna asutamiskoosolek, kus osakonna 
nõukogu esimeheks valiti professor J. Teras, 
aseesimeheks professor V. Ridala ja sekretäriks 
arstiteaduse kandidaat A. Jõgiste.

Et Üleliidulise Protozooloogide Ühingu 
Eesti Osakonna tegevliikmed jagunevad Tal
linna ja Tartu vahel peaaegu võrdselt, siis 
korraldatakse koosolekuid vaheldumisi kum
maski linnas. Viimasel koosolekul 14. märtsil 
1970. a. Tartus kuulati arstiteaduse kandidaat 
E. Rõigase ettekannet Trich,omonas vaginalis'e 
serotüüpide identifitseerimisest immunofluor- 
estsentsimeetodil ja antigeensete omaduste 
transformeerumisest, arutati organisatsiooni
lisi küsimusi ning kinnitati osakonna tegevuse 
aruanne.

Poolteise aasta jooksul on peetud kuus tea
duslikkude ettekannetega koosolekut, kus 
täienduseks 23 asutajaliikmele on vastu võe
tud 12 uut tegevliiget. Ühingu Eesti osakond 
on üks vähestest seltsidest, kus nagu oma
laadses sümbioosis töötavad viljakalt koos 
14 arsti, 14 loomaarsti ja 7 bioloogi.

Osakonna tegevliikmed on pidanud 48 ette
kannet, neist 8 välismaal, ja trükis avaldanud 
72 teaduslikku tööd, 9 välismaal. Sidemed 
välisriikide teadlastega on küllalt head. Nii 
võttis osakonna 11-liikmeline delegatsioon 
1968. a. osa Poola IV trihhomonoosisümpoosio- 
nist. 1969. a. juulikuus aga esitasid Eesti osa
konna teadlased III rahvusvahelisel protozoo
loogide kongressil Leningradis kaheksa ette
kannet. Lisaks kohtumistele Poola RV-s ja 
Leningradis on loodud isiklikke kontakte 
teadlastega Soomes, Taanis, Tšehhoslovakkia 
SV-s, Saksa DV-s ja mujal, teaduslikkude 
tööde separaate vahetatakse aga paljude tead
lastega rohkem kui 15 riigist.

On saadud kaks autoritunnistust (E. Rõigas) 
algloomade kloonide saamise meetodi ja sea
deldise eest.

Siiani on Eesti osakonna koosolekul apro
beeritud ühe veterinaari kandidaadiväitekiri, 
kuid juba tänavu lisandub sellele ühe bioloogi 
ja arsti kandidaadiväitekirjade ning ühe arsti
teadlase doktoriväitekirja aprobeerimine.

Teoksil on ettevalmistustööd Üleliidulise 
Protozooloogide Ühingu II kongressiks, mis 
korraldatakse 1971. a. Bakuus, ja IV rahvus
vaheliseks protozooloogide kongressiks, mis 
kutsutakse kokku 1973. a. Prantsusmaal.

Ilmar Laan

RAHVAKONTROLLI KOMITEES

Tervishoiuasutuste töömaht on aasta-aas- 
talt suurenenud. Täita ülesandeid ja töötada 
edukalt üha suureneva koormusega on võima
lik vaid eeldusel, et radikaalselt parandataks 
tervishoiuasutuste töö organisatsiooni. Sel alal 
on üht-teist juba tehtud.

Kahjuks peab tunnistama, et mitte igal 
pool ei suhtuta vastutustundega ravi- ja pro
fülaktikaasutuste töö täiustamisse.

Narva polikliinikus rikutakse töökorda, 
puudub kontroll meditsiinipersonali tegevuse 
üle. Paljud arstid alustavad haigete vastuvõt
tu 15- kuni 25-minutilise hilinemisega ja 
lõpetavad ettenähtust varem. Arstide töö
graafikutes on fikseeritud vaid kuu töötun

dide üldarv. Nende dokumentide põhjal on 
võimatu kontrollida, kas töökorrast üldsegi on 
kinni peetud.

Nii abivajajad kui ka arstid ise kaotavad 
polikliinikus palju aega seetõttu, et paljud 
spetsialistid ei ole rakendanud vastuvõtu- 
talongide süsteemi, seega haigete tulekut vas
tuvõtule ei ole reguleeritud.

Vastuvõtt peaks algama hommikul kell 
8.00, kuid esimene number antakse välja kella 
8.10-ks. Tegelikult algab vastuvõtt paljudel 
juhtudel veel hiljem, sest arstid sageli hili
nevad tööle. Peale selle antakse üheks päe
vaks ettenähtud vastuvõtutalongid välja ar
vestusega, et arstil enne vastuvõtu lõpetamist 
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jääks vaba aega. Näiteks oli kontrollimise 
ajal neuropatoloogil vastuvõtu lõpuni varuks 
poolteist tundi, otorinolarüngoloogil üks tund, 
kirurgil isegi kaks tundi. Niisugune halb töö
korraldus avaldab kahtlemata mõju meditsii
nilise teenindamise kvaliteedile.

Täpselt ei ole reguleeritud ka mõnede ars
tide, samuti kabinettide ja muude polikliiniku 
allasutuste tööaeg. Näiteks ei võeta II ja X 
arsti jaoskonnas haigeid vastu õhtusel ajal. 
Ainult päeva esimesel poolel töötab kardio- 
reumatoloog. Haiged ootavad kaua arstliku 
konsultatsioonikomisjoni ukse taga. Selle 
asemel et inimesi vastu võtta iga päev, teeb 
komisjon seda vaid kolm päeva nädalas ä 3 
tundi. Protseduurikabinet suletakse kell 18.00, 
samal ajal aga kestab haigete vastuvõtt kella 
20.00 ... 21.00.

Narva elanikel ei ole võimalust arsti vas
tuvõtule end telefoni teel registreerida.

Narvas ei ole terapeudijaoskonna suurused 
õigesti määratud, mistõttu polikliiniku arstide 
koormus vastuvõttudel ja koduvisiitide tege
misel on väga ebaühtlane. Näiteks II arsti- 
jaoskonnas on täiskasvanud elanike arv 2700 
ning 1969. aasta jooksul käis jaoskonnaarst 
1125 haige kodus, VII arstijaoskonnas on täis
kasvanud elanikke aga üle 4000 ja koduvisii
tide arv sama aja jooksul 1946.

Valga rajooni tervishoiuasutustes olid pal
jus samasugused puudused kui Narvaski.

Terapeudid töötavad haiglas ka selle tööaja 
arvel, mis on ette nähtud haigete vastuvõtmi
seks polikliinikus. See avaldab halba mõju 
elanike polikliinilisele teenindamisele. Soovida 
jätab Valga rajooni sanitaar- ja epidemioloo
gia jaama töö organiseerimine. Poolteisele 
ametikohale vormistatud meditsiinitöötajate 
tegevuses ei ole kindlat korda. Nende tööaja 
arvestust ei peeta. Kõige selle tulemusena töö
tavad mitmed neist kuu jooksul umbes 50 
tundi vähem kui normatiivides on ette 
nähtud.

Eesti NSV Rahvakontrolli Komitee istun
gil arutati Narva linna ja Valga rajooni ter
vishoiuasutuste tööd ning võeti vastu otsus.

Muu hulgas tegi Rahvakontrolli Komitee 
kõikidele linnade ja rajoonide täitevkomitee
dele ettepaneku kontrollida tervishoiuasutuste 
töö organisatsiooni. On tähtis see korraldada 
nii, et meditsiinipersonal kasutaks tööaega 
ratsionaalselt ning et abivajajad kaotaksid 
aega polikliinikusse pöördumisel võimalikult 
vähe. Rahvakontrolli Komiteele tuleb ette 
kanda elluviidud abinõudest.

Tervishoiuasutuste rahvakontrolli grupid 
saaksid palju ära teha abivajajate ooteaja 
lühendamiseks ja järjekordade vähendami
seks. Nende ülesanne on ka jälgida, et töö
korrast ja -graafikutest täpselt kinni peetaks.

Leonid Rätsep-

Vastukajad
Ajakirja «Nõukogude Eesti Tervishoid» 

1969. a. 5. numbris avaldatud kirjutise «Miks 
vajalikud raamatud ei ilmu?» kohta teatan 
Eesti NSV Anatoomide, Histoloogide ja Emb- 
rüoloogide Seltsi terminoloogiakomisjoni esi
mehena järgmist.

Komisjonist on mitmed liikmed lahkunud, 
kuid õige ei ole väide, nagu komisjon üldse ei 
eksisteeriks. Põhilistele küsimustele on komis
jon vastused leidnud, kuid paljuski on oskus
sõnad alles ebaühtlased, kooskõlastamata, ja 
seda, suurel määral tehnilist tööd on ligikaudu 
kaks aastat teha tulnud J. Aulil ja K. Ulbil. 
On ka mitmeid probleeme, mida arutati ja 
mille kohta langetati otsus komisjoni suures 
koosseisus, seda tehakse ka nüüd. On ette 
näha, et komisjon töö sel semestril lõpetab.

Anatoomia õpiku kirjastamine ei ole ko
misjonis kunagi kõne all olnud ja seepärast 
ei saaks kõnelda mingist «ootamatust vastu
seisust».

A. Valdese ja J. V. Veski meditsiinilise 
oskussõnastikuga on olukord järgmine. 1959. a. 
maikuus otsustati informeerida Eesti NSV 
Riiklikku Kirjastust ning Eesti NSV TA Keele 
ja Kirjanduse Instituuti komisjoni asutamisest 

ja selle ülesannetest. Nimetatud asutuste ju
hatajaid paluti arusaamatuste korral, mis 
võiksid tekkida eestikeelse morfoloogilise 
oskuskeele alal, Eesti NSV Anatoomide, His
toloogide ja Embrüoloogide Seltsi terminoloo
giakomisjoniga kontakti astuda. Sama aasta 
augustis saatis kirjastus seltsi juhatusele 
A. Valdese ja J. V. Veski sõnastiku käsikirja 
retsenseerimiseks. Komisjon leidis, et töö ret
senseerimine tähendaks omapoolsete soovita
tavate muudatuste sisseviimist töösse ja et see 
võtaks mitte vähem kui kaks aastat aega ning 
et sel kujul ei ole komisjonil tööd võimalik 
retsenseerida. Mitmete vastuoluliste küsimuste 
selgitamiseks ja lahendamiseks otsustati kok
ku kutsuda komisjoni laiendatud koosolek ja 
sinna paluda ka A. Väides. Koosolek peeti 
24. oktoobril 1959. Pärast seda, kui külalistele 
oli tutvustatud komisjoni ülesandeid ja seisu
kohti, teatas A. Väides, et ta võtab sõnastiku 
käsikirja tagasi ja palub kirjastust leping 
lõpetada. 1965. a. mais saatis kirjastus «Eesti 
Raamat» A. Valdese ja J. V. Veski meditsiini- 
terminoloogia sõnaraamatu komisjonile taas 
retsenseerimiseks. Komisjon leidis, et kollek
tiivselt seda teha ei võimalda aeg. Kirjastu
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sele teatati kirjalikult, et «nimetatud sõna
raamatu ilmumist tuleks kõigiti tervitada» 
ning volitati Eesti NSV Anatoomide, Histoloo- 
gide ja Embrüoloogide Seltsi esimeest dotsent 
K. Põldverel kirjastuses komisjoni seisukohti 
esitama ja lahkarvamuste tekkimisel kirjas
tusega kokku leppima. Sellele kirjale vastust 
saabunud ei ole ja K. Põldvere poole keegi 
pöördunud ka ei ole.

Juhan Aul

Mõned selgitavad märkused saatis toime
tusele ka kirjastuse «Valgus» kõrgemate koo
lide õpikute toimetuse juhataja V. Pillau. 
Neist selgub, et 27. jaanuaril 1970 õnnestus 

kirjastusel A. Valdesega ja I. V. Veski pärija 
A. Veskiga uus leping sõlmida. 24. märtsist 
k. a. on käsikiri jälle kirjastuses. Et selle toi
metamine aega võtab, siis on raske öelda, mil
lal sõnaraamat ilmub, kuid on võimalik, et 
1973. aastal.

«Inimese anatoomia» I ilmumine oli esialgu 
planeeritud 1970. aastasse, nagu võib näha ka 
kirjastuse 1970. a. temaatilisest plaanist 
(nr. 83). Paberi vähesuse tõttu tuli raamatu 
ilmumine planeerida 1971. aastasse. Kui arves
tada, et käsikiri kavatsetakse trükki anda k. a. 
sügisel, siis on raamatu ilmumine tuleval aas
tal reaalne.

EESTI NSV-s ILMUNUD UUDISKIRJANDUST

Aeroionisatsiooni- ja elektroaerosoolide 
alased tööd IV. Tartu Riikliku Ülikooli Toime
tised, vihik 239. 160 lk., trükiarv 500. Hind 
75 kop.

Ajakirja «Nõukogude Eesti Tervishoid» 
koondsisukord 1958—1967. Koost. V. Laos. 
64 lk., trükiarv 1000. Hind 34 kop. Kõik nime
tatud aastail avaldatud artiklid ja muud kir
jutised on süstematiseeritud 31 liiki. Koond
sisukord sisaldab ka autorite registri.

Eesti NSV dermatoloogide-veneroloogide 
XI vabariikliku konverentsi materjale. Eesti 
NSV Tervishoiu Ministeeriumi, Tartu Riikliku 
Ülikooli ja Eesti NSV Dermatoloogide-Venero- 
loogide Seltsi ühine venekeelne väljaanne. 
144 lk., trükiarv 500. Hind 50 kop.

Kadastik, H. Vestlusi noorukitele. 3. täiend, 
trükk. Tln., «Valgus», 1970, 80 lk., trükiarv 
40 000. Hind 13 kop. Brošüüri autor, kes pea
aegu kaks aastakümmet on töötanud psühhi
aatrina, võtab mitmekülgse vaatluse alla 
noorukite seksuaalkasvatuse, analüüsib ja sel
gitab mitmeid sõlmküsimusi sel alal teadus
likkudele alustele tuginevate vastuste and
misega. Brošüür on adresseeritud eelkõige 
koolieas noorukitele, ka lastevanematele, pe
dagoogidele ja meditsiinitöötajatele.

Kahn, H. Abielu tervishoiust. Tln., «Val
gus», 1970, 128 lk., trükiarv 50 000. Hind 22 kop. 
Raamatu eesmärk on lugejale anda tutvustav 
ülevaade abielu tervishoiust, valgustada mit
meid abieluküsimusi tänapäeva teaduse ja 
arusaamade tasemelt, selgitada meditsiinilisest 
aspektist seksuaalelu hügieeni.

Kurm, H. Sinule, tütarlaps. Tln., «Valgus», 
1970, 64 lk., trükiarv 40 000. Hind 8 kop. Autor 
käsitleb tütarlapse organismis arenevaid füü
silisi ja psüühilisi muutusi küpsemisperioodil, 
valgustab mitmeid küsimusi inimestevahelis
tes suhetes, sõpruses ja armastuses.

Kurm, H. Üks tõsine jutt lastevanematega. 
Tln., «Valgus», 1970. 64 lk., trükiarv 30 000. 
Hind 10 kop. Autor peatub brošüüris ühe! 
meie kasvatustöö kõige vähem käsitletud 
osal — seksuaalkasvatusel. Annab vastuse 
küsimusele, miks seda on vaja ja mida see 
kätkeb. Püütakse vastata ja analüüsitakse sel
les kasvatustöösektoris ilmnevaid probleeme 
eri vanuseastmetes, millised ülesanded lange
vad kodule, millised koolile.

Lepp, Ü. Elektrokardiograafia. 2. trükk. 
Tartu, 1970. 56 lk., trükiarv 1000. Hind 30 kop. 
TRÜ Arstiteaduskonna sisehaiguste ja pato
loogilise füsioloogia kateedri väljaanne.

Luts, L. Eiekterravi alused. Tartu, 1970. 96 
lk., trükiarv 600. Hind 30 kop. TRÜ Arstitea
duskonna neuroloogia ja neurokirurgia ka
teedri väljaanne. [Õppevahend üliõpilastele].

Lõvi, M. Lõualuude odontogeensed osteo- 
müeliidid. Tartu, 1970. 58 lk., trükiarv 600. 
Hind 15 kop. TRÜ Arstiteaduskonna stomato
loogia kateedri väljaanne. [Õppevahend üli
õpilastele, teatmik stomatoloogidele].

Passõnkov, J. Füsioteraapia. 2. täiend, 
trükk. Tln., «Valgus», 1969. 252 lk., trükiarv 
5000. Hind 53 kop. Vene keelest tõlkinud 
S. Johansoo ja H. Niitra. Õpik meditsiinikoo
lide õpilastele, koostatud NSV Liidu Tervis
hoiu Ministeeriumi kinnitatud õppeprogrammi 
järgi.

Sanitaarmiinimum kalatööstuse töötajatele. 
Koost. A. Pandre. Tln., «Valgus», 1969. 100 lk., 
trükiarv 3000. Hind 13 kop. Vabariikliku Sani- 
taarhariduse Maja väljaanne.

Sanitaarmiinimum masinaehitustööstuse 
töölistele. Koost. A. Aava. Tln., «Valgus», 1970. 
80 lk., trükiarv 10 000. Hind 15 kop. Vabariik
liku Sanitaarhariduse Maja väljaanne.

Tamm, K. Õpilaste toitlustamisest kodus, 
Tln., «Valgus», 1969. 40 lk., trükiarv 10 000. 
Hind 6 kop. Brošüüris antakse juhiseid laste
vanematele õpilaste koduse toitlustamise 
parandamiseks. Tabelites esitatakse mitmesu
guste toiduainete toitainete- ja vitamiinisisal- 
dus.

Tehver, J., Hussar, Ü. Suuõõne ja ham
maste histoloogia. 3. täiend, trükk. Tartu, 1970. 
122 lk., trükiarv 600. Hind 20 kop. TRÜ Arsti
teaduskonna histoloogia kateedri väljaanne.

Töökaitse käsiraamat Eesti NSV tervishoiu
asutustele. Koost. E. Rist. Tln., «Valgus», 1970. 
204 lk., trükiarv 3000. Hind 81 kop. Eesti NSV 
Tervishoiu Ministeeriumi väljaanne.

Vahter, H. Naha tervishoiust. Tln., «Val
gus», 1969. 100 lk. + 6 kleebist, trükiarv 15 000. 
Hind 20 kop. Brošüüris valgustatakse naha 
eest hoolitsemise põhiprintsiipe ja haigestu
mise vältimist, tutvustatakse lugejat naha 
talitluse ja nahahaiguste põhjustega.
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