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Andekaiiin
Kõhunäärme puhastatud ekstrakt

Laiendab veresooni, parandab kudede verevarustust. 
Mõjus hüpertooniatõve, ateroskleroosiga kaasnevate 
vereringehäirete, Raynaud' tõve, stenokardia, endarte- 
riidi, tromboflebiidi, silma võrkkesta verevarustuse häi
rete, visalt paranevate haavade raviks.

Steriilses pakendis 40 TÜ, pakendis ka ampull lahustiga.

Bellataminaal
Bellaspooni analoog

Mõjus vahend unetuse, suurenenud erutatuse, klimak- 
teeriliste neurooside, neurovegetatiivse düstoonia, neu- 
rodermiidi korral.

Originaalpakendis 50 tabletti.

Vitamiin B]5 (Calgam)
Kaltsiumpangamaat

Näidustatud pärgarterite ja ajuveresoonte ateroskle- 
roosi, alajäsemete oblitereeriva ateroskleroosi, kopsu- 
emfüseemi, pneumoskleroosi, kroonilise hepatiidi, alg
staadiumis maksatsirroosi, alkoholismist põhjustatud in- 
toksikatsioonide puhul, kortikosteroidide ja sulfoonamii- 
dide kasutamisel.

Originaalpakendis 100 tabletti ä 50 mg.
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Käsikirjad esitada toimetusele masinakirjas, 
kahes eksemplaris. Tekst lehe ühel küljel, 
ridade vahe kaks intervalli, leheküljel 30 
rida, reas keskmiselt 60 täheruumi. Avaldami
seks saadetav töö peab olema sisult aktuaalne 
ja vastama tänapäeva teaduse tasemele. 
Artikkel koosnegu järgmistest pealkirjastatud 
osadest: sissejuhatus ja töö eesmärk, uurimis
materjal ja -meetodid, tulemused, arutelu 
ning vajaduse või soovi korral veel kokku
võte või järeldused. Käsikiri peab olema kee
leliselt redigeeritud, kusjuures eriti tuleb 
kontrollida terminoloogia, valemite, mõõtühi
kute, tsitaatide, nimede, initsiaalide jne. õig
sust. Uudse eestikeelse termini või mõiste 
kasutuselevõtmisel töös esitatagu see tõlke
vaste sobivuse üle otsustamiseks võimalikult 
mitmes keeles (ladina, vene, inglise, saksa 
jne.) — Järjekordade vältimiseks esitada tea
duslikud tööd kokkusurutult, võimalikult 
mitte üle viie ja ülevaated võimalikult mitte 
üle kümne lehekülje, kirjandus vastavalt 
mitte üle 10 ja 50 nimetuse. Kitsamatel, 
vähest lugejate arvu haaravatel erialadel esi
tada töö autoreferaadina. — Asutuse tõend 
selle kohta, kas töö on plaaniline, mitteplaa- 
niline või dissertatsiooni fragment, ja kas 

see on valminud statsionaarses aspirantuuris, 
esitatakse toimetusele koos käsikirjaga. Tõen
dile kirjutab alla asutuse juhataja. Iga tea
dusliku töö peab viseerima teaduslik juhen
daja. — Andmed autori kohta — pere
konna-, ees- ja isanimi, asutuse nimetus, 
kodune aadress, töökoha ning koduse telefoni 
numbrid lisatakse käsikirja lõppu koos all
kirjaga. Kõrgemate õppeasutuste ja uurimis
instituutide töötajad märkigu ära ka kateedri 
või osakonna nimetus. Kollektiivsetel töödel 
peavad olema kõikide autorite allkirjad, aad
ressid ja muud eespoolnimetatud andmed. — 
Referaat esitatakse vene keeles (12... 15 rida 
masinakirjas) ja võimalust mööda ka inglise 
keeles (8 ... 12 rida masinakirjas). Kui inglis
keelset kokkuvõtet ei anta, siis esitada tõlki
miseks sobiv eestikeelne referaat. — Kirjan
dus. Kui bibliograafias on teoseid mitmes 
keeles, paigutatakse üldreeglina ette ladina 
tähestikuga ja nende järele venekeelsed teo
sed. Mõlemas rühmas järjestatakse autorid 
tähestikuliselt. Raamatutel märgitakse autori 
perekonnanimi, initsiaalid, pealkiri, väljaand
mise koht ja ilmumisaasta. Ajakirjade puhul 
tuuakse ära autori perekonnanimi ja initsiaa
lid, artikli pealkiri, ajakirja täielik nimetus, 
ilmumisaasta, köide, anne või number, artikli 
lehekülgede algus- ja lõpunumbrid. — Fotode 
ja jooniste allkirjad paigutatakse teksti vii
masena. Tarbe korral foto tagaküljele mär
kida, kumb pool on ülemine. — Käsikirju 
toimetus ei tagasta ka siis, kui need ilmumata 
jäävad. Kuid toimetuse nõuetele mittevasta
valt koostatud ja vormistatud käsikirja üks 
eksemplar saadetakse parandamiseks ja 
ümbertegemiseks autorile tagasi. — Luba
matu on toimetusele saata töid, mis on teis
tes väljaannetes juba trükitud. Kui töö samal 
ajal on saadetud avaldamiseks mõnda teise 
liiduvabariiki või välismaale, siis tuleb see 
kaaskirjas tingimata märkida.

«Nõukogude Eesti Tervishoid»

ilmub 6 korda aastas. Tellimishind aastaks 
2 rbl. 40 kop., poolaastaks 1 rbl. 20 kop. Telli
musi võtavad vastu «Ajakirjandusliidu» 
osakonnad ja kõik sidekontorid. Tellimusi 

järgmiseks aastaks võetakse vastu 25. no
vembrini, II poolaastaks 15. juunini. Tellimusi 
välismaale saab vormistada aadressil: Москва 
Г 200, «Международная книга».



Teooria ja praktika

KOPSUTUBERKULOOS JA 
KOPSUVÄHK

LEO POKK
Tartu

Kopsutuberkuloosi ja kopsuvähi va
heline seos on juba ammu äratanud nii 
morfoloogide kui ka klinitsistide tähele
panu. Aegade jooksul toimunud muu
tuste tõttu nende kahe haiguse esinemis
sageduses ja kulus on muutunud ka 
arvamused nendevahelisest seosest. 
Möödunud sajandil ja käesoleva sajandi 
algul põdesid kopsutuberkuloosi pea
miselt noored ja see lõppes sageli sur
maga. Enamik haigeid ei elanud selle 
eani, mil tavaliselt võib tekkida vähk. 
Kopsutuberkuloosi ja kopsuvähi koos
esinemist on täheldatud väga harva, 
mistõttu patoloogilise anatoomia klassi
kud C. Rokitansky (10) ja R. Virchow 
(12) arvasid, et kopsutuberkuloos ja 
kopsuvähk on antagonistlikud haigus- 
protsessid.

Tänapäeval on suremus tuberkuloosi 
tagajärjel järsult vähenenud ja kopsu- 
tuberkuloosihaigete eluiga märgatavalt 
pikenenud. Kopsutuberkuloosihaigete 
keskmine eluiga on nüüd 55 ... 60 aas
tat (29, 33).

Kirjanduses leidub viiteid sellele, et 
kopsuvähi juhtude arv kopsutuberku
loosihaigete hulgas viimasel ajal on 
suurenenud. Tänapäeval arvab enamik 
autoreid, et kopsutuberkuloos soodustab 
kopsuvähi teket (9, 13, 16, 18, 21, 24, 38). 
Kopsuvähi tekke morfoloogiliseks alu
seks peetakse kroonilise kopsutuberku
loosi puhul sugenevaid kopsukoe troo- 
fika häireid ja bronhide silinderepiteeli 
metaplaasiat lame-epiteeliks. Kopsu
vähk võib alguse saada ka vanade kaver
nide sidekoelistest seintest, peamiselt 
aga bronhide limaskesta sidekoelistest 
armidest (2, 11, 17, 23).

Kirjanduse andmed kopsutuberku
loosi ja kopsuvähi koosesinemise sage
dusest varieeruvad suuresti. Erinevad
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autorid on kirjeldanud kopsuvähi teket 
8 . . . 55 %-1 kopsutuberkuloosihaigetest 
(1, 6, 36). Kopsuvähki on avastatud 
0,4 .. . 5,6 %-1 kopsutuberkuloosi surnu
test (7, 39). Erinevad on ka kliinilisel ja 
röntgenoloogilisel uurimisel saadud tu
lemused. R. Campbell ja F. Hughes (4) 
leidsid kopsuvähki 0,24 %-1 kopsutuber
kuloosihaigetest, E. Bählke (3) aga mär
gatavalt sagedamini — 2,5 %-1. Kopsu
vähki põdevate haigete kliinilisel uuri
misel on neil diagnoositud ka kopsu
tuberkuloosi, nimelt 3,7 %-1 juhtudest 
(4), P. Krazzko (8) andmeil märgatavalt 
sagedamini — 17,6%-l juhtudest.

Tänapäeva kirjanduses väidavad vaid 
üksikud autorid, et kopsuvähk ja kopsu
tuberkuloos on antagonistlikud haigus- 
protsessid. V. Braude (14) veendus la- 
hangumaterjali analüüsi põhjal, et 
tuberkuloosi tõttu surnutel oli kopsu
vähki olnud tunduvalt harvem (1,8 %-1 
juhtudest) kui üldises lahangumaterja- 
lis (kopsuvähki leiti 4,65%-1 juhtudest). 
Sellest ta järeldab: tuberkuloosi ja vähi 
vahel on teatav antagonism. Enamikul, 
nimelt 17 juhul 22-st, arenesid kopsu
tuberkuloos ja kopsuvähk erinevates 
kopsudes või erinevates kopsusagarates. 
Seda asjaolu peab V. Braude oma seisu
koha kinnituseks. Teises uurimuses jõu
dis ta (15) seisukohale, et kopsuvähk 
tekib pärast kroonilisi mittespetsiifilisi 
kopsupõletikke kaks korda sagedamini 
kui pärast kopsutuberkuloosi.

Kopsutuberkuloos ja kopsuvähk kul
gevad paljude autorite arvates teineteist 
mõjutamata ja nende koosesinemine on 
juhuslik (5, 19, 28, 34, 35, 37, 40). A. Tsi- 
gelnik ja kaasautorid (40) leidsid, et 
kopsutuberkuloosi surnutel ilmnes kop
suvähki samasuguse sagedusega (5,6%) 
kui üldise lahangumaterjali andmeil
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Kopsuvähi ja kopsutuberkuloosi koosesinemise sagedus lahangumaterjalis

Aastad
Kopsuvähk koos kopsu- 

tuberkuloosiga Kopsuvähk

juhtude arv protsentides juhtude arv protsentides

1940 ... 1954 3 1.4 58 2,1
1955...1969 22 7,1 154 4,1

Kokku 25 4,5 212 3,5

(5,1%). Samade autorite järgi kopsu
vähi makroskoopiline ja histoloogiline 
ehitus ning metastaseerumine kopsu
tuberkuloosi korral ei muutu.

On iseloomulik, et tuberkuloosi ja 
vähi intiimse kontakti puhul kopsudes 
käitub vähk agressiivselt, tuberkuloos 
aga inertselt. Vähirakud tungivad tu- 
berkuloosikolletesse, jaotades need ük
sikosadeks. Lõpuks asenduvad tuberku- 
loosikolded üleni vähikoega. M. Moisse- 
jenko (23) tähelepanekuil hävitab kop
suvähk tuberkuloosile iseloomulikud 
muutused osal juhtudel täielikult (tema 
uurimismaterjalis 20 juhul 317-st). See
tõttu ei leita tuberkuloosi lahangul 
enam ka siis, kui lahtist tuberkuloosi oli 
haigel aastaid kliiniliselt diagnoositud.

Kaseoossete kollete ümber oleva side- 
koelise kihnu purustamine vähirakkude 
poolt võib põhjustada tuberkuloosi äge
nemist ja generaliseerumist, eriti siis, 
kui häirub bronhide drenaaž (30, 40). 
Kahtlemata etendab kopsutuberkuloosi 
ägenemises kopsuvähi lisandumise kor
ral tähtsat osa ka organismi reaktsiooni- 
võime üldine langus (20, 27, 31). Kuigi 
kaasub vähk, tuberkuloos enamikul 
haigetel üldiselt siiski ei ägene. See
tõttu leitakse kopsuvähki tuberkuloosi 
aktiivsete vormide korral harva (35, 
37, 39).

Kopsutuberkuloosihaigestumus ja 
-suremus on Eesti NSV-s viimastel 
aastakümnetel tunduvalt vähenenud. 
Kopsuvähi esinemissagedus aga samal 
ajal tunduvalt suurenenud: juba aastaid 
on Eesti NSV kopsuvähki haigestumiselt 
teiste liiduvabariikide hulgas Nõuko
gude Liidus esikohal (22, 32).

Analüüsisime kopsutuberkuloosi ja 
kopsuvähi koosesinemist Tartu Vaba
riikliku Kliinilise Haigla prosektuuri 30 
aasta (ajavahemiku 1940 . . . 1969) la- 
hanguandmeil. Nimetatud perioodil oli 
10 398 lahangut, kaasa arvamata vast
sündinute lahangud. Kopsutuberkuloosi 
leiti 1281 juhul, mis oli 12,3% lahan- 
gute üldarvust. Sellel ajavahemikul on 
märgatavalt muutunud tuberkuloosi 
surnute ealine koosseis: nooremaealiste 
arv on pidevalt vähenenud, vanemaea
liste arv aga suurenenud. Täpsemalt on 
need andmed esitatud meie eelmises 
uurimuses (26). Siinkohal märgime 
ainult, et viie aasta jooksul (ajavahe
mikul 1965 . . . 1969) moodustasid 50- 
aastased ja vanemad lahatud 72,6% 
tuberkuloosi surnute üldarvust.

Et vähk tekib peamiselt vanemas eas, 
analüüsisime üle 40 aasta vanuselt sur
nute lahanguprotokolle. Aastail 1965 . . . 
1969 oli selles vanuses lahatuid Tartu 
prosektuuris 6429, neist 521 juhul tehti 
kindlaks kopsutuberkuloos ja 237-1 
kopsuvähk. Siinkohal on märgatav kop
suvähi juhtude sagenemine. Sellel pe
rioodil tõusis kopsuvähk meestel lahan
gumaterjalis pahaloomuliste kasvajate 
seas sageduselt esikohale, moodustades 
31,0% kõikidest neil diagnoositud paha- 
loomulistest kasvajatest.

Andmed kopsuvähi ja kopsutuberku
loosi koosesinemise sageduse kohta meie 
uurimismaterjali põhjal on toodud ta
belis 1. Tuleb nentida, et kopsuvähi esi
nemissagedus tuberkuloosijuhtude hul
gas sel ajavahemikul tunduvalt suure
nes, üldise lahangumaterjali hulgas aga 
oli suurenemine märgatavalt tagasihoid
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likum. Eriti selge vahe nende kahe 
rühma vahel tuli nähtavale viie aas
ta lahangumaterjalis (ajavahemikul 
1965... 1969). Sel ajal leiti lahangul 
tuberkuloosi ja vähki koos 14 juhul, mis 
on 9,3% tuberkuloosijuhtude üldarvust. 
Üldise lahangumaterjali hulgas tehti 
kopsuvähk samal ajal kindlaks 3,6%-1 
juhtudest.

Seega täheldasime Tartu prosektuuri 
lahangumaterjalis viimase 15, eriti sel
gesti aga viimase viie aasta jooksul 
kopsuvähi juhtude sagenemist kopsu
tuberkuloosi juhtude hulgas.

Kõigil 25 mehel oli kopsuvähk tekki
nud kopsutuberkuloosi põdemisel. Neist 
enamik, 15 meest, kuulus 61- kuni 70- 
aastaste, neli aga 40- kuni 50-aastaste 
vanuserühma, neli olid vanuserühmas 
51 ... 60 aastat ja kaks meest üle 70 
aasta vanuste rühmas. Kopsuvähk esi
nes peamiselt koos fibroos-kavernilise 
(13 juhtu) ja koldelise kopsutuberku- 
loosiga (seitse juhtu). Viiel juhul lisan
dus vähile dissemineerunud, aktiivne 
kopsutuberkuloos. Kuuel juhul lokali- 
seerusid vähk ja tuberkuloos erinevates 
kopsudes, 13 juhul ühes kopsus, kuid 
erinevates sagarates, üksnes viiel juhul 
sedastati mõlemat haigusprotsessi ühes 
kopsusagaras. Seega ühtivad meie and
med kirjanduse andmetega, millest näh
tub, et kopsuvähk ja kopsutuberkuloos 
lokaliseeruvad enamasti teineteisest 
eemal (3, 25, 29).

Et selgitada, kas seoses kopsutuberku- 
loosihaigete eluea märgatava pikenemi
sega on nende seas suurenenud ka teiste 
siseelundite pahaloomuliste kasvajate 
esinemissagedus, uurisime oma lahan

gumaterjalis ajavahemikul 1940 . . . 1969 
siseelundite vähi esinemissagedust. Tar
tu prosektuuri lahangumaterjalis oli 
sel ajavahemikul 1590 siseelundite vähi 
juhtu, neist 49-1 siseelundite vähk koos 
kopsutuberkuloosiga (vt. tabel 2). Tabe
list nähtub, et muude siseelundite vähki 
täheldati kopsutuberkuloosi juhtudel 
tunduvalt harvem kui üldises lahangu
materjalis. Tuleb ka rõhutada, et tu- 
berkuloosihaigete eluea märgatavale 
pikenemisele vaatamata sagenes sise
elundite vähi juhtude arv nende hulgas 
üksnes 2% võrra, see jäi ka aastail 
1955 . . . 1969 tunduvalt väiksemaks kui 
vähijuhtude arv üldises lahangumater
jalis.

Seega nähtub lahangumaterjali ana
lüüsist, et kopsuvähi juhtude arv kopsu
tuberkuloosi juhtude hulgas on viimasel 
ajal suurenenud. Kroonilist kopsu
tuberkuloosi põdevatel haigetel, eriti 
vanemaealistel meestel, tuleb silmas 
pidada kopsuvähi tekke võimalust. Kir
janduses viidatakse kopsutuberkuloosi 
põdemise ajal arenenud kopsuvähi diag
noosimise raskustele. Meie uurimis
materjalis oli kopsuvähk ainult kolmel 
juhul elupuhuselt diagnoosimata jäänud, 
kuid vähki oli kõikidel juhtudel diag
noositud alles haiguse hilisstaadiumis. 
Kirjanduse andmetel on kopsuvähi di
ferentsimiseks kopsutuberkuloosist klii
niliste haigustunnuste õige interpre
tatsiooni kõrval vajalik kompleksne 
röntgenoloogiline uuring, bronhoskoo- 
pia, röga ja bronhide uhtevedeliku kor
duv tsütoloogiline uurimine, vajaduse 
korral kas punktsioonbiopsia kopsudest 
või aspiratsioonbiopsia bronhidest.

Tabel 2
Siseelundite vähi esinemissagedus lahangumaterjalis

Aastad
Siseelundite vähk koos kopsu

tuberkuloosiga Siseelundite vähk

juhtude arv protsentides juhtude arv protsentides

1940 ... 1954
1955...1969

18
31

8,1
10,1

643
941

23,4
25,5

Kokku 49 9,5 1584 24,3
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TRÜ Arstiteaduskonna patoloogilise 
anatoomia kateeder

NEERUTUUMORITE
SÜMPTOOMID, 

DIAGNOOSIMINE JA RAVI 
TULEMUSED
ANNA VALDMETS 

Tallinn UDK 616.61-006-07-08

Onkoloogia aktuaalsemaid probleeme 
on neerutuumonte sümptoomid, diag
noosimine ja ravi. Haigete arsti poole 
pöördumise ja hospitaliseerimise hiline
mise põhjusteks on haiguse kulu varja
tus ning diagnoosimisraskused haiguse 
algstaadiumis. Sageli pöörduvad haiged 
arsti poole siis, kui kasvaja on juba kau
gele arenenud ja avalduvad kaugmeta- 
staasid.

Oleme uurinud neeru- ja neeru- 
vaagnakasvajatega 372 haiget, neist 282 

on opereeritud (vt. tabel 1). 90 operee- 
rimata haige hulgas olid need, keda ope
reerida enam ei saanud, sest kasvaja oli 
kaugele arenenud, ning need, kes ope
ratsioonist keeldusid.

Sagedamini põdesid neeruvähki 41 
kuni 70 aasta vanused (88% haigetest) 
ning neeruvaagnakasvajaid 51 kuni 70 
aasta vanused haiged (24 haigest 15). 
Mehi oli haigestunuist 132, naisi 126. 
Neeruvaagnakasvajatega haigetest oli 
mehi 18, naisi 6. Kasvajalisest protses-
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Neerutuumorite jaotumus opereerituil 
(haigete üldarv 282)

Tabel 1

Kasvaja nimetus Haigete arv

Neerukasvajad 258 (91,5%)
sealhulgas:
hüpernefroidne vähk 231
mittehüpernefroidne vähk 15
neerusarkoom 4
Wilmsi tuumor 8

Neeruvaagnakasvajad 24 (8,5%)
sealhulgas:
papilloom 7
papillaarvähk 12
iamerakuline vähk 5

Tabel 2
Klassikaliste sümptoomide esinemissagedus 
opereerituil (haigete üldarv 282)

Sümptoomid
Esinemis

sagedus 
protsen

tides

Hematuuria 69
Valu 63
Palpeeritav tuumor 61
Hematuuria + valu 17
Hematuuria + palpeeritav tuumor 11
Valu + palpeeritav tuumor 
Hematuuria + valu + palpeeritav

22

tuumor 29

sist kahjustub peaaegu alati ainult üks 
neer. Meie uuritud haigeil oli kasvaja 
paremal pool 100-1, vasakul pool 156-1. 
Mõlemapoolne hüpernefroidne vähk oli 
vaid ühel haigel ja mõlemapoolne 
Wilmsi tuumor ühel lapsel.

Neerutuumorite põhiline sümptoom- 
kompleks (hematuuria, palpeeritav tuu- 
:mor ja valu) on tuntud Israeli triaa
dina. Kui triaad avaldub, on haigus 
tavaliselt juba kaugele arenenud. Ees
pool nimetatud triaad esines 29 %-1 meie 
uuritud haigetest (vt. tabel 2). Kliinilist 
pilti võib pidada atüüpiliseks siis, kui 
mõni neist kolmest sümptoomist puu
dub. Atüüpilist kliinilist kulgu, kui kõik 
kolm peamist sümptoomi puudusid, 
täheldasime 5%-l juhtudest Väärtusliku 

sümptoomina tuleb arvesse seemneväädi 
veenide laienemine kahjustatud poolel. 
Neerutuumorite olemasolul on keha
temperatuur mõnikord tõusnud, mis 
võib olla esmane ja ka ainus haiguse 
tunnus. Seetõttu tuleb kauase motiveeri- 
matult kõrgenenud kehatemperatuuri 
korral alati silmas pidada ka neerutuu- 
mori võimalust.

Neerutuumori diagnoosimine tugineb 
anamneesi, objektiivse ja laboratoorse 
uurimise ning abiuurimisvõtete (rönt- 
genoloogilised, radioloogilised) andme
tele. Diagnoosimisvõtete täiustamiseks 
on tänapäeval pearõhk pandud labora
toorse, röntgenoloogilise ja radioloogilise 
uurimise arendamisele. Tähtis on, et 
mikroskoopiliselt uuritaks ka uriini 
sadet. Mikrohematuuriat sedastasime 
37 %-1 haigeist, kellel makrohematuuriat 
ei olnud. Proteinuuria avaldus 71 %-1 
haigetest. Kasvajarakkude avastamiseks 
on suur väärtus ka uriini tsütoloogilisel 
uurimisel. G. Priživoiti (4) andmetel lei
takse uriinist hüpernefroidse vähi kor
ral tuumorirakke 25 %-1 juhtudest. Seda 
arvamust ei jaga H. Weber (3), kes 
rõhutab, et neerutuumorite tsütodiag- 
noosimine end ei õigusta. Oma vaatlus
alustel oleme tuumorirakke tsütoloogi
lisel uuringul leidnud küll harva, kuid 
peame meetodit siiski väärtuslikuks 
diagnoosi täpsustamisel. Et välja selgi
tada, milline neer on kahjustatud, on 
otstarbekaks peetud kromotsüstoskoo- 
piat verejooksu ajal. Seda oleme teinud 
178 haigel, neist 23 %-1 oli indigokar- 
miini väljumisaeg normaalne. Samuti 
23 %-1 täheldasime indigokarmiini aeg
lustunud või nõrgenenud eritumist kah
justatud poolel. Indigokarmiini ei haka
nud 10 minuti jooksul erituma 54 %-1 
haigetest. Eritumine jääb normaalseks 
või veidi aeglustub isegi suurte tuumo- 
rite korral siis, kui uriini äravool ei ole 
takistatud ning kui parenhüümi on säi
linud minimaalselgi hulgal.

Diagnoosimise seisukohalt on suur 
väärtus röntgenoloogilisel uuringul. 
Uuringut alustasime tavaliselt ülevaate
filmi tegemisega neerudest ja kusetee- 
dest. Intravenoosne urograafia võimal- 
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dab neerutuumori korral määrata nii 
morfoloogilisi kui funktsionaalseid kah
justusi. Intravenoosse urograafia suurt 
väärtust on oma uurimuses rõhutanud 
M. Dufresne ja kaasautorid (1). A. Põteli 
ja J. Põteli andmetel (5) saab urograafia 
varal diagnoosida 60% neerukasvajate 
üldarvust. 42,2 %-1 meie uuritud haige
test kontrastaine olemasolu kahjustatud 
poolel ei ilmnenud, 10,3 %-1 olid märga
tavad vaid kontrastaine jäljed, 6,1 %-l 
olid kontrastainega täitunud ainult kas 
ülemised või alumised neerukarikad 
ning 41,4 %-1 tehti kindlaks suurenenud 
neer ja neeruvaagna deformatsioon.

Viimasel ajal oleme neerutuumorite 
diagnoosimiseks kasutusele võtnud infu- 
sioonurograafia, sest see võimaldab 
neeruvaagnat ja -karikaid paremini 
kontrasteerida, selgemini avaldub nefro- 
grammil parenhüüm. Kui diagnoosi 
urograafia varal määrata ei õnnestunud, 
siis võtsime kasutusele ka retrograadse 
püelograafia (vt. tahvel VII, püelogram- 
mid). Väga hinnatav diagnoosimismee- 
tod on aortograafia. E. Riches (2) soovi
tas seda siis, kui uurimine muudel mee
toditel ei andnud kindlaid tulemusi.

Renogramm.
Uriini äravool 
paremast nee
rust takistatud 
(haige V., hai
guslugu nr. 171/ 
1969. Diagnoos: 
parema neeru 
hüpernefroidne 
vähk).

Nefroangiograafia on hästi rakendatav 
haiguse varajases staadiumis, kui neeru- 
vaagen ja -karikad ei ole veel kahjus
tunud ja protsess ei ulatu kiudside- 
koelisest kihnust väljapoole. Olulise 
abimeetodina tuleb see arvesse ka 
neerukasvaja ja tsüstilise degenerat
siooni diferentsiaaldiagnoosimisel. Diag
nostilise väärtusega on angioarhitektoo- 
nilise pildi hägustumine ja kontrastaine 
lakuunide teke.

On hakatud rakendama ka radioiso- 
toopide kasutamisel põhinevaid meeto
deid, millest tähtsamad on renograafia 
ja neerude stsintigraafia. Need kuuluvad 
diagnoosimiskompleksi abivõtetena. Re
nograafia annab ülevaate (vt. reno
gramm) kahjustatud neeru talitluse 
varajastest muutustest. Renograafia abil 
oleme uurinud 28 haiget. Kolmel juhul 
oli neerutalitlus normis. Seda võib sele
tada sellega, et tuumor oli kahjustanud 
kas neeru ülemist või alumist poolust, 
jättes mõjutamata neeru sekretoorse ja 
ekskretoorse funktsiooni. 6 haigel oli 
aeglustunud just sekretoorne funktsioon, 
14-1 aga nii sekretoorne kui ka ekskre- 
toorne. Kahjustatud neer ei funktsio
neerinud viiel haigel. Neil oli vähk kau
gele arenenud, mis avaldus parenhüümi 
täielikus kahjustuses ja kasvaja voha
mises ümbritsevatesse kudedesse. Stsin- 
tigraafiaga saab kindlaks määrata neeru- 
parenhüümi kahjustuse ulatuse ja tuu- 
mori asukoha selles. Isotoobi impregnee- 
rumise intensiivsuse järgi võib kaudselt 
hinnata ka kahjustatud neeru talitlust 
(vt. stsintigramm). Kui tuumor on infilt- 
reerinud kogu parenhüümi, siis isotoopi 
neeru ei kogune. Kõigil 58 haigel, kellel 
oletasime neerukasvajat ja keda uuri
sime stsintigraafia abil, diagnoos hiljem 
kinnitus. 22 isikul isotoop neeru kahjus
tatud pooluses kas puudus täiesti või 
isotoobi impregnatsioon oli vähenenud. 
13 haigel konstateeriti, et isotoobi imp
regnatsioon oli üldiselt vähene. 20 
haigel oh isotoopi neeru kogunenud väga 
vähe või üldsegi mitte. Neist kolmel oli 
vastaspoolne neer suurenenud, mida 
võib seletada kui kompensatoorset 
hüpertroofiat. Kolme haige stsintigram- 
mil oli normaalselt kontureeritud paren-
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Neerude stsinti- 
gramm. Vasak neer 
paikneb madalamal, 
selle alumisse poolu
sesse on isotoopi ko
gunenud vähesel 
määral. Vasaku neeru 
koldeline kahjustus 
(haige K., haiguslugu 
nr. 8740/1971. Diag
noos: vasaku neeru 
hüpernefroidne vähk).

hüüm, kuigi muude uurimisvõtetega oli 
välja selgitatud, et ühes neerupoolustest 
on kasvaja, mis operatsioonil leitigi. 
Seda võib seletada sellega, et kahjusta
tud pooluses ei olnud hävinud kogu 
parenhüüm, säilis osa sellest, kuhu 
koguneski isotoopi. Seega stsintigraafia 
kasvaja olemasolu veel ei kinnita.

Neerutuumorite ravist kokkuvõtet 
tehes saab selgeks, et see probleem ei 
ole kaugeltki lahendatud. Selle kinnitu
seks on suur surmajuhtude arv varajasel 
ja hilisel operatsioonijärgsel perioodil. 
Meie andmeil on letaalsus pärast ope
ratsiooni 5,4%. Kõigil 14 haigel, kes 
pärast operatsiooni surid, oli vähktõbi 
kaugele arenenud: kasvaja oli vohanud, 
ümbritsevatesse kudedesse ja naaber- 
elunditesse, ilmnesid kaugmetastaasid.

Hilistulemusi õnnestus meil selgitada 
180 haigel. Letaalsus oli suur esimesel 
ja teisel aastal pärast operatsiooni. 

Pärast kaht aastat suremus vähenes. 
Pärast kolme aastat oli elus 42,2% ja 
pärast viit aastat 25,5% haigetest. Hilis- 
tulemused sõltuvad otseselt sümptoomi
dest: haiged, kellel oli väljendunud kogu 
triaad, hukkuvad kiiremini. Suuremõõt
meliste kasvajate korral on prognoos 
halvem.

Ravi tulemuste parandamiseks on 
arstidele otstarbekas laialdasemalt tut
vustada neerukasvajate tüüpilisi ja 
atüüpilisi sümptoome.

KIRJANDUS: 1. Dufresne, M., Leg
ault, J., C h г о b о n n e a u, J. Union med. 
Canada, 1964, 93, 7, 831. — 2. R i c h e s, E. 
Tumours of the Kidney and Ureter. London, 
1964. — 3. Weber, H. F. Z. Urol., 1962, 55, 
11, 631—638. — 4. П p и ж и в о й T Г. Н. Сов. 
Здравосхр. Киргизии, 1962, 6, 8—13. — 5. Пы- 
тель А. Я., Пытель Ю. А. Рентгенодиагно
стика урологических заболеваний. М., 1966, 
272—292.

Tallinna Vabariiklik Haigla

LÜHIDALT. Termograafia on teatavasti menetlus, mille abil registreeritakse naha infra- 
punast kiirgust. W. Rummel Münchenist kinnitab, et kõrgenenud temperatuuriga ala naise 
rinnanäärmes võib osutuda rinnavähi lokaliseerumise kohaks. Sellel meetodil on ta 58 
vähijuhust diagnoosinud 41. Autor soovitab termograafiat vähktõve varajaseks diagnoosi
miseks.

Therapie der Gegenwart, 1971, ПО, 7.
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PEAAJUKASVAJATE 
DIAGNOOSIMISE RASKUSTEST 

LASTEL
VIRVE LUKAS

Tallinn

ANDRES ELLAMAA
Tartu

Peaajukasvajaid esineb lastel ja noo
rukitel suhteliselt harva, moodustades 
Tallinna Vabariikliku Haigla andmeil 
7,6% kõikidest ajukasvajatest. Siiski 
peab silmas pidama nende esinemisvõi
malust. Käesolevat artiklit ajendas kir
jutama ajukasvajatega laste sageli hili
nenud hospitaliseerimine neurokirurgia- 
osakonda.

Toome mõned haigusjuhtude kirjel
dused.

Juhti. Nelja-aastane tütarlaps L. S. (hai
guslugu nr. 1820/1971) oli haigestunud 21. jaa
nuaril 1971. a. Oksendas ja kannatas peavalu 
all. Diagnoositi meningiiti ja 24. jaanuaril 
hospitaliseeriti nakkushaiglasse. Tehti lum- 
baalpunktsioon. Meningiidile iseloomulikke 
muutusi liikvoris ei leitud ning laps saadeti 
koju. Et meningiidi sümptoomid ilmusid 
uuesti, toimetati ta 7. veebruaril jällegi nak
kushaiglasse. Seal lumbaalpunktsiooni korrati. 
Liikvoris valku O,66%o, tsütoos 0. Nakkushaig
las oli laps muutunud ükskõikseks, tigedaks 
ning 11. veebruaril saadeti ta psühhoneuroloo
giahaiglasse. Seal leiti, et veresuhkrusisaldus 
on suurenenud (340 mg%). 12. veebruaril viidi 
ta Tallinna I Lastehaiglasse. Et lapse seisund 
oli raske, toodi ta 15. veebruaril, s. o. kolm 
nädalat pärast haigestumist. Tallinna Vaba
riikliku Haigla neurokirurgiaosakonda. Objek
tiivselt somnolentsus. Tugevalt väljendunud 
opistotoonus ja Kernigi sümptoom. Mõlema
poolne paispapill. Pupillid D>S. Konvergeeriv 
kõõrsilmsus. parem silmamuna ei liikunud 
lateraalsuunas. Nõrgad korneaalrefleksid. Jä
semete lihaste toonus madal, eriti vasakul. 
Babinski refleks mõlemal pool positiivne. 
Ärritamisel ilmnes detserebratsioonirigiidsus 
— jäsemete sirutajalihaste toonuse tõus. 
Ehhoentsefalograafiliselt: sümmeetriline hüd- 
rotseefalus, III ajuvatsakese laius 14 mm. 
Kolju röntgenogrammidel on näha avanenud 
sutuure ja süvenenud impressioone. Neuro
kirurgiaosakonnas diagnoositi III ajuvatsakese 
kasvajat, mis komprimeerib aquaeductus 
cerebri Sylvii’t ning põhjustab liikvori blo
kaadi ja oklusioonhüdrotseefaluse.

Juht 2. 18-aastane noormees V. D. (hai
guslugu nr. 9016/1971) haigestus 9-aastaselt, 
mil olid tekkinud valuhood kuklas. Vahete-

UDK 616.831-006.6-053.2-07

vahel oksendas. Diagnoositi meningiiti, mää
rati põletikuvastane ravi. Pärast haigust väsis 
patsient kergesti, õppeedukus langes. 1971. a. 
suvel pärast arstlikus komisjonis läbivaatust 
saadeti noormees kutsealuste sõjaväelaagrisse. 
Pärast füüsilist pingutust tekkis tugev pea
valu, oksendamine. Haige hospitaliseeriti nak
kushaiglasse tugevate meningeaalnähtude 
tõttu. Lumbaalpunktsioonil saadud liikvoris 
valgusisaldus suur (5,6%o). Tekkis detserebrat
sioonirigiidsus, mis nõrgenes pärast diureeti- 
kumide manustamist. Järgmisel päeval, neuro
kirurgiaosakonda saabumisel oli seisund pa
rem. Objektiivselt: haige kontaktne, orientee
rub adekvaatselt. Tugev kuklakangestus ning 
vähem väljendunud Kernigi sümptoom. Mõle
mapoolne paispapill. Silmamunade liikuvus 
lateraalsele piiratud. Tserebellaarsümptoomid 
vasakul. Kolju röntgenogrammidel on näha 
süvenenud impressioone ja atrofeerunud dor
sum sellae't. Suure kuklamulgu serv õhuke, 
ebatasane. Diagnoositi väikeaju vasaku pool
kera kasvajat, mis operatsioonil leiti olevat 
umbes mandariinisuurune ning mis histoloogi- 
liselt osutus oligodendroglioomiks.

Juht 3. Üheksa-aastane tütarlaps L. T. 
(haiguslugu nr. 19150/1970) hospitaliseeriti 
nakkushaiglasse järsku tekkinud peavalu, 
oksendamise ja meningeaalnähtude tõttu. 
Haiglas tehti lumbaalpunktsioon. Liikvori oli 
sattunud verd, seetõttu diagnoositi spontaan
set subarahnoidaalset verevalumit ning laps 
saadeti neurokirurgiaosakonda. Aasta tagasi 
olevat haige põdenud meningiiti. Objektiiv
selt: laps uimane, kaebas peavalu, oksendas. 
Opistotoonus, positiivne Kernigi sümptoom. 
Paispapillid. Silmade liikuvus külgsuunas pii
ratud. Kolju röntgenogrammidel: koljuluu 
õhenemine, impressioonide süvenemine, dor
sum seUae atroofia. Lapsel diagnoositi IV aju
vatsakese kasvajat.

Need haigusjuhtude kirjeldused näi
tavad, et laste ja noorukite ajukasva
jate diagnoosimise üle tuleks tõsisemalt 
mõelda. Alljärgnevalt toome mõned 
pidepunktid, mida arstidel tuleks silmas 
pidada ajukasvajate diagnoosimisel las
tel ja noorukitel.

Laste peaajukasvajad, erinevalt täis
kasvanute omadest, paiknevad tavaliselt 
aju keskjoonel või selle läheduses. See
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tõttu ilmnevad esmajärjekorras intra- 
kraniaalse hüpertensiooni nähud, alles 
siis haiguskolde neuroloogilised sümp
toomid. Lapse kolju plastilisus, kolju- 
õmbluste võime avaneda ja aju võime 
kohaneda koljusisese ülerõhuga tagavad 
haiguse pikaldase varjatud kulu. Sümp
toomide järsk ilmnemine on tingitud 
organismi kompensatsioonivõime am- 
mendatusest või liikvoriteede oklusioo- 
nist. Haigusnähtude ilmumine on sageli 
seotud trauma või interkurrentse hai
gusega.

Tekivad nn. hüpertensioonhüdrotse- 
faalkriisid, millele on iseloomulikud 
tugev peavalu, oksendamine, pea sund- 
asend, hingamis- ja südametegevuse 
häired. Sellele võib järgneda remissioon, 
mis aeglaselt kasvavate uudismoodus- 
tiste puhul võib kesta kuid ja isegi aas
taid. Korduvad kriisid on ohtlikud, nad 
võivad põhjustada surma. Haigusprot- 
sessi arenemisel muutuvad lapsed viri
laks, tujutuks, magavad halvasti. Lan
geb õppeedukus. Hakkavad tekkima 
lokaalsümptoomid mitmesuguste neuro- 
loogiliste ärajäämanähtude näol.

Paljudel lastel, kellel oletatakse pea
ajukasvajat ja kes seetõttu satuvad 
neurokirurgiaosakonda, on anamneesis 
«meningiit». Samuti leiame neil sageli 
meningeaalnähte (opistotoonus, posi
tiivne Kernigi sümptoom, Brudzinski 
■sümptoom, fotofoobia). Nende dominee
rimine ongi põhjus, miks haige esialgu 
satub nakkushaiglasse. Peab meeles 
pidama, et meningeaalnähud ei ole alati 
meningiidi tunnused, vaid need viitavad 
ka mesentsefaalpiirkonna kahjustusele 
(kompressioon, aju dislokatsioon). Ees
pool toodud haigusjuhtude puhul oli 
«meningiit» tõenäoliselt hoopis esimene 
hüpertensioonhüdrotsefaalkriis.

Ka liikvori muutused on ajukasvaja 
ja meningiidi korral erinevad. Ajukas
vajale on iseloomulik normaalse tsü- 
toosiga, normaalse või suurenenud val
gusisaldusega liikvor. Tõsi, ka ajukas
vaja korral võib liikvoris leida rakkude 
hulga rohkenemist, kuid tavaliselt ei 
ulatu nende hulk meningiidile ise
loomulike väärtusteni.

Lumbaalpunktsioonile peab eelnema 
haige põhjalik läbivaatus, eriti oluline 
on silmapõhja seisundi hindamine. Väl
jendunud intrakraniaalse hüperten
siooni korral on lumbaalpunktsioon 
vastunäidustatud, sest sellele võivad 
järgneda ajutüve dislokatsioon ja elu
ohtlik pööre haiguse kulus. Kahel esi
mesel haigusjuhul oli selline viga teh
tudki — silmapõhja vaadeldi esmakord
selt alles neurokirurgiaosakonnas.

Ajukasvajatega lastel esineb peaaegu 
alati silmade liikuvuse häireid, mis 
meningiidi algstaadiumis puuduvad. 
Paisunähtude puudumine silmapõhjades 
ajukasvaja olemasolu veel ei välista.

Hea abimees ajukasvaja ja meningiidi 
eristamisel on kolju röntgenograafiline 
uuring. Ajukasvaja korral võib kranio- 
grammii leida avanenud koljuõmblusi, 
õhenenud luid, süvenenud impressioone, 
sella turcica kuju muutusi, dorsum sel- 
lae osteoporoosi. Tagumisel poolaksiaal- 
suunalisel kraniogrammil võib leida 
suure kuklamulgu serva õhenemist ja 
ebatasasust.

Ka kolju koputlus võib diagnoosimisel 
aidata. Suurenenud siserõhuga kolju 
koputlusel on kuulda «katkise poti» 
kõla, mida on kerge eristada normaalse 
kolju koputluskõlast.

Kokku võttes tuleb veel kord hoia
tada meningiidi kergekäelise diagnoosi
mise eest. Seejuures aga peab arves
tama, et võrreldes meningiidiga esineb 
ajukasvajat suhteliselt harvem, kuid 
tema esinemisvõimalust peab siiski sil
mas pidama.

KASUTATUD KIRJANDUS: 1. Копы
л о в M. Б. Основы рентгенодиагностики забо
леваний головного мозга. М., 1968. — 2. Основы 
нейрохирургии детского возраста. М., 1968. — 
3. Смирнов Н. А. Вторичный среднемозговой 
синдром при (новообразованиях головного моз
га в нейрохирургической клинике. Автореф. 
дисс. канд. мед. наук. М., 1963. — 4. Фу
тер Д. С. Заболевания нервной системы у де
тей. М., 1965, 357—384.

Tallinna Vabariiklik Haigla 
TRÜ Arstiteaduskonna neuroloogia ja 

neurokirurgia kateeder
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MAKSA PARENHÜÜMI RAKKUDE 
MUUTUSTEST 

EKSPERIMENTAALSE 
KANTSEROGENEESI

VARAJASEL PERIOODIL
LEIDA KESA

Tallinn

Rakkude pahaloomuliseks muutumise 
põhjuste otsimisel võib perspektiivseks 
meetodiks osutuda ümberkorralduste 
jälgimine rakkude ehituses juba enne 
kasvaja tekkimist. Selleks otstarbeks on 
katsemudelina hea kasutada maksa kui 
erinevatel uurimismeetoditel mitme
külgselt tundmaõpitud elundit.

Kantserogeenide toimel maksas tek
kivatest kasvajaeelsetest muutustest on 
mõnede autorite (7) järgi tüüpilisema
teks hüperbasofiilsete või heledate rak
kude ilmumine maksa. Viimasel juhul 
võib tegemist olla kas tsütoplasma 
vakuolisatsiooni või glükogeeni ladestu
misega tsütoplasmasse. Enne kasvaja 
väljakujunemist on täheldatud ka mak
sa parenhüümi rakkude hüpertroofiat 
ehk megalotsütoosi (4, 6, 8). Neid muu
tusi on uuritud küll morfoloogilisest 
aspektist (1, 2, 3, 9, 11), kuid andmeid 
rakkude funktsionaalse seisundi kohta 
enne kasvajate väljakujunemist leidub 
väga vähe. Palju annaks siin juurde 
maksa glükogeenisisalduse jälgimine, 
sest glükogeeni peetakse maksarakkude 
elutegevuse spetsiifiliseks produktiks ja 
tema produtseerimise hulka maksarak
kude funktsiooni indikaatoriks (10).

Käesolevas töös uuriti tugevatoimelise 
hepatotroopse kantserogeeni dietüül- 
nitrosoamiini toimel tekkinud muutusi 
hiirte maksa parenhüümi rakkudes, see
juures püüti ühtlasi hinnata ka rakkude 
funktsionaalset seisundit. Hiired said 
ööpäevas 2,5 mg dietüülnitrosoamiini 
kehakaalu ühe kg kohta 1 ... 12 nädala 
vältel. Seejärel uuriti maksa paren
hüümi .rakke histoloogiliselt, samuti 
elektronmikroskoopiliselt, histokeemili- 
selt määrati neis glükogeeni ja lipiidide 
ning biokeemiliselt maksas sisalduva 
glükogeeni hulga nihked.

Pärast nädalast dietüülnitrosoamiini

UDK 616.36-006.6-092.9.001.5

manustamist oli maksasagarike portaal- 
ruumides paiknevate rakkude tsüto
plasma hüperbasofiilne ning ei sisalda
nud glükogeeni ega lipiide. Ultrastruk- 
tuuride osas vastas sellele granulaarse 
endoplasmaatilise retiikulumi rohke, 
kuid desorganiseeritud kujul esinemine. 
Kaks kuni kaheksa nädalat pärast katse 
algust ilmnes maksarakkude tsütoplas
ma vakuolisatsioon koos glükogeeni 
ladestumisega ja arvukate väikeste 
lipiiditilkade leidumisega. Sellised muu
tused kordusid kahel korral, saades iga. 
kord alguse sagarike portaalruumidest 
ning levides tsentrisse. Elektronmikro- 
skoopilisel uurimisel leiti rakkudes 
rohkesti suuri heledaid vakuoole. mis 
katse hilisemal perioodil suures osas 
asendusid tüüpiliste lipiidvakuoolidega. 
Tsütoplasmas leidus laialdasi glüko- 
geenialasid. Vakuolisatsiooni levikuga 
sagarikus kaasnes rakkudes granulaarse 
endoplasmaatilise retiikulumi rohkene
mine ja mitokondrite maatriksi tiheduse 
suurenemine koos mitokondrite harjade 
arvu suurenemisega. Muutuste taand- 
arenemise korral täheldati agranulaarse 
endoplasmaatilise retiikulumi hüper
troofiat, kuid mitokondrite ehitus sar
nanes kontrollrühmas ilmnevaga. Bio
keemiliselt määratud glükogeenisisaldus 
maksas muutus vastavuses vakuolisat
siooni leviku ja taandarenemisega mak- 
sarakkudes. Kontrollrühma hiirte mak
sa glükogeenisisaldusega võrreldes suu
renes katseloomadel glükogeenisisaldus 
maksas kahefaasiliselt, olles vahepeal 
kontrollandmetest madalam.

Pärast manustamist 12 nädala vältel 
esines maksas megalotsütoos. Mega- 
hepatotsüütide tsütoplasma oli homo
geenne, sisaldas rohkesti glükogeeni, 
kuid vähe lipiide. Elektronmikroskoopia 
andmeil erines megahepatotsüütide ehi
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tus kontrollrühma hiirte maksarakkude 
omast vähe.

Nagu töö tulemustest nähtub, olid 
maksa parenhüümi rakkude ehituses 
erinevat laadi muutused sõltuvad kant
serogeeni manustamise kestusest. Ilm
selt vastavad neile muutustele ka rak
kude funktsionaalse seisundi teatavad 
nihked.

Hüperbasofiilse tsütoplasmaga rak
kudes võib granulaarse endoplasmaati
lise retiikulumi rohkuse tõttu oletada 
rakkude suurt funktsionaalset aktiivsust 
(11), kuid granulaarse endoplasmaatilise 
retiikulumi desorganisatsiooni peetakse 
ka intoksikatsiooni tunnuseks (5). Glü
kogeeni puudumine hüperbasofiilse tsü
toplasmaga rakkudes viitab süsivesi- 
kute-ainevahetuse kõrvalekaldumisele 
kontrollrühma katseloomade süsivesi- 
kute-ainevahetusega võrreldes. Tsüto
plasma vakuolisatsiooni puhul tuleks 
tähelepanu pöörata samaaegsele glüko
geeni ladestumisele. Mainitud asjaolu 
koos organellide muutustega lubab ar
vata, et rakkude süsivesikute-ainevahe- 
tuses toimusid intensiivsed protsessid, 
mille dünaamiline tasakaal aga on tõe
näoliselt häiritud. Kui rakuorganellid 
megahepatotsüütide leidmisel maksas on 
korrapärase ehitusega ja kui tsütoplas
ma glükogeenisisaldus on normis, võime 

oletada, et sellised rakud on eluvõime
lised.

Kokku võttes võib öelda, et eksperi
mentaalse kantserogeneesi varajasel 
perioodil esinevad muutused maksarak
kude ehituses tõenäoliselt ei ole seoses 
rakkude funktsionaalse aktiivsuse lan
gusega, mõnel juhul aga, näiteks va
kuolisatsiooni korral, võib maksarak
kude funktsionaalne aktiivsus isegi 
suureneda.

KIRJANDUS: 1. Aizawa, S. Acta pathol. 
japon., 1962, 12, 155—175. — 2. Allen, J. R. 
et al. Cancer Res., 1970, 30, 1857—1866. — 
3. Bannasch, P. The Cytoplasm of Hepa
tocytes during Carcinogenesis. Berlin-Heidel
berg-New York, 1968. — 4. Clapp, N. K., 
Craig, A. W. J. Nat. Cancer Inst., 1967, 39, 
903—916. — 5. Geil, J. H. et al. J. Nat. 
Cancer Inst., 1968, 40, 713—730. — 6. Her- 
rold, K. J. Nat. Cancer Inst., 1967, 39, 
1099—1111. — 7. Higginson, J., Svo
boda, D. Pathology Annual. New York, 1970, 
61—89. — 8. Svoboda, D., Higginson, J. 
Cancer Res., 1968, 28, 1703—1733. — 9. Theo - 
d о s s i о u, A., Bannasch, P., Reuss, W. 
Virchows Arch., Abt. B., Zellpath., 1971, 7, 
126—146. — 10. Золотареве кий В. Б. 
Архив патологии, 1969, 31, 3—И. — 11. Сар
кисов Д. Е. Архив патологии, 1969, 31, 22— 
26.
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HAAVANDILISE KOLIIDI 
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VIRVE SIIRAK VIRVE TRASS 

HEIDI-INGRID MAAROOS 
MANFRED REILJAN VELLO VIIRSALU

Tartu UDK 616.348-002-07

Haavandilise koliidi diagnoosimise 
kriteeriumid ei ole meil veel üldtun
tud. Seetõttu peetakse ultseroosse 
koliidiga haigeid sageli veel kroonilist 
düsenteeriat põdevaiks või nende hai
gust tähistatakse enterokoliidi, proktiidi. 

proktosigmoidiidi ja teiste diagnoosi
dega. Haavandilist koliiti põdevate hai
gete sagedasem esinemine tänapäeval 
sunnibki rohkem tähelepanu pöörama 
sellele haigusele.

Käesolevas töös võtame kokku Tartu 
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Rajoonihaiglas Erikal aastatel 1967 . . . 
1970 diagnoositud koliidi juhud, tähele
panu pöörates eriti just haavandilise 
koliidi diagnoosimisele ja selle kritee
riumidele. Nelja aasta jooksul raviti 
Erika haiglas 23 haiget, kellel oli diag
noositud kas koliiti või jämesoole talit- 
lushäireid (vt. tabel 1). Haavandilist 
koliiti põdevate haigete sooline ja vanu
seline jaotumus on esitatud tabelis 2, 
haiguse tunnuste (diagnoosimise kritee
riumide) esinemissagedus aga tabelis 3.

Vaagides tabelites toodud andmeid, 
võib tõdeda, et alles aastail 1969 . . . 1970 
on haavandilise koliidi diagnoosimisele 
hakatud suuremat tähelepanu pöörama. 
Aastail 1967 . . . 1968 ei ole seda diag
noosi Erika haiglas kordagi pandud. 
Meie arvates ei peitu põhjus selles, et

Tartu Rajoonihaiglas Erikal diagnoositud jäme- 
soolehaiguste juhud

Tabel 1

Diagnoos
Aastad

1967 j 1968 1969 1970

Haavandiline 
koliit — — $ $ 9

$ $ $
5 6 5 6

Spastiline koliit — 9 — 9 9

Krooniline 
koliit — $ 5 9 $ 8 9

Katarraalne 
koliit — 9 9 — —

Jämesoole 
düskineesia 5 — 9 —

Tabel 2

Haavandilist koliiti põdevate haigete jaotumine 
soo ja vanuse järgi

Vanus 
aastates

10 ...
... 20

21 ...
... 30

31 ...
... 40

41 ...
... 50 üle 50

Haigete 
arv $ 5 5 2 2 2 5 5 2 2

haavandilist koliiti nendel aastatel ei 
oleks esinenud. Osa selle haiguse juhte 
võis jääda spastilise koliidi, kroonilise 
koliidi jt. diagnooside varju, sest haa
vandilise koliidi sümptoomid ning diag
noosimise lähtepunktid ei olnud meil 
sel ajal veel hästi tuntud. Kuid teisest 
küljest, kõhulahtisuse ja pärasoolevere- 
jooksuga haigeid oli juba enne Erika 
haiglasse sattumist saadetud ravile kas 
nakkushaiglasse, sest neil oletati düsen
teeriat, või kirurgiaosakonda (hemor- 
roidaalverejooksu tõttu). Ka osa haa
vandilist koliiti põdevaid haigeid võis 
olla eelnimetatute hulgas.

Haigete sooline ja vanuseline jaotu
mus võimaldab meil teha järelduse, mis 
kinnitab J. Kirsneri oma * — haavandi
list koliiti täheldatakse võrdselt nii 
meestel kui ka naistel ning peaaegu igas 
vanuserühmas. Tõsi küll, haigestunute 
hulgas on ülekaalus 20- kuni 40-aasta- 
sed, kuid haavandilist koliiti võisime 
diagnoosida ka üle 50 ja alla 20 aasta 
vanustel. Kõige noorem patsient, kes 
põdes haavandilist koliiti, oli meil 14- 
aastane poeglaps. Seetõttu peame õigeks 
juhtida pediaatrite tähelepanu selle 
haiguse võimalikkusele ka lastel.

* Kirsner, J. B. Scand. J. Gastroent^ 1970, 
6, 63—91.

Haavandilise koliidi diagnoosimise 
peamised kriteeriumid on ära toodud 
tabelis 3. Tegemist on haavandilise 
koliidi nn. soolesümptoomidega, mille 
olemasoluta ultseroosset koliiti ei ole 
võimalik diagnoosida. Haavandilise ko
liidi korral võib esineda ka üldisi ehk 
nn. sooleväliseid sümptoome, mis aga 
vaid koos soolesümptoomidega aitavad 
ultseroosset koliiti diagnoosida (vt. 
skeem).

Haavandilise koliidi diagnoosimise 
eelduseks on bakterioloogilise uuringu 
korduv negatiivne tulemus düsentee
ria-, koolera- jm. tekitajate suhtes hai
gel, kellel on pärasooleverejooks koos 
diarröaga või ilma selleta ja kellel rek- 
toskoopial ning irrigoskoopial on leitud 
sooles patoloogilisi muutusi. Need muu
tused on paraku mittespetsiifilised.
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Tabel 3'

Haavandilise koliidi diagnoosimise peamised kriteeriumid ja sümptoomide esinemissagedus Tartu 
Rajoonihaiglas uuritutel (Л’ = 10)

Peamised kriteeriumid Haigete arv Sümptoomid ja haigete arv

Bakterioloogilise uuringu negatiivne 
tulemus
Vere-erituse esinemine pärasoolest

10
3 Diarröad ei olnud 2

Rektoskoopiliselt leitud patoloogilised 
muutused 8

Diarröa 1
Haavandid 2’
Turse, veresoontejoonis kadunud 7

Irrigoskoopiliselt leitud patoloogili
sed muutused 5

Soole hüpotoonia 1
Haustra colVd ja limaskesta reljeef 
kadunud, valendik ahenenud 4

Meie andmeil on haavandilist koliiti 
kõige enam diagnoositud just bakterio
loogilise uuringu negatiivse tulemuse ja 
rektoskoopial leitud muutuste alusel 
(vt. tabel 3). Rektobiopsia tehti kolmel 
haigel, neist vaid ühel ilmnes jämesoole 
limaskesta atroofia (vt. tahvel X, mikro
foto), mis peegeldab kaugelearenenud 
kroonilist protsessi. Niisugused histoloo- 
gilised muutused ei ole haavandilisele 
koliidile spetsiifilised, nii nagu ei ole 
spetsiifiline ka kergemate haigusvor- 
mide korral esinev rakkude infiltrat- 
siooni rohkenemine limaskestas.

Et haavandilist koliiti diagnoosida, ei 
pea me rektoskoopiliselt tingimata alati 
leidma jämesooles haavandeid. Tihti on 
nähtav vaid limaskesta turse, granu- 
laarne samet j as pind, kergesti veritsema 
hakkav limaskest ja veresoontejoonise 
kadumine. Kui nimetatud nähtudega 
kaasnevad muud eespool toodud tunnu
sed, eriti väljaheite bakterioloogilise 
uuringu negatiivne tulemus, piisab sel
lest haavandilise koliidi diagnoosimi
seks.

Röntgenoloogiline uurimine abistab 
haavandilise koliidi diagnoosimisel tun
duvalt. Viiel haigel kümnest tähelda
sime mitmesuguseid soole kontuuri ja 
limaskesta reljeefi muutusi, nagu 
haustra coli'de kadumist, soole kontuu
ride silenemist, jäikust ja hüpotooniat 
(vt. tahvlid VIII ja IX, röntgenogram- 
mid 1, 2, 3a ja 3b). Limaskesta kurru- 

lisus oli alati kadunud. Soole valendik 
oli seinte hüpotoonia tõttu kas laienenud 
või sidekoe vohamisest kitsenenud. 
Haavandite iseloomulikke nišše rönt
genogrammidel ühelgi juhul ei leitud.

Raske ja progresseeruva kulu tõttu 
võib haavandiline koliit pahatihti tüsis- 
tuda (vt. skeem). Meie jälgitud kümme 
haiget põdes kas kerget või keskmise 
raskusega haavandilist koliiti, mistõttu 
vaid ühel leidsime perianaalfistuli.

Haiguse raskus ja kulg tingisid pea
miselt konservatiivse ravi. Võimalust 
mööda jätsime haigete ratsioonist välja 
piima, munad, kartulid, apelsinid, toma
tid ja pähklid, s. o. toiduained, mis kir
janduse andmetel võivad haigust val
landada.

Peamisteks ravimiteks olid neerupea
lise glükokortikoidhormoonid (predni- 
soloon) ja/või sidekoeafiinsed preparaa
did (sulfosalasiin, salasopüridiin) sisse
võtmiseks annuses 0,5 .. . 1,0 kolm kuni 
neli korda päevas. Haiged said ka mit
mesuguseid muid ravimeid, nagu vita
miine, antihistamiinse toimega prepa
raate, anabolistlikke steroide jt. Ravi
tute vähene arv — 1971. aastal on haa
vandilist koliiti põdevate haigete arv 
kahe võrra suurenenud — ei luba teha 
kindlaid järeldusi ravi edukuse ja ka 
hilistulemuste kohta.

Järgnevalt mõned haigusjuhtude kir
jeldused.
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Artriit

Sõlmiline erüteem

Anküloseeriv. 
spondühit

Haavandiline 
stomatiif

Nahalesioomd / 
(pustu!, erüteem л

Hepatiil 
Maksatsisrroos

Konjunktiviit 
Iriit

Sootevahsed Lokaalsed tüsistused

Pseudopolüpoos

Strikfuund

Jämesoole vähk

( Perforatsioon

Age dilatatsioon

Jämesoole ümbruse 
abstsessid

Verejooks

Jämesoole fisfulid

Juht 1. 26-aastane naishaige L. K. (hai
guslugu nr. 216/1970) kurtis kõhulahtisust. 
Iste viis kuni kuus korda päevas, esinesid 
tenesmid. Patsient osutus ülitundlikuks rõõsa 
piima suhtes, mis kutsus tal esile kõhulahti
suse. SR 24 mm/t., leukots. 12 200, hgb. 12,8 g%, 
üldvalku 6,98 g%, gammaglobuliine 34,4%. 
Rektoskoopial leiti sooles limaskesta haavan
did ja rohkesti lima. Biopsial — atroofiline 
limaskest (vt. tahvel X, mikrofoto). Irrigo- 
skoopial (vt. tahvel VIII, röntgenogramm 1) — 
kogu jämesool muutunud, valendik kitsene
nud, haustra coli’d kadunud.

Haigele määrati prednisolooni, algul 80 mg 
päevas, C- ja B-rühma vitamiine, pipolfeeni, 
hüdrolüsiini ja vereplasma ülekandeid, tet- 
ratsükliini ja sulfasalasiini. Raviga saadi 
rahuldav remissioon, kõhulahtisus kadus ja 
haavandid paranesid. Remissiooniperiood kes
tis 1970. aasta maist 1971. aasta veebruarini. 
Pärast psühhotraumal haigus ägenes, mille 
tõttu haige hospitaliseeriti uuesti (haiguslugu 
nr. 267/1971). Sümptoomid olid ligilähedased 
eespool kirjeldatud haigusnähtudele. Pära
soole limaskestal haavandeid nüüd ei leitud, 
küll aga oli limaskest samet j as, kohati kaetud 
valkjashalli katuga ja kergesti vigastatav. 
Vere analüüside tulemused olid normi piires. 
Päraku lähedal paiknes fistuli ava. Ka see
kordne ravi (50 mg prednisolooni päevas jt.) 
oli edukas. Haige lahkus haiglast rahuldavas 
seisundis.

Juht 2. 14-aastane poiss S. R. (haigus
lugu nr. 258/1971) oli haigestunud 1968. aastal. 
Iste sage, väljaheide verine ja limane. Oletati 
düsenteeriat, kuid kohaliku haigla nakkus
haiguste osakonnas düsenteeriatekitajaid väl
jaheites ei leitud. 1969. a. oli patsient põdenud 
kopsupõletikku. Et tal oletati reumat, jäi ta 
reumatoloogi järelevalve alla. 1971. aasta veeb
ruaris haigestus uuesti. Tekkis kõhulahtisus 
(iste viis-kuus korda päevas) koos vere-eritu- 
sega, ilmusid nõrkus ja subfebriilne kehatem
peratuur. Sageli iiveldus, oksendamine. SR 

46 mm/t., hgb. 9,9 g%. Vereseerumi proteino- 
grammis albumiine 38,7%, a2-globuliine 14 /о, 
y-globuliine 24%. Bakterioloogilise uuringu 
negatiivšd tulemuse kõrval kinnitasid haavan
dilise koliidi diagnoosi rektoskoopia (peen- 
granulaarne, tuhm ja samet j as limaskest; 
veresoontejoonis kadunud) ja irrigoskoopia 
andmed (vt. tahvel VIII, röntgenogramm 2).

Haigele määrati sissevõtmiseks 10 mg pred
nisolooni päevas ja veel 30 mg hüdrokorti- 
sooni koos 50 ml kalamaksaõliga klistiirina, 
vitamiin-, nerobool-, plasma- ja aminopeptiid- 
infusioone. Ravi tulemusena iste normalisee
rus ja patsiendi enesetunne paranes. SR aeg
lustus kuni 23 mm/t.

Juht 3. 47-aästäš61 meeshaigel L. Ö. (hai
guslugu nr. 222/1970) olid valüd kesk- ja ala
kõhus, teda vaevasid kõhulahtisüs ja -puhi
tus. Et patsient oli dissemineerünüd . kopsu
tuberkuloosi põdenud aastaid ja tal õlid tek
kinud juba kopsuemfüseem ning cor pulmo
nale, siis ilmnesid tal ka hingeldus, tsüanS, 
paismaks ja jalgade turse.

Rektoskoopial leiti vaid mõõdukas soole 
limaskesta hüpereemia, röntgenoloogilisel 
uurimisel aga koliidi tüüpi muutused coe- 
cum'is, üleneva ja osalt ka ristikäärsoole 
piirkonnas (vt. tahvel IX. röntgenogramm 3a 
ja 3b). Haiget raviti samal aastal kahel kor
ral (haiguslood nr-d 459 ja 536/1970), kuid 
haavandilise koliidi tavakohane ravi on seni
ajani olnud väheedukas.

Viimati kirjeldatud juhtu võib haa- 
vandiliseks koliidiks pidada vaid suure 
kahtlusega. Jämesoole segmentaarse 
kahjustuse ja kaua kestnud kopsutuber
kuloosi tõttu ei säa kindlalt eitada nii 
Crohni tõve jämesoolevormi kui ka 
sooletuberkuloosi olemasolu. Küllalt 
raske kopsuhaigus ja pulmokardiaalne: 
puudulikkus on seni takistanud haiget 
opereerimast.

Kokku võttes haavandilise koliidi 
diagnoosimise kogemused, mida oleme 
saanud viimase nelja aasta jooksul Erika 
haiglas, võime öelda, et haavandiline 
koliit ei ole nii harukordne haigus, nagu 
seni on arvatud. Seepärast tuleb selle 
haigusvormi diagnoosimisele ka' meil 
rohkem tähelepanu pöörata.

TRÜ Arstiteaduskonna teaduskonnašise-" 
haiguste ja patoloogilise füsioroogia 

kateeder
Tartu Rajoönihaigla Erikal 

TRÜ Arstiteaduskonnä sisehaiguste 
propedeutika kateeder

Tartu Linna Polikliinik
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Püelogramm 1 (retro- 
graadne püelograafia). 
Parem neeruvaagen üles 
ja kokku surutud. Alu
mised neerukarikad üles 
ja lateraalsele surutud 
(haige R., haiguslugu nr. 
619/1966. Diagnoos: pa
rema neeru hüpernef
roidne vähk).

Püelogramm 2 (retro- 
graadne püelograafia). 
Parem neeruvaagen alla 
surutud. Ülemine suur 
neerukarikas «amputee
ritud» (haige T., haigus
lugu nr. 1432/1966. Diag
noos: parema neeru hü
pernefroidne vähk).

3
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Tahvel Vill

у. Salupere
M. Treimann

V. Siirak
V. Trass

H.-l, Maaroos
M. Reiljan

V Viirsalu

Röntgenogramm 1|

Röntgenogramm 2



Talti’el IX

V. Salupere 
M. Treimann 

V. Siirak 
V. Trass 

H.-l. Maaroos 
M. Reiljan 

V. Viirsalu

Rö
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 3a 
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Tahvel X

v. Salupere 
M. Treimann

V. Siirak
V. Trass 

H.-l. Maaroos 
M. Reiljan 
V. Viirsalu

Mikrofoto

L. Pokk

Mikrofoto. Keskseinandi kemodektoom. Värving van Giesoni järgi, suu
rendus 420 X.



SÜSTEEMSE ERÜTEMATOOSSE 
LUUPUSE KLIINILINE PILT 

JA DIAGNOOSIMINE
LEIDA EENMA 

ARTEMI VAPRA 
HARRY KANTER

Tartu

Süsteemne erütematoosne luupus on 
üks raskem ja sagedasem haigus nn. 
suurte kollagenooside rühmast (9, 32, 33, 
36, 38, 45). 15 ... 20 aasta vältel on sel
lesse haigestumine sagenenud (7, 10, 11, 
19, 38).

Käesolevas töös analüüsitakse kliini
list pilti ja diagnoosimisvigu süsteemse 
erütematoosse luupuse diagnoosiga 45 
haigel, keda raviti Tartu Vabariikliku 
Kliinilise Haigla sisehaiguste osakonda
des (vt. tabelid 1 ja 2).

Seega oli enamikul haigetel palju eri
suguseid haigusnähte, mis viitab paljude 
elundite ja elundsüsteemide kahjustu
sele. Seda on täheldanud ka mitmed 
teised autorid (25, 26, 41).

Naissoo tunduvat ülekaalu nimetatud 
haigete hulgas on märkinud ka teised 
autorid (5, 8, 15, 23, 32, 38, 43). Haiges
tumine on sagedasem nooremas eas. 
Kirjanduse andmetel esineb süsteemset 
erütematoosset luupust igas elueas (32), 
sagedamini aga noorematel (2, 5, 6, 32, 
38, 39).

Kehatemperatuur oli kõrgenenud 41 
haigel. Esinesid väga mitmesugused 
temperatuurikõverad, mis ei ole luupu- 
sele spetsiifilised. Oluline on diagnoosi
misel ainult kõrgenenud kehatempera
tuur. Seda on süsteemset erütematoos
set luupust põdevatel haigetel ühel või
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teisel perioodil täheldanud ka teised 
autorid (26, 44, 45).

Liigeste kahjustus on süsteemse erü- 
tematoosse luupuse üks sagedasemaid 
kliinilisi väljendusi, sageli on see ka üks 
esmaseid sümptoome ja mõnel haigel 
ainus haiguse avaldus paljude aastate 
vältel (21, 28). Erinevate autorite and
meil on see nii üle 90 %-1 juhtudest (14, 
21, 28, 29, 30). Meie uurituist oli liigeste 
kahjustust 36-1, artralgiat 22-1, luupus- 
artriiti 14-1. Kaheksal haigel arenesid 
aastate vältel kergekujulised liigeste 
deformatsioonid, mis põhjustasid liiku
vuse vähest piiratust. Enamasti olid 
sõrmeliigesed käävjalt jämenenud. Ühel 
haigel olid muutused hüppeliigestes. 
Migreerivat laadi artralgiad ilmnesid 
mitmes liigeses, valud lokaliseerusid 
sageli asümmeetriliselt. Tähelepanu ära
tab liigeste muutuste raskusastme mitte
vastavus valude intensiivsusele.

Lihaste kahjustust sedastati 29 kor
ral, põhiliselt müalgiana ja lihasenõrku- 
sena. Kolmel haigel oli lihaste atroofia.

Küllalt suur osa kliinilises pildis süs
teemse erütematoosse luupuse diagnoo
simisel on neerukahjustusel. Neerukah- 
justuse tegime kindlaks 36 haigel, kus
juures see oli kliinilises pildis esiplaanil 
17-1 (kümnel krooniline nefriit, viiel 
krooniline nefriit nefrootilise sündroo-

Haiqete jaotumus soo ja vanuse järgi
... Tabeli

Vanus 
aastates alla 20 21...30 31 ... 40 41 ... 50 üle 50 kokku

Naised 4 9 10 7 9 39
Mehed 1 1 1 1 2 6

Kokku 5 10 11 8 11 45
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Kliinilised sümptoomid süsteemse erütematoosse 
luupuse juhtudel (haigete üldarv 45)

Tabel 2

Sümptoomid
Haigete arv, kel 
ilmnes nimetatud 

haigusnäht

Kõrgenenud kehatempe
ratuur 41
Liigeste kahjustus 36
Lihaste kahjustus 29
Serooskestade kahjustus 14
Kopsukah j ustus 19
Südamekahjustus 33
Neerukahjustus 36
Maksakahjustus 17
Närvisüsteemi kahjustus 15
Retikuloendoteliaalsüs
teemi kahjustus 14
Organismi ülitundlikkuse 
nähud 23
Nahakahjustus 28
Liblikakujuline erüteem 
näol 21

miga, kahel püelonefriit). Nendel haige
tel ilmnes proteinuuria (valku 1 . . . 
12%c). Jääklämmastik oli suurenenud, 
uriini sademes olid leukotsüüdid, erütro- 
tsüüdid ja silindrid. Uriini erikaal püsis 
kaua normi piires. Kuuel haigel arenes 
välja ureemia. Neerukahjustusega hai
getest suri haiglas kuus. 19 haigel oli 
neerukahjustus vähemal määral väljen
dunud. V. Nassonova andmeil esines 
luupusnefriiti 58 %-1 uurituist, kusjuu
res seda leiti ka kõikidel luupuse tõttu 
surnutel (25). Analoogilisi andmeid on 
ka teistel autoritel (4, 13, 35, 37).

Kopsukah j ustust (koldeline ja inter- 
stitsiaalne kopsupõletik, pneumoskle- 
roos jm.) diagnoosisime 19 haigel. Kop- 
suprotsessiga samal ajal toimus oksü
datsioon kopsukelme õõnde 12 haigel. 
Kirjanduse andmeil on hakatud rohkem 
tähelepanu pöörama luupuspneumonii- 
dile (27, 31). Serooskestade kahjustus 
tehti kindlaks 14-1, sagedamini oli tege
mist pleura ja perikardi kahjustusega, 
kuid peritoneum oli haigusest tabatud 
tunduvalt harvem. Süsteemse erütema
toosse luupuse tagajärjel tekkinud polü- 
serosiidile on iseloomulik vähene eksu- 
daadi hulk, kalduvus retsidiivide tek
keks ja võime põhjustada kiiresti are

nevaid liiteid, mille tagajärjel perikardi- 
ja pleuraõõned võivad oblitereeruda.

Kirjanduse andmetel on südamekah- 
j ustust kuni 70 %-1 süsteemset erütema- 
toosset luupust põdevatest haigetest (3, 
12, 16, 17, 33, 34). Protsess võib areneda 
perikardis, müokardis ja endokardis. 
Meie uurituist esines südamekahjustus 
33-1. Seda leiti ka seitsmel surnul: kahel 
oli olnud pankardiit, kolmel endo- ja 
müokardiit ja kahel müokardiit.

Närvisüsteemi kahjustust sedastasime: 
15 haigel: kahel vasaku kehapoole hal
vatus, ühel kuklakangestus, ühel epi- 
leptiformsed krambid, ühel teadvuse- 
kaotuse hood; ülejäänuil peapööritus,, 
peavalud, uimasus. Kirjanduse andmeil 
võib esineda nii tsentraalse kui ka peri
feerse närvisüsteemi kahjustusi (aju- 
verevalum, abakteriaalne seroosne me
ningiit, müeliit, entsefaliit, perifeersed! 
neuriidid paresteesiate ja jäsemete' 
paralüüsiga, epileptiformsed krambid), 
mis omakorda sageli on alguse saanud 
veresoonkonna kahjustusest (24).

Retikuloendoteliaalsüsteemi kahjus
tust on erinevad autorid täheldanud’. 
30... 70% (32). Meie uurituist esines 
see 14 haigel (seitsmel oli põrn, ülejää
nuil perifeersed lümfisõlmed suure
nenud).

Maksakahjustust sedastati 17 haigel, 
luupushepatiidi diagnoos kinnitus la- 
hangul neljal juhul.

Nahakahjustusi leiti 28 haigel. Erü- 
tematoosset, liblikakujulist löövet sedas
tati 21 haigel, ülejäänuil olid mitme
suguse lokalisatsiooniga erüteemid ja 
purpura’d. Nahakahjustustele on iseloo
mulik polümorfism (20). Varem esine
nud lupus erythematodes discoides oli 
lupus erythematodes disseminatus'eks 
üle läinud kümnel juhul.

SR oli kiirenenud 40 haigel. Luupuse- 
rakke leidsime veres 35 uuritust 15-1. 
Leukopeenia (leukotsüüte alla 4000) oli 
22-1, hüpergammaglobulineemia 40 hai
gel.

Haigus kulges süsteemset erütema- 
toosset luupust põdevatest haigetest 
ägedalt kahel, alaägedalt 13-1, krooni
liselt 30 juhul..
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Diagnoos oli hospitaliseerimisel vale 
28 haigel. Esimestest sümptoomidest 
kuni õige diagnoosi määramiseni kulus 
kuus kuud kuni 20 aastat. Õige diag
noosini jõutakse sageli pärast paljusid 
eksidiagnoose (18, 22, 38, 40, 42).

Näiteks 51-aastast naishaiget raviti 
Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla 
sisehaiguste osakonnas aastail 1960 . . . 
1968 pärast lühemaid või pikemaid 
vaheaegu kaheksal korral väga mitme
suguste haiguste tõttu, nagu krooniline 
mittespetsiifiline polüartriit, kardio- 
skleroos, gripoosne pneumoonia, in
fektsioosne müokardiit, krooniline nef
riit. Kaheksandal kliinikus viibimise 
korral diagnoositi lõpuks süsteemset 
erütematoosset luupust, mis kinnitus 
ka lahangul.

Eksidiagnoosidest esines kuuel juhul 
reumatoidartriit, viiel reuma, kahel 
nefrosonefriit, kahel alaäge septiline 
endokardiit ja ülejäänud juhtudel mit
mesugused muud diagnoosid, nagu inter- 
stitsiaalne pneumoonia, pleuropneumoo- 
nia, polüskleroos, neurasteenia, äge leu- 
koos, entsefaliit jm.

Eksidiagnooside peamised põhjused 
olid need, et liigesevaevusi ja südame- 
kahjustust oli tõlgendatud reumatoid- 
artriidina või reumana, vähe tähele
panu oli pööratud anamneesile ja pal
jude elundite üheaegsetele kahjustus
tele. Haiglasse saabumise ajaks oli ena
mikul haigetel välja kujunenud süs
teemsele erütematoossele luupusele ise
loomulik polümorfne kliiniline pilt, 
samal ajal olid haigusprotsessist taba
tud paljud elundid. Diagnoosimisel ei 
olnud osa arste õigesti hinnanud liblika- 
kujulist erüteemi haigete näol. Seda 
peeti algul polütsüteemia tunnuseks. 
Süsteemse erütematoosse luupuse diag
noosiga 45 haigest on teadaolevail and
meil surnud 16, neist haiglas kaheksa. 
Kõigil kinnitas lahang süsteemse erüte
matoosse luupuse diagnoosi.

Analüüsitud uurimismaterjali põhjal 
võime öelda, et süsteemse erütema
toosse luupuse kliiniline pilt on väga 
polümorfne, sellest ka sagedased diag- 
noosimisvead.
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Tartu Vabariiklik Kliiniline Haigla 
TRÜ Arstiteaduskonna hospitaalsise- 

haiguste kateeder

UUKUNIEMI VIIRUSE 
ISOLEERIMISEST PUHTU 

ORNITOLOOGILISEL KEELUALAL
VEERA VASSILENKO EDDA PEIKRE 

SILVER JOKS ARNOLD JANNUS
Tallinn

VEERA OBUHHOVA SOFIA GAIDAMOVITS 
JELENA SARMANOVA MIHHAIL TSUMAKOV

Moskva

Looduskoldeliste nakkushaiguste hul
gas on tähtsal kohal need, mida põhjus
tavad lülijalgsete poolt edasikantavad 
(ingl. k. Arthropod borne, lühendatult 
arbo-) viirused. Arboviiruste rühm on 
inimesi ja loomi ründavate viiruste 
hulgas kõige arvukam. 1968. aastaks oli 
kirjeldatud 288 erinevat arboviirust (9), 
neist vähemalt 70 põhjustavad inimesel 
raskeid haigusi. Kuid tõenäoliselt on 
õige pidada kõiki arboviirusi inimesele 
potentsiaalselt patogeenseteks. Arbo
viiruste looduskoldeid on seni sageda
mini avastatud troopikamaades. Vii
maste aastate jooksul aga on arbovii
ruste teadaolevate kollete arv tunduvalt 
suurenenud ka parasvöötme aladel. Nii 
on ulatuslikke arboviirusekoldeid kir
jeldatud Tšehhoslovakkias, Austrias, 
Poolas ja teistes maades, samuti NSV 
Liidu Euroopa-osas.

Eesti NSV-s on kindlaks tehtud arbo
viiruste rühma kuuluva puukentsefa- 
liidiviiruse looduskolded (4, 7). Kuid 
Eestis ei ole veel korraldatud süstemaa
tilisi uurimisi kõigi vabariigi territoo
riumil ringlevate arboviiruste väljasel
gitamiseks. Samuti on meil peaaegu

UDK 576.858.25(474.2)

täiesti selgitamata jäänud arboviiruste 
ökoloogia valdkonda kuuluvad prob
leemid.

Et selgitada mõningaid arboviiruste 
looduskoldelisusega seotud küsimusi 
Eestis, korraldasime 1970. ja 1971. aasta 
kevadsuvel seroloogilisi, viroloogilisi ja 
zooparasitoloogilisi uurimisi Haapsalu 
rajoonis Puhtu ornitoloogilisel keelu- 
alal. Kui arvestada lindude suurt osa 
arboviiruste levitamises, pakub see kee- 
luala oma rikkaliku linnufauna tõttu 
eriti huvi. Meie seroloogiliste ja zoo- 
parasitoloogiliste uurimiste tulemusi 
on osaliselt avaldatud juba varem (6). 
Käesolevas artiklis esitame andmeid 
viiruste isoleerimisest võsapuukidest 
(Ixodes ricinus), kes on kogutud Puhtu 
keelualalt. Võrdluseks toome mõnin
gaid uurimistulemusi ka vabariigi teiste 
rajoonide kohta.

Meetod. Puugid koguti 1971. aasta 
mais-juunis. Täiskasvanud emased isen
did (kahekümne viie kaupa) ja nümfid 
(kahesajakaupa) peenestati füsioloogi
lises lahuses. Saadud suspensiooniga 
nakatati vastsündinud valgeid hiiri aju- 
siseselt. Kui katseloomadel seitsmendal
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Mõningate arboviiruste isoleerimine perekonna Ixodes puukidest Eesti NSV-s

Puugi liik ja 
arenguvorm

Uuritud 
puukide arv

Puukide kogumise 
koht

Isoleeritud viirusetüvede arv

Uukuniemi 
viirus

puukentsefaliidi 
viirus

Ixodes ricinus, nümfid 1000 Puhtu (Haapsalu 
rajoon) 4 0

Ixodes ricinus, täiskas
vanud 320

75

Puhtu (Haapsalu 
rajoon) 

Kaagjärve (Valga 
rajoon)

10

1

0

0

Ixodes persulcatus, täis
kasvanud 241 Järvselja (Põlva 

rajoon)
0 2

Kokku 15 2

kuni üheksandal päeval ilmusid entse- 
faliidinähud, surmati nad veretustamise 
teel ja neil eemaldati steriilsetes tingi
mustes peaaju. Peaajust valmistatud 
suspensiooni kasutati viiruste edasis
teks passaažideks. Pärast vastsündinud 
valgetel hiirtel tehtud neljandat kuni 
kuuendat passaaži identifitseeriti iso
leeritud viirusetüved neutralisatsiooni- 
ja komplemendi sidumise reaktsiooni 
abil, kusjuures reaktsiooniks kasutati 
hüperimmuunseid diagnostilisi seeru

meid. Viirused identifitseeriti NSV Liidu 
Arstiteaduse Akadeemia Poliomüeliidi 
ja Viirusentsefaliitide Instituudis ja 
sama akadeemia D. Ivanovski nimelises 
Viroloogia Instituudis Moskvas.

Töö tulemused ja arutelu. Töö tule
mused on esitatud tabelis. Tuleb alla 
kriipsutada Uukuniemi viiruse suhteli
selt suurt esinemissagedust Puhtu kee- 
lualal. Ka Valga rajoonis Kaagjärvel, 
kust Uukuniemi viirus isoleeriti juba 
1970. aastal (10), näib selle viiruse esi
nemissagedus võrdlemisi suur olevat. 
Seevastu Põlva rajoonis EPA Järvselja 
õppemetskonna territooriumil kogutud 
puukidest Uukuniemi viirust isoleerida 
ei õnnestunud. Võib-olla oli selle põhju
seks puugiliigi erinevus. Ka teistel 
uurijatel ei ole seni korda läinud iso
leerida Uukuniemi viirust taigapuugist 
(Ixodes persulcatus). Teiselt poolt on 
iseloomulik, et mõlemat viirust ei lei

tud ühel ja samal ajal üheski meie 
uuritud looduskoldes. Selle nähtuse 
seaduspärasus vajab põhjalikumat uuri
mist.

Uukuniemi viirus isoleeriti esmakord
selt Soomes 1964. aastal (3). Hiljem on 
selle viirusega identseid või temaga väga 
sarnaseid viirusetüvesid isoleeritud ka 
teistes maades (1, 2, 5), sealhulgas nn. 
Sumahhi viirust (8) Nõukogude Liidus. 
Uukuniemi viiruse vastaseid antikehi 
on leitud nii lindudel ja loomadel kui 
ka inimestel. Kuid selle viiruse osa ini
mese haigustes ei ole veel selge. 
Uukuniemi viiruse isoleerimine Eesti 
NSV-s, eriti aga tema suur esinemis
sagedus Puhtu keelualal, avab võima
lused selle viiruse ja tema levikumeh- 
hanismide uurimiseks. Kuid edasine 
uurimistöö Puhtu keelualal võib anda 
väärtuslikku uurimismaterjali ka arbo
viiruste looduskoldelisuse üldiste sea
duspärasuste tundmaõppimiseks.

KIRJANDUS: 1. Hannoun, C., Cor
n i о u, B., R a g e a u, J. Aeta virol., 1970, 14, 
167—170. — 2. К о 1 m a n, J. M., Mal
kova, D., Smetana, A. Acta virol., 1966, 
10, 171—172. — 3. О к e г - В 1 о m, N. et al. 
Ann. med. exptl. et biol. fenniae, 1964, 42, 
109—112. — 4. Vassiljeva, К., Sa mar- 
din, M. Parasitoloogia ja looduskoldeliste 
haiguste II vabariikliku konverentsi ettekan
nete teesid. Tln., 1961, 13. — 5. W г о b 1 e w s - 
ka-Mularczykowa, Z. Aeta virol., 1971, 

117



15, 161—166. — 6. Василенко В. А. и др. 
В сб.: Сборник докладов симпозиума по виру
сологии, Таллин, 1971, 70—76. — 7. В а с и л ь ё - 
в а К. А., Чернышева М. Г. В сб.: Сбор
ник трудов Эстонской сельскохозяйственной 
Академии. Тарту, 1970, 122—124. — 8. Гай- 
дамович С. Я. и др. Вопр. вирусологии,

Tallinna Epidemioloogia, 
Mikrobioloogia ja Hügieeni 

Teadusliku Uurimise Instituut

1971, 1, 21-25. — 9. Л e б e д e в А. Д- 7'1 о ш - 
к п н А. В. В кн.: Итоги науки. Медицинская 
география, вып. 3. М., 1969, 84—96. — Ю. Чу
маков М. П. и др. В кн.: Вопросы эпидемио
логии и профилактики клещевого энцефалита. 
М„ 1970. ИЗ.

NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia 
D. Ivanovski nimeline Viroloogia Instituut

NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia 
Poliomüeliidi ja Viirusentsefaliitide 

Instituut

HÜPOVITAMINOOSIDEST JA 
NÄHA BAKTERITSIIDSUSEST

SÜNNITAJATEL JA 
SÜNNITANUTEL

SEMJON UMANSKI
GEORGI KONDRAšOV

VEERA ŠKODINA
Tallinn UDK [616.391+ 576.8.097.3]-056.27:618.2

Inimese nahk on nagu omapärane ek
raan, millel peegelduvad nii füsioloogi
lised kui ka patoloogilised protsessid, 
mis organismis aset leiavad. Seejuures 
nahk ise teeb omakorda läbi mitmeid 
muutusi, mis avaldavad olulist mõju 
elundite ja elundsüsteemide funktsioo
nile (2). '

Seepärast on osalise vitamiinivaeguse 
kliiniliste tunnuste (12, 13, 15) ja naha 
bakteritsiidsu.se ning autofloora (4, 8, 9, 
10) uurimisel mitte üksnes teoreetiline, 
vaid ka suur praktiline tähtsus. Eriti 
olulised on taolised uurimised sünnitus- 
haiglates. Seal on nende ülesandeks 
leida võimalused mastiitide, ema ja 
lapse mädanikuliste nahahaiguste ära
hoidmiseks, samuti toksilis-septiliste 
seisundite, sepsise ja septikopüeemia 
profülaktikaks. M. Jevdotjeva (4), uuri
nud vastsündinute naha bakteritsiidsust, 
tegi kindlaks, et see sõltub emal esine
vast mikrofloorast, sünnitusmajade sa- 
nitaar-hügieenilisest seisundist ja mõne
dest muudest põhjustest.

Meie töö eesmärk oli hüpovitaminoosi 
tunnuste (A- ja C-hüpovitaminooside, 
ka B-rühma hüpovitaminooside), samuti 
naha bakteritsiidsuse ja autofloora hin
damine sünnitajatel või sünnitanutel 
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kuni seitse päeva pärast sünnitust. Me 
eeldasime, et stress — sünnitus — võib 
neid näitajaid teataval määral mõju
tada.

Materjal ja uurimismeetod. Uuriti 
94 praktiliselt tervet naist. 43 mitte
rasedat neist, vanuses 19 ... 45 aastat, 
moodustasid kontrollrühma, 51 naist 
vanuses 18 ... 42 aastat aga uuriti kas 
aktiivse sünnitustegevuse ajal (kümme 
naist) või üks kuni seitse päeva pärast 
sünnitust (41 naist).

Osalise vitamiinivaeguse väliseid tun
nuseid määrasime V. Vasjutotškini mee
todil (3, 15), naha autofloorat V. Klem- 
parskaja ja G. Šalnova (7) ning naha 
bakteritsiidsust meie endi väljatöötatud 
metoodikal, mille aluseks oli N. Klem- 
parskaja ja O. Aleksejeva (6) agarpit- 
serimeetod. Testkultuurina kasutasime 
kolibakteriini M-17 ühe ööpäeva vanust 
kultuuri, mis hästi kasvab lihtsal põik- 
agaril. Kultuur on kahjutu, teda võib 
kanda iga inimese nahale. Kultuuri on 
kerge vajaliku kontsentratsioonini lah
jendada. Meie lahjendasime seda ste
riilse füsioloogilise lahusega, kusjuures 
ka instrumendid olid steriilsed.

Katsutis väljakasvatatud testkultuu- 
riie valatakse kaks kuni kolm miili- 

bakteritsiidsu.se


liitrit füsioloogilist lahust, seejärel, 
veeretades katsutit peopesade vahel, 
uhutakse kultuur välja. Umbes üks mil
liliiter uhtevedelikku kantakse pipetiga 
.steriilsesse katsutisse ja lahustatakse 
füsioloogilises lahuses nii, et ühes milli
liitris uhtevedelikus oleks üks miljard 
mikroobikeha, mis vastab kümnele opti
lise standardi ühikule.

Kõrvuti järjestikuste lahjendustega 
valmistatakse töölahus, mille ühes milli
liitris oleks tuhat mikroobikeha. Töö
lahuse tõelise lahjenduse kindlaksmää
ramiseks külvatakse seda 0,2 ml kaupa 
kolmele kuni viiele Endo söötmega 
Petri tassile ja pärast 18... 24 tundi 
kestvat kasvatamist termostaadis tem
peratuuril 37° C arvutatakse väljakas
vanud kolooniate arvust aritmeetiline 
keskmine, mis ongi algandmed.

Naha bakteritsiidsuse uurimiseks kan
takse 0,2 ml töölahust värskelt valmis
tatud Endo söötmele, mis eelnevalt on 
valatud klaasplaatidele (poolekslõigatud 
tavalised esemeklaasid). Testkultuur 
jaotatakse klaaspulgaga kogu söötme 
pinnal ühtlaselt laiali. Kolm taolist 
plaati asetatakse uuritava isiku küünar
varre siseküljele või mõnes teises piir
konnas naha pinnale. Et vältida kultuuri 
kuivamist, võetakse klaasplaat ettevaat
likult ära (klaasi aeglaselt kõrvale nihu
tades), jättes nahale Endo söötme koos 
söötmele kantud testkultuuriga. Sel teel 
liibub sööde nahale tihedalt, kogu pin
naga. Esimene plaat võetakse ära viie, 
teine kümne ja kolmas 15 minuti pärast. 
Et saada agarpitserit, pannakse nahal 
oleva söötme külge klaasplaat, sööde 
kleepub plaadile, seejärel pööratakse 
plaat koos söötmega ümber. Kuivamise 
ärahoidmiseks asetatakse plaat Petri 
tassi, tass kaetakse ja seda hoitakse 
termostaadis temperatuuril 37° C. Et 
kindlaks teha naha bakteritsiidsuse 
dünaamika, uurisime viis ja kümme 
minutit nahal hoitud agarpitsereid.

Pärast termostaadis kasvatamist loen
datakse kolooniad ja määratakse bakte- 
ritsiidsusindeks (BI), milleks leitakse 15 
minutit nahal hoitud pitseril väljakas- 
varud kolooniate arvu ja nahale kantud 

mikroobide esialgse hulga (algandmed) 
protsentuaalne suhe.

Arvutamise näiteid.
1. Testkultuur 15 minutit nahal hoi

tud pitseril ei ole kasvanud, see tähen
dab — naha bakteritsiidsusindeks on 
100%.

2. 15 minutit nahal hoitud pitseril 
on mikroobide kasv olemas. Bakterit- 
siidsusindeksi määrasime valemi järgi 
BI=100-------N, kus 100 on maksi
maalne võimalik BI protsentides, n on 
15 minutit nahal, hoitud pitseril kasva
nud kolooniate arv, N on testmikroobide 
tõeline arv (foonarv) 0,2 ml töölahuses. 
nX1001------------ n ...— Ngon suhte N protsentuaalne väl
jendus.

Kui agarpitseril kasvas 44 kolooniat 
(n), keskmine testmikroobide arv 0,2 ml 
töölahuses aga oli 220 (TV), siis

BI=100-^^=80%.

Meie metoodikas on välditud varem 
kasutusel olnud meetodite vigu. Kirjel
datud meetodil saab nahale kanda 
standardse hulga testmikroobe, regulee
rida külvi tihedust, kaitsta mikroorga
nisme kuivamise eest jm.

Uurimistulemused ja hinnang. Osalise 
vitamiinivaeguse kliiniliste ilmingute 
uurimise andmed on esitatud tabelis 1. 
Sealt selgub, et A-vitamiini ja B-rühma

Tabel 1

Hüpovitaminooside kliiniliste sümptoomide 
ilmnemisjuhtude arv

Uuritud
Uuri
tute 
arv

Hüpovitaminoosi- 
juhtude arv

B-hüpo- 
vita- 

minoos

C-hüpo- 
vita- 

minoos

A-hüpo- 
vita- 

minoos

Mitte
rasedad 43 10 5 2
Sünnita
jad ja 
sünni
tanud 51 36 6 17
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vitamiinide (vitamiinid B1, B2, B6, PP, 
biotiin, foolhape) osaline vaegus on sün
nitajatel ja sünnitanutel levinud tundu
valt rohkem kui kontrollrühma uurita
vatel. Seejuures peab nentima, et ena
mik kontrollrühma kuuluvaid naisi ei 
olnud polüvitamiinipreparaate tarvita
nud, kuna sünnitajad ja sünnitanud võt
sid sünnitusmajas (raseduse ajal aga 
kodus) iga päev sisse polüvitamiine 
dražeedes järgmiselt: A-vitamiini 15 000 
üh., B-vitamiini 8 mg, B2-vitamiini 
6 mg ja C-vitamiini 210 mg päevas.

C-vitamiini-vaeguse hästi tuntud tun
nused — igemete paistetus, kobedaks 
muutumine ja veritsemine — esinesid 
ühesuguse sagedusega mõlema rühma 
naistel. Ent B-rühma vitamiinide osalise 
vaeguse nähud (heiloos, angulaarne sto- 
matiit, silma veresoonte perikorneaalne 
injektsioon, samuti paksenenud, ham
maste jäljenditega nn. geograafiline või 
tranšeekeel, seborröa jne.), eriti aga 
A-vitamiini-vaeguse nähud (naha hüper- 
keratoos, naha kuivus ja ketendus, naha 
hüperkeratoos kombineerituna folliku- 
liidiga), olid sünnitajatel ja sünnitanutel 
tunduvalt sagedamini ning tugevamini 
väljendunud kui kontrollrühma kuulu
jatel. Peale selle, kui kontrollrühma 
uuritavate hulgas ilmnes korraga kahe 
vitamiini osaline vaegus kolmel juhul, 
siis sünnitajatel ja sünnitanutel leidsime 
polühüpovitaminoosi (kahe kuni kolme 
vitamiini üheaegset vaegust) koguni 14 
juhul.

A- ja B-hüpovitaminooside laialdane 
levik võib olla seletatav sellega, et 
raseda organism reguleerib A-vitamiini 
ülejääke ja kulutust nähtavasti (11) ise, 
ta kulutab B-rühma vitamiine intensiiv
semalt. Hüpovitaminooside põhjuseks 
võib olla ka see, et vitamiinide välja- 
utmine organismist on sünnituse ajal 
intensiivsem (3).

Andmed uuritute naha bakteritsiid
suse kohta on esitatud tabelis 2. Vaata
mata polühüpovitaminooside laiemale 
levikule sünnitajate ja sünnitanute hul
gas, on bakteritsiidsusindeks selle rühma 
naistel suurem kui kontrollrühma nais
tel. Nimetatud nähtust võib meie arvates 
seletada stressi — sünnitusaktiga. Nii

Tabel 2
Bakteritsiidsusindeksi väärtused uuritutel

Uuritud
Uuri
tute 
arv

Bakteritsiidsusindeksi 
väärtuste esinemine uuritutel

100 ... 
...75

74,9 . .. 
... 50

49,9 . . . 
... 25

24,9 ... 
. ..0

Mitte
rasedad .. 21 14 7 1
Sünni
tajad ja 
sünni
tanud 51 47 4 —

on mitmed autorid (1, 14) sünnitanutel 
kindlaks teinud uropepsiini suured väär
tused. See on hüpofüüs-adrenaalsüs- 
teemi hüperfunktsiooni üks kindlaid 
tõendusi (5).

Kontrollrühma naistel kõikus bakte
ritsiidsusindeks 20,4... 100% ja oli 
keskmiselt 73,1% (c> = 18,2; m = 2,7), 
sünnitajatel ja sünnitanutel oh see vas
tavalt 64 . . . 100% ja keskmiselt 91,5% 
(о = 8,0; m=l,l). Sünnitajate ja sünni
tanute naha suurem bakteritsiidsus on 
statistiliselt tõepärane (P< 0,001). Naha 
suurem bakteritsiidsus neil kontroll
rühma naistega võrreldes on tingitud 
veel sellest, et testmikroobide arv agar- 
pitseril kahanes sünnitajatel ja sünni
tanutel tunduvalt kiiremini kui mitte
rasedatel. Sünnitajatel ja sünnitanutel 
15 min. nahal olnud agarpitserile kas
vas keskmiselt 25,3 kolooniat (m = l,4) 
200 võimalikust, kontrollrühma naistel 
aga 52,4 kolooniat (m —1,8).

Mõlema rühma naiste autofloora 
tundmaõppimisel tegime kindlaks, et 
enamik manniitpositiivseid mikroobe 
(stafülokokk, streptokokk, soolekepike 
jt.) esines kontrollrühma naistel (11-1 
43-st) sagedamini kui sünnitajatel või 
sünnitanutel (vastavalt seitsmel 51-st), 
mis on statistiliselt tõepärane (P<0,01). 
Seejuures oh kõigil seitsmel sünnitajal 
ja sünnitanul, kellel täheldati manniit- 
positiivsete mikroobide kolooniate 
kasvu, samal ajal polühüpovitaminoo
side selgelt väljendunud sümptoomid. 
Kolmel neist oli regionaarne lümfade- 
niit kaenlaaluses piirkonnas, lümfadenii-
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diga kaasnes kehatemperatuuri tõus. 
Ühel naisel oli näonaha mädanikuline 
haigus, kahel rinnanibude pakatumine, 
ühel tekkis sünnituse ajal tuperebend. 
Kuuel naisel seitsmest, kellel oli kind
laks tehtud manniitpositiivsete mikroo
bide kolooniate kasv, oli bakteritsiidsus- 
indeks madalam kui ülejäänud sünnita
jatel ja sünnitanutel, kõikudes 64 . . . 
78%. Seega oli meie poolt väljaselgi
tatud seitsmel nõrgestatud organismiga 
naisel organismi reaktiivsus vähenenud, 
võib-olla sellepärast täheldasimegi neil 
hüpovitaminooside nii tugevalt välja
kujunenud sümptoome, manniitposi- 
tiivse mikrofloora kasvu ja madalamat 
bakteritsiidsusindeksit.

Järeldused
1. Sünnitajatel ja sünnitanutel tähel

datakse osalise vitamiinivaeguse (B-rüh
ma ja eriti A-vitamiini-vaeguse) kliini
lisi sümptoome tunduvalt sagedamini 
kui tervetel mitterasedatel.

2. Bakteritsiidsusindeks on sünnita
jatel ja sünnitanutel kontrollrühma 
naistega võrreldes statistiliselt tõepära
selt kõrgem.

3. Nõrgestatud organismiga sünnita
jatel ja sünnitanutel täheldatakse alati 
manniitpositiivse autofloora kasvu. See 
floora võib saada haiglasisese infekt
siooni allikaks.

4. Meie kasutatud teste, mis ei ole 
keerukad ja mille tulemused on tõepä- 
rased, võib soovitada sünnitusabis.
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ный Л. С. Врачебн. дело, 1969, 12, 111 —112. — 
6. К л е м п а р с к а я Н. Н., Алексеева О. Г. 
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мед. наук. М., 1959. — 10. Мечников И. И. 
Невосприимчивость кожи и слизистых оболо
чек. Сочинения, том 8. М., 1953, 349—372. — 
11. Раскин II. М. В кн.: Вопросы саноло- 
гии. Москва—Львсв, 1969, 3, 243—246. — 
12. Рысс С. М. Гиповитаминозы и болезни ви
таминной недостаточности. М., 1948. —
13. Уманский С. Ш. В кн.: Сборник докла
дов научной конференции. Таллин, 1968, 210— 
212. — 14. Уманский С. ILL, Шко ди
на В. Л., Т е м ч и н а Б. Г. Акушерство и гине
кология, 1969, 9, 62—65. — 15. Э й д и н о в Я. Б., 
Серегин М. С. Микросимптомы частичной 
витаминной недостаточности. Атлас. Л., 1962.

Tallinna I Sünnitusmaja

Filosoofia ja meditsiin

ALKMAIONIST GALENOSENI 
(Antiikaja arstid ja filosoofid keha 

ja vaimu vahekorrast)

SILVER KOPPEL
Tallinn UDK 100:61«7U»(091)

Tänapäeva teaduslik filosoofia — 
dialektiline ja ajalooline materialism — 
on arenenud pika ja raske võitluse tule
musena. See võitlus on seotud inim
konna esialgsetelt primitiivsetelt tead
mistelt üha täielikumate tõdedeni jõud

misega, veel enam aga progressiivsete 
ja reaktsiooniliste ühiskonnaklasside 
üha süveneva konfliktiga. Progressiiv
sed klassid on ikka huvitatud maailma 
revolutsioonilisest ümberkorraldamisest 
ja materialismist kui selle ümberkorral- 
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rdamise tegevusjuhendist. Reaktsioonili
sed klassid aga on alati püüdnud säili
tada mitte üksnes olemasolevat poliiti- 
lis-õiguslikku korda, vaid ka olemas
olevat (valitseva klassi) maailmavaadet 
ja maailmapilti.

On otstarbekas eristada mõisteid 
«maailmapilt», «maailmavaade» ja «filo
soofia» (vt. V. Tšernovolenko, 13, lk. 
311—346). Eristamise kriteeriumide 
suhtes puudub praegu veel ühtne seisu
koht, kuid skemaatiline piir nende mõis
tete vahel on järgmine: nii maailmapilt 
kui ka maailmavaade peegeldavad (kas 
õigesti või moonutatult) objektiivset 
tegelikkust, nimelt kõige põhilisemate, 
üldistatud ning enam-vähem süstemati
seeritud vaadete kogumina maailmale 
tervikuna, selle üksiknähtuste tähendu
sele ja inimese ning inimühiskonna osale 
maailmas. Seejuures vastab maailmapilt 
eelkõige küsimustele: «Mis?» «Kuidas?» 
«Miks nõnda on?» Maailmavaade on 
selle pildi hindamine konkreetsete klas
sihuvide kohaselt ja vastab eelkõige 
küsimustele: «Mis peaks olema?» «Kui
das seda saavutada?» Et aga inimene 
mitte millessegi, mis teda vahetult puu
dutab. eelkõige ühiskondlikkudesse näh
tustesse, reeglina ei saa erapooletult suh
tuda, on maailmapilt ja maailmavaade 
teineteisest vaid suhteliselt lahutatavad. 
Mõlema teoreetiliseks aluseks on filo
soofia, mis üldistab ja mõtestab inim
konna ühiskondlik-ajaloolist praktikat 
ja kõiki üksikteaduste andmeid. Ajaloos 
on olnud iseloomulik, et maailmapildi 
muutumine seostub eelkõige loodus
teaduste arenemisega, maailmavaate 
muutumine aga eelkõige ühiskonnatea
duste arenemisega ja klasside revolut
sioonilise võitluse praktikaga.

Tähtsaks etapiks marksismile eelnevas 
filosoofias on antiikaja materialism, mis 
hõlmab perioodi ligikaudu VIII sajandist 
e.m.a. kuni II sajandini m.a.j. Antiikaja 
materialism on mitmes suhtes renes
sansiajastu materialismi eelkäija. Sellel 
ajastul hakkas feodalismi raames kuju
nema uus, esialgu progressiivne klass — 
kodanlus, tekkis feodalismi ja katolit
sismi kriis ning sai alguse keskaegse 

kiriklik-religioosse maailmapildi purus
tamine. Renessanss lõi eeldused mark- 
sismieelse materialismi järgmiste, kõr
gemate etappide tekkimiseks. Paljus 
pöördusid renessansiajastu filosoofid 
uuel, kõrgemal tasemel tagasi antiikaja 
filosoofia ja teaduse saavutuste juurde.

Antiikaja filosoofid ei olnud enamasti 
puhtakujulised spekulatiivsed mõtlejad, 
vaid ühtlasi mitmesuguste (sageli kor
raga mitmete) teaduste esindajad. Tähtis 
koht nende hulgas oli arstidel ja arsti- 
teadlastel. Siit ei tule aga järeldada, et 
praktiseerivad arstid ja filosoofid tegut
sesid antiikajal sõbralikus koostöös. 
Vastupidi, mitmetel perioodidel on nad 
olnud omavahel koguni vaenujalal, sest 
antiikse ideoloogia seisukohalt ei olnud 
ravimeditsiin kui praktiline tegevusala 
sobiv vabale inimesele (viimaste hulka 
kuulusid peaaegu kõik filosoofid).

Ka hiljem on arstid sageli olnud huvi
tatud filosoofia probleemidest ja neid 
tähelepanuväärselt arendanud. Selle 
põhjuseks on mõlema teaduse kokku
puutepunktid, ühtlasi ka asjaolu, et 
praktiline meditsiin klassiühiskonna 
edasistel etappidel muutus üha enam 
valitsevate klasside tegevusalaks. Kuigi 
filosoofiat sageli peeti «teaduste teadu
seks», ei kaasunud sellega enam halvus
tav suhtumine teiste teadusalade esin
dajatesse.

Filosoofia on «teatavale mateeria ja 
vaimu vahekorra käsitlusele rajatud 
üldine maailmavaade» (F. Engels, 1, 
lk. 307). Sellele vastavalt on «kogu 
filosoofia, eriti uuema filosoofia, suureks 
põhiküsimuseks . . . mõtlemise ja ole
mise vahekorra küsimus» (samas, lk. 
303). Filosoofid, kes peavad primaarseks 
mateeriat (olemist), s. o. seda, mis eksis
teerib väljaspool teadvust, on sellest 
sõltumatu ja selle abil tunnetatav, on 
materialistid. Filosoofid, kes peavad 
primaarseks inimesest ja meelelisest 
maailmast väljaspool asuvat teadvust 
(vaimu, jumalat vms.), on objektiivsed 
idealistid. Filosoofid, kelle arvates on 
primaarne inimese teadvus, eelkõige 
aistingud ja kujutlused, on subjektiivsed 
idealistid. Primaarne on siinkohal see, 
mis eksisteerib sekundaarsest sõltuma-
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tult ja iseseisvalt, sekundaarne aga see, 
mis on primaarsest sõltuv ja eksistee
rib vaid lahutamatus seoses sellega.

Filosoofia põhiküsimuse materialist
likust või idealistlikust lahendusest ole
neb kõigi ülejäänud filosoofiaproblee- 
mide lahendus, eelkõige aga inimese 
koha, osa, eesmärkide ja ülesannete, 
tema võimete ning võimaluste määra
mine maailmas. Seega sõltub filosoofia 
põhiküsimuse lahendamisest ka maa
ilmapildi ja maailmavaate iseloom.

Materialisti jaoks on inimene ja inim
ühiskond osa objektiivselt eksisteerivast 
maailmast. Inimese ja ühiskonna arene
mine allub seadustele, mida inimene ise 
oma teadvuse ja tahtega muuta ei või. 
Küll aga võib ta maailma ja selle sea
dusi tundma õppida ja neid oma ees
märkidel ära kasutada. Objektiivse idea
listi jaoks on niihästi maailm kui ka ini
mene (ja inimese teadvus) millegi maa
ilmavälise, maailmast kõrgema produk
tid. See «kõrgem» määrab maailma ja 
inimese olemise, seda kas igal üksik
juhul või maailma luues ühekorraga. 
Inimene ise on võimetu maailma 
muutma, talle jääb üle vaid oodata «kõr
gema» tahte ning plaani teoks saamist. 
Subjektiivse idealisti jaoks on maailm 
kas inimese teadvus või selle looming. 
Siit võib kergesti tekkida järeldus, nagu 
määraksid teadvus ning tahe ka maa
ilmas kehtivad seadused ja suudaksid 
neid oma suva kohaselt muuta.

Keha ja vaimu vahekord on tähtis ka 
meditsiinile, ehkki kitsamast aspektist. 
Ka arstidel on alatasa tegemist keha ja 
vaimuga. On hästi teada, et kehalised 
haigused nii või teisiti mõjutavad psüü
hikat, psüühika omakorda avaldab tuge
vat mõju kehaliste haiguste kulule. Võib
olla sellepärast ongi paljud arstid püüd
nud lahendada keha ja vaimu vahekorra 
probleemi, järelikult, astudes meditsii
nist filosoofiasse: ükski spetsiaalteadus 
filosoofia põhiküsimust iseenesest lahen
dada ei suuda. Arsti käsitluses konk- 
retiseerub filosoofia põhiküsimus ena
masti nn. psühhofüüsiliseks probleemiks. 
Selle probleemi põhilisi aspekte ana
lüüsiti juba antiikajal.

Eelkõige käsitlesid antiikaja arstid ja 

filosoofid teadvuse substraadi prob
leemi.

«liiase» tegelaste (eepos valmis lõp
likult arvatavasti VIII. . . VII sajandil 
e.m.a.) intellekti, ühtlasi emotsioonide 
asukohaks oli hing (vaim), mis lokali- 
seeriti rinda, südamesse, vahelihasesse 
või harknäärmesse. Seega pidas esi
algne mütoloogiline maailmavaade 
«hinge» asukohaks kas verd, südant või 
südamelähedasi elundeid. Teadvuse 
lokalisatsiooni veres pooldas ka Pytha- 
gorase idealistlik koolkond filosoofias 
VI sajandil e.m.a. (9).

Kuid VI sajandil e.m.a. hakkas tun
nustust võitma ka teine hüpotees. Arst 
Alkmaion Krotonist (4, lk. 148) lokali
seeris teadvuse ajju ja tunnustas 
meeleelundite tähtsust välisärrituste 
tajumisel. V ja IV sajandil tegutsenud 
silmapaistev arst Hippokrates (460 . . . 
344 e.m.a.) on järele jätnud palju nn. 
hippokraatilisi kirju (15). Mitmed seisu
kohad nendes on vastuolulised. See 
lubab oletada, et kõikide kirjade auto
riks ei saanud olla üks ja sama isik 
(isegi oletatakse, et Hippokrates on 
väljamõeldud nimi, seevastu aga ei ole 
mingit kahtlust tema koolkonna eksis
teerimises). Hippokrates peab mõnedes 
kirjades hinge asukohaks vahelihast, 
vähemalt üks hippokraatiline kiri epi
lepsia kohta («De morbo sacro» — 
trükitehnilistes huvides kasutame siin
kohal ladinakeelse tõlke pealkirja) 
lokaliseerib aga teadvuse ajju.

Sellel perioodil tegutsenud filosoofi
dest tunnustasid teadvuse lokalisatsiooni 
ajus nii antiikaja suurim materialist 
Demokritos (9) kui ka suurim idealist 
Platon (9). Arvestades Hippokratese 
sõprust ja vaadete ühtsust Demokrito- 
sega, kes ka ise tegeles meditsiini ning 
füsioloogiaga, on alust oletada, et kui 
Hippokrates traktaati «De morbo sacro» 
ise ei kirjutanudki, siis vähemalt väl
jendab see tema tegelikke vaateid.

IV sajandil e.m.a. tegutsenud filosoof 
Aristoteles (9) eitas üldse teadvuse 
konkreetset lokalisatsiooni kehas. Tema 
arvates oli hing seotud kogu kehaga 
tervikuna. Aristoteles töötas läbi suure 
hulga empiirilist materjali bioloogia 
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vallast ning seletas ka psüühikat bio
loogiast võetud printsiipide alusel. Keha 
ja hinge vahekorra probleemi lahendas 
ta aga spekulatiivsel filosoofilisel tase
mel. Tema arvates koosneb maailm 
mateeriast (saamise passiivne võimalik
kus) ja vormist (olemise aktiivne tege
likkus. mis muudab mateeria asjadeks). 
Inimese hinge pidas ta vormiks. Tuleb 
märkida, et aju oli Aristotelese veendu
muse kohaselt külm elund, mis pidi 
jahutama südamest tõusvaid kuumi 
vereaure. See näitab, et ta loodusteadus
likud uuringud ei olnud küllalt täie
likud: oleks piisanud ükskõik millise 
äsja tapetud looma lahkamisest, et suurt 
filosoofi vähemalt selles küsimuses tei
sele seisukohale viia.

III sajandil e.m.a. püüdis arst Hero
philos Kalhedonist (4, lk. 149) ühendada 
teadvuse vere- ja ajuhüpoteesi: veri 
töödeldakse ajuvatsakestes ümber hin
geks. See on ka esimene teadaolev 
psühhofüüsiline hüpotees. Mõnevõrra 
komplitseeritumal ja müstilisemal kujul 
kordas seda hüpoteesi R. Descartes veel 
17. sajandil m.a.j. (7).

Galenosest (131 . . . 221 m.a.j.) alates 
saab väide, et teadvuse substraadiks on 
aju. üldlevinuks tänu ta autoriteedile 
meditsiinis (5). Oma väidet püüdis Gale- 
nos ka eksperimentaalselt tõestada. Ka 
paljud keskaja filosoofid-teoloogid seos
tasid hinge ajuga. Seda seisukohta peeti 
küll vaieldavaks, kuid mitte kiriklikult 
hukkamõistetavaks, kuigi leidus teo- 
looge-skolastikuid, kes Aristotelese ees
kujul pidasid hinge kogu kehaga seo
tuks.

Kuigi Galenose autoriteet anatoomias 
ja füsioloogias renessansiajal põhjen
datult rusudeks varises, jäi järele veel 
veendumus teadvuse lokalisatsioonist 
ajus, hiljem ajukoores. Sellest on saanud 
dogma loodusteadlaste, niihästi materia
listliku kui ka suure osa idealistliku filo
soofia jaoks, välja arvatud Avenariuse 
ja Bergsoni tüüpi subjektiivsed idealis
tid, kellele mõte on substraaditu prot
sess. Seda seisukohta, et teadvus ei 
lokaliseeru ajukoores, nimetavad mõned 
nõukogude teadlased (S. Sarkissov, 12, 
lk. 246: M. Koršunov. 11, lk. 282) idea

listlikuks või loodusteaduse andmeid 
ignoreerivaks (E. Šorohhova, 14, lk. 169).

Tõsi, teadvuse ajulokalisatsiooni pool
dasid F. Engels ja I. Pavlov. Ka V. I. Le
nin nimetas korduvalt inimese peaaju 
teadvuse (mõtlemise) organiks. Seejuu
res asetab ta küsimuse avaramalt: «Kas 
inimene mõtleb peaaju abil?» (2, lk. 71); 
«aisting oleneb ajust, närvidest, võrk
kilest jne., s. o. teataval viisil organisee
ritud mateeriast» (samas, lk. 42). Järe
likult ei seo V. I. Lenin inimese teadvust 
ainuüksi peaaju või selle teatava piir
konnaga. vaid leninlik lähenemine küsi
musele nõuab nii peaaju kui ka muude 
tunnetusprotsessist osavõtvate süstee
mide konkreetse funktsiooni selgitamist. 
Materialism on kahtlematult seotud 
mingi konkreetse anatoomilis-füsioloo- 
gilise süsteemi tunnustamisega teadvuse 
vahetuks substraadiks. Küsimuse filo
soofilise lahenduse formuleering ei pea 
aga olema jäigalt seotud konkreetsel 
momendil olemasolevate ajalooliselt 
piiratud teadmistega selle substraadi 
lokalisatsioonist ja funktsioneerimisest.

Teadvuse lokaliseerumise asemel aju
koores on võimalik (ja mitmed nõuko
gude autorid on seda teinud) esitada 
reflektoorset teadvusehüpoteesi, mis 
teadvuse substraadiks peab refleksi- 
ringi tervikuna, eriti aga selle efektoor- 
set komponenti (vt. näiteks S. Koppel, 
6, lk. 166). Samas leidub ka kirjanduse 
ülevaade.

Teisteks tähtsamateks psühhofüüsilise 
probleemi tahkudeks, millega tegeles 
juba antiikaeg, olid teadvuse substraadi 
ja teadvuse enese vahekord, tunnetuse 
allikas ja teed, tunnetuse aktiivsus. Ka 
need küsimused on aktuaalsuse säilita
nud tänapäevani.

Substraadi ja teadvuse vahekorda 
lahendati antiikajal kas materialist
likult, objektiiv-idealistlikult või dua
listlikult. Materialistliku seisukoha järgi 
on inimese keha ja vaim ühtse, loodus
liku päritoluga. Seda seisukohta esin
dasid naiivsed materialistid, hiljem ato
mistlik materialism. Nii koosneb kogu 
maailmas kõik, ka hing, Anaximenese 
(9) järgi õhust, Herakleitose (9) järgi 
tulest. Anaxagoras (9) pidas vaimuks 
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erilist peent ja kerget mateeriat. Demok- 
ritose (9) arvates on ainsaks substantsiks 
maailmas aatomid ja tühjus, kusjuures 
hing on eriline liik aatomeid.

Seega oli teadvus naiivse ja ato
mistliku materialismi jaoks (hing, vaim, 
mõistus, psüühika) teatav mateerialiik 
teiste liikide kõrval, mitte aga mateeria 
omadus, nagu seda väidab dialektiline 
materialism.

Antiikaja objektiivse idealismi ja 
dualismi jaoks olid keha ja vaim kaks 
erinevat substantsi, kusjuures idealistid 
(Platon) pidasid vaimu kõrgemaks, pri- 
maarsemaks; dualistid (Aristoteles) 
aga mõlemaid samaväärseks. Platoni 
arvates eksisteerivad maailmas kaks 
substantsi: ideed (asjade prototüübid, 
algkujud) ja mitteolemine ehk mateeria. 
Meelelised asjad on ideede ja mateeria 
produktid, inimene koosneb meelelisest 
kehast ja ideede maailmast pärinevast 
hingest. Aristotelese arvates on meeleli
sed asjad, sealhulgas inimene, mateeria 
ja vormi ühtsus, kusjuures inimese keha 
vormiks, nagu juba märgitud, on hing. 
Niihästi Platoni kui ka Aristotelese järgi 
on hing kehast sõltumatu ja surematu. 
Mõtlemine on nende arvates ainuüksi 
hinge tegevus, meeleline tunnetus aga 
keha ja hinge ühine tegevus. Viimane 
vaade oli järeleandmine esialgsele 
antiiksele, eriti arstide materialismile, 
mis mõistis meeleelundite osa tunnetu
ses ja ei kahelnud nende kehalisuses.

Tunnetuse teede ja allika küsimuse, 
samuti tunnetuse aktiivsuse probleemi 
lahendasid antiikaja filosoofid vastavalt 
oma arusaamisele keha ja vaimu vahe
korrast.

Esialgne naiivne materialism (esin
daja Thales) oli hülosoistlik, s. o. pidas 
kogu mateeriat elavaks, seega ka aktiiv
seks (8). Atomistlikule materialismile 
seevastu oli iseloomulik naiivne empi
rism: asjad (tunnetuse objektid) on ak
tiivsed ja saadavad väikesi koopiaid 
meeleelunditesse. Viimased võtavad 
neid passiivselt vastu. Tunnetav matee
ria oli passiivne ka Aristotelese arvates. 
Mainitud seisukoht on mitte ainult 
marksismieelse kaemusliku materialis

mi tunnetusteooria alus, vaid see on 
lähedane ka paljudele moodsatele infor- 
matsioonilistele tunnetushüpoteesidele 
tänapäeval.

Demokritoselt pärineb ka meelelise 
tunnetuse alahindamine, võrreldes mõt
lemisega. Meeleline («turne») tunnetus 
suudab tabada vaid asjade välist näh
tumust; nende olemust (aatomeid ja 
tühjust) on võimalik tunnetada ainuüksi 
mõtlemise varal. Samuti olenevad tun
netuse astmed tunnetatavate objektide 
erinevustest Platoni filosoofia järgi. 
Tõeline tunnetus on hinge mälu ideede 
maailmast, milles ta viibis enne kehasse 
asumist ja kus nägi ideid, asjade proto
tüüpe. Meeleline tunnetus ei ole midagi 
rohkemat kui ideede varjude peegelda
mine, seega alandas Platon selle tähtsust 
Demokritosega võrreldes veelgi.

Antiikaja filosoofide seisukohad läk
sid mitmesugustes kombinatsioonides 
üle keskaegsesse katoliiklikku filosoo
fiasse, milles domineeris platonistlik 
õpetus ideede ja asjade maailma põhi
mõttelisest erinevusest, Aristotelese filo
soofia idealistlikud seisukohad vormist 
kui mateeriat asjadeks kujundavast te
gurist ja selle kujundamise lõppeesmär
gist: jumalast kui «kõikide vormide vor
mist». Samuti esinesid keskaegses filo
soofias Demokritose tunnetusteooria 
passiivsus, kaemuslikkus. Katoliikliku 
filosoofia tähtsamateks allikateks said 
aga Vana ja Uus Testament oma antro
pomorfse mütoloogiaga, samuti paavs
tide ja kirikuisade kommentaarid nen
dele. Oma aja kohta teadusliku väärtu
sega filosoofiast sai sel ajal juttu olla 
vaid araabia aristotelismis ja üksikute 
lääne-euroopa kartmatute mõtlejate 
töödes.
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Ülevaated
VÄHKTÕVE PROFÜLAKTIKAST

GEORG LOOGNA
Tallinn

Pahaloomuliste kasvajate diagnoosi
mise ja raviga võrreldes pööratakse 
profülaktikale veel väga vähe tähele
panu. Alles viimasel aastakümnel on 
elanike profülaktilisi läbivaatus! haka
tud ulatuslikumalt korraldama. Nen
dega hõlmatakse meil võrdlemisi suuri 
hulki elanikkonnast, kuid efektiivsus 
on väike, sest lihtsate meetoditega palju 
ei avasta, keerukamad aga ei ole laie
malt rakendatavad. M. Purde, V. Taigro 
ja E. Hint (19) on epidemioloogilistel 
uurimistel läbi vaadanud üle 20 000 
inimese ning avastanud ainult mõnin
gate täiendavate abinõudega rohkesti 
mitmesuguseid patoloogilisi muutusi, 
sealhulgas esmaseid vähi j ühte kuni 
0,4 %-1 uurituist. Tavaliselt on see 
protsent 0,04 piires. Mitmetel asjaolu
del jäävad paljud varajased muutused 
ja ka üsna kaugelearenenud vähi juhud 
siiski leidmata, mõnikord isegi meedi
kute hulgas.

Profülaktiliste läbivaatuste eesmärk 
on võimalikult varakult kindlaks teha 
ja likvideerida prekantseroosne või 
blastomatoosne protsess. Kuid kõik see, 
mida kasvajate etioloogiast teame, või
maldab juba nüüd vähemalt nende tea
tavate vormide või teatavas asukohas 
tekkimist vältida, seega haigestumust 
tunduvalt vähendada. Niisugune või
malus on mitmete kutsevähkide (näiteks 
põievähk Д-naftüülamiinist) suhtes 
vaieldamatult tõestatud.

UDK 616-0066-08410 47>

Et onkoloogiline abi on Eesti NSV-s. 
üsna hästi korraldatud, avastatakse meil 
kasvajatega haigeid rohkem kui teistes 
vabariikides. Absoluutarvud on meil 
küllalt suured: 1967. aasta lõpuks 
registreeriti 3449 uut, üldse oli arvel 
11 154 pahaloomuliste kasvajatega hai
get.*  Need arvud on ka hilisematel aas
tatel ligilähedasteks jäänud. Ei ole 
tõenäoline, et suured erinevused mõnede 
vabariikide vahel oleksid tingitud üks
nes vanemaealiste suuremast osakaa
lust ja paremast diagnoosimisest Balti 
vabariikides.

* Заболеваемость населения СССР злокаче
ственными новообразованиями и смертность 
от них. М., 1970, стр. 18—19.

Eesti NSV-s on rohkesti tegureid, mis 
kokku võttes loovad soodsamad tingi
mused kasvajate sagedamaks tekkeks 
mõnedes organismi piirkondades. Nii 
paikneb vabariigi väikesel territooriu
mil, eriti põhjaosas, tihedasti ettevõt
teid, mis aastakümneid on saastanud 
õhku, vett, pinnast. Põlevkivitööstuse 
suurt osakaalu arvestades on meie 
elanikel rohkesti võimalusi kokku puu
tuda põlevkivi termilise töötlemise ja 
mittetäieliku põlemise produktidega. 
Nende produktide kantserogeensust on 
mitmekülgselt tõestanud P. Bogovski 
(14) ja kaastöötajad. Profülaktika tule
musena ei ole kutsevähki põlevkivitöös
tuse töölistel seni veel täheldatud. Siin 
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tuleb arvestada ka seda, et näiteks kant
serogeensete põlevkiviõlidega kokku
puutumise algusest kuni kasvaja ilmu
miseni võib mööduda 4 ... 75 aastat, 
keskmine latentsuse aeg on 20... 30 
aastat (14). Kaadri voolavuse tõttu on 
võrdlemisi vähe inimesi, kellel oleks 
küllalt kauaaegne ja pidev kontakt 
kantserogeensete põlevkivitoodetega. 
Siiski tuleb märkida, et juba praegu on 
kopsuvähki haigestumine Põhja-Eestis 
mõnevõrra sagedam kui teistes, ülekaa
lukalt põllumajandusrajoonides (4).

Eesti NSV-s on väga tihe teedevõrk 
ja rohkesti mootorsõidukeid, mille arv 
1975. aastaks peaaegu kahekordistub. 
Nii tolmuks hõõrdunud asfaldist kui ka 
heitgaasidest satub jalakäijate hinga- 
mistsooni rohkesti 3,4-bensopüreeni ja 
muid kantserogeenseid süsivesinikke. 
Mootorite reguleerimise ja muude teh
niliste abinõudega saab kantserogee
nide moodustumist vähendada. Seni aga 
ei ole tervishoiuorganid küllaldaselt 
taotlenud, et autoinspektsioon selles 
suuremat nõudlikkust üles näitaks.

Üha suureneb õhutranspordi osatäht
sus kantserogeense saastajana ka meie 
vabariigis. Tänapäeva lennuki mootor 
paiskab üheainsa tööminutiga õhku kaks 
kuni neli mg bensopüreeni (20). Arvu
tagem kokku kõikide lennukite kõik 
lennutunnid ja me saame kilogrammide 
kaupa kantserogeenseid ühendeid, mil
lest suurem osa biosfääris ja taimsetes 
toiduainetes tsirkuleerima hakkab ning 
vähemal või suuremal määral ka meie 
organismi satub. Ka siin saab saastu
mise intensiivsust tehniliste vahenditega 
vähendada.

Eesti NSV siseveekogud on enamasti 
väikesed, veevaesed, nõrga isepuhastus- 
võimega, mitmed neist on bioloogiliselt 
surnud. Need saastuvad sadade kantse
rogeenidega, mida leidub atmosfääris, 
heit- ja uhtevetes, vedelkütustes ja 
nende põlemisproduktides, mitmetes 
sünteetilistes ühendites. Vahel valgub 
veekogudesse korraga suuremas kogu
ses naftatooteid, kuid vee naftaga saas
tumise astme ja tema bensopüreenisisal- 
duse vahel on tugev korrelatsioon. Nii 
näiteks leiti veeproovides, mis olid võe

tud suurt tööstuslinna läbiva jõe ülem
jooksult, bensopüreeni minimaalsetes 
kogustes (0,001 y/l piires). Piirkonnas, 
kuhu valgusid linna, heitveed, oli aga 
kantserogeenisisaldus vees juba suu
rem. Samal ajal oli bensopüreeni kont
sentratsioon alamjooksul põhjasetetes 
25 ja vetikates 15 korda suurem kui 
ülemjooksul (16). Kus aga leidub benso
püreeni, seal on alati ka teisi kantsero
geenseid süsivesinikke.

Veekogude flooras ja faunas toimub 
kantserogeensete süsivesinike osaline 
akumulatsioon, mistõttu inimene pro
duktide kasutamisel saab neid kontsent
reeritumal kujul. Kantserogeenseid sü
sivesinikke bioloogilistes protsessides 
mõningal määral lagundatakse. Seda 
soodustab päikesevalgus, mida meil aga 
on võrdlemisi vähe. Kui veekogud on 
heitvete tõttu väga sogased, vesi nendes 
lausa värviline või nende floora ja 
fauna on koguni surnud, siis lakkab ka 
kantserogeensete süsivesinike destrukt
sioon. Teatavat dekantserogeniseerimise- 
efekti annab vee osoneerimine, kloori ja 
Na2SO® lisamine veele jne. I. Veldre jt. 
(13) on nentinud, et põlevkivitööstuste 
heitveed sisaldavad mõningaid koguseid 
bensopüreeni, mille kontsentratsiooni 
saab defenoolimise teel kuni 40 korda 
vähendada. M. Rahu (6) andmeil oli 
maaelanike maovähihaigestumus Kirde- 
Eesti sotsiaal-majanduslikus rajoonis 
aastail 1963 . . . 1966 suurem kui teistes 
rajoonides. See võib mingil määral 
tingitud olla elukeskkonna, seega ka. 
kohaliku päritoluga toiduainete, samuti 
põhjavete saastumisest kantserogeeni
dega, mida leidub põlevkivitööstuste 
heitvetes ja suitsus või mis viiakse 
mulda põlevkiviõlide (nerosiini) kasuta
misel agrotehnikas.

Kantserogeense saastumise ja vähki 
haigestumise vahel on täheldatud vaiel
damatuid seoseid. Näiteks piirkondades, 
kus pinnas sisaldab rohkesti arseeni- 
ühendeid, mis satuvad joogivette, on 
kirjeldatud vähihaigestumuse tunduvat 
suurenemist inimestel, mitte loomadel. 
Neil ei ole vähki arseeniga õnnestunud 
esile kutsuda isegi katseliselt.

Keemiatehased lasksid Mississipi 
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jõkke nitroühendeid, mille tõttu 1000 
miili eemal New Orleansis haigestusid 
inimesed massiliselt kusepõievähki (1). 
Niisuguse etioloogiaga kasvajate tekki
mine on tehniliste abinõudega täiesti 
välditav, kuid selleks peavad ettevõtted 
kulutusi tegema, millest nad kapitalist
likes maades huvitatud ei ole. Juba 
tehaste projekteerimisel ja rajamisel 
peab sanitaarinspektsioon rangelt nõud
ma, et nähtaks ette abinõud kantsero
geense saastumise vältimiseks, toodete 
ning jäätmete dekantserogeniseerimi- 
seks. Näiteks bensidiini tootmine on 
NSV Liidus koondatud ühte tehasesse. 
Seal muudetakse bensidiin ja tema heit- 
vetesse sattuvad derivaadid kahjutuks. 
Lõpuks juhitakse kogu tehase heitveed 
spetsiaalsesse puhastusjaama.

Pestitsiidide abil saadakse küll suu
remaid saake, kuid teadmatusest või 
hoolimatusest ei arvestata, et näiteks 
maneeb, tsiraam, DDT jt. on mitte üks
nes toksilised, vaid ka kantserogeensed. 
Ehkki DDT kantserogeensed omadused 
tehti kindlaks juba 25 aasta eest, on 
tema kasutamist alles viimastel aastatel 
piirama hakatud (Eesti NSV-s keelati 
alates 1969. a.). Paljudes veekogudes on 
leitud mitmesuguseid fosfor-, kloor- 
orgaanilisi pestitsiide, fungitsiide ja in- 
sektitsiide, mis hõlpsasti ei lagune ja 
ladestuvad hüdrosfääri objektides. 
Meil ei ole veel otseseid tõendeid selle 
kohta, kas need mürkkemikaalid ka ini
mesel kasvajaid tekitavad. On aga juba 
andmeid, et seoses pestitsiidide väga 
laialdase kasutamisega on näiteks Saksa 
FV-s sagenenud haigestumine naha- ja 
maksavähki, Itaalias maovähki (7).

Mitmedki kemikaalid ei ole blasto- 
mogeenselt aktiivsed, kuid toimides tok
siliselt maksasse, nõrgestavad selle või
met suguhormoone inaktiveerida. Need 
akumuleeruvad organismis ja hakkavad 
mõjutama hormonaalselt mõjutatavaid 
elundeid, mistõttu kasvajad võivad are
nema hakata eeskätt rinnanäärmes ja 
genitaalides. Ka tööstuses ja majapida
mises laialdaselt kasutatavad pesemis
vahendid ja muud pindaktiivsed ained 
ei ole kantserogeensed, kuid soodusta
vad kantserogeenide kudedesse tungi

mist. Näiteks A. Võsamäe (15) täheldas 
pindaktiivse tween-40 vesilahuses la
hustatud põlevkivitahmaekstrakti vii
misel katseloomade hingamisteedesse 
kopsukasvajaid palju sagedamini kui 
virsikuõlis lahustatud sama ekstrakti 
süstimisel rottidele. Taolised faktid sun
nivad ettevaatusele detergentide kasu
tamisel. Viimaste kontsentratsioon ula
tub näiteks mõnedes USA jõgedes kuni 
10 mg/1.

Eksperimentaalses onkoloogias kasu
tatakse laialdaselt nitrosoamiine, sest 
nendega saab suhteliselt lühikese aja 
jooksul tekitada mitmetel loomaliikidel 
väga erinevaid kasvajaid. Selleks piisab 
mõne ühendi isegi ühekordsest manus
tamisest. Nüüd pööratakse nitrosoamii- 
nidele suurt tähelepanu vähi profülak
tika aspektist. Nimetatud ainete sattu
miseks inimorganismi on rohkesti või
malusi, sest nitrosoamiine kasutatakse 
laialdaselt põllumajanduses ja tööstu
ses. Kuid nitrosoamiinid võivad ka spon
taanselt tekkida, näiteks kui katselooma 
makku viia üheaegselt nitriteid ja se
kundaarseid amiine. Seejuures tekivad 
kasvajad mitte ainult maos, vaid ka 
muudes elundites (8). Kaudselt on nii
sugune võimalus tõestatud ka inimesel. 
Mitmetes toiduainetes ja vees on NO3- 
ja NO2-sisaldus suurenenud, ületades 
lubatava piirnormi. See on tingitud 
sellest, et rohkesti kasutatakse lämmas- 
tikväetisi, aga salpeetrit lisatakse liha- 
ja kalasaadustele nii konserveerimiseks 
kui ka nende loomuliku värvuse säili
tamiseks. Sekundaarseid amiine sisalda
vad mitmed ravimid ja nende lähte- 
ained, nad on ka toidu koostisosadeks.

Nitrosoamiinide moodustumist soo
dustab mõnede nitraate redutseerivate 
mikroobide (Escherichia coli, Proteus 
vulgaris jt.) ülemäärane vohamine 
seedetraktis. Hüpatsiidne atroofiline 
gastriit, mille seost maovähi tekkega on 
tõestatud, soodustab samuti nitrosoamii
nide sünteesi (9). Nitrosoamiinid, samuti 
nagu kantserogeensed süsivesinikud, 
tekivad liha- ja kalasaaduste suitsuta
misel. Nimetatud asjaoludest tulenevad 
ka profülaktikaabinõud, mida kõige
pealt tuleb rakendada toiduainete teh
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noloogias. Näiteks liha- ja kalasaaduste 
iseloomuliku värvuse säilitamiseks pii
sab nitritite lisamisest ainult 5 mg%, 
neid võib asendada ka PP-vitamiiniga 
samas kontsentratsioonis (2).

Eesti NSV elanike toitumises puudu
vad sellised vähki soodustavad tegurid 
nagu kuum söök, jook, beetel, nass. 
Need aga on Kesk-Äasia rahvastel, kel
lel näiteks söögitoruvähki esineb 17 . . . 
19 korda sagedamini kui Baltikumis. 
E. Vagase (12) uurimistest ilmneb, et 
Eesti NSV-s toitutakse blastomogeense 
ohtlikkuse suhtes mitmeti vääralt. Meil 
on palju tüsedaid inimesi, vähihaiged 
ongi sageli ületoitunud. Vabariigis kan
natab seedehäirete all iga kümnes 
elanik. See on eelsoodumus ka kasva
jate tekkimiseks ja mitte üksnes seede
traktis. Maksa- ja neeluvähi teket seos
tatakse alkoholi kuritarvitamisega, kuid 
kaudselt loob see tausta ka muude kas
vajate arenemiseks. Alkohol on näiteks 
hea kantserogeensete süsivesinike la
husti, need imenduvad tema vahendu
sel palju suuremal määral.

Industrialiseeritud piirkondades si
saldavad taimsed saadused mitmesugu
seid kantserogeene. Näiteks tomatis on 
leitud 0,22 ug/kg, kapsas 15,6 .. . 24,5 
ug/kg bensopüreeni. Toiduained võivad 
kantserogeenidega saastuda tootmisel, 
pakkimisel, ebaõigel kulinaarsel töötle
misel (ülemäärane kuumutamine ja soo- 
lamine, lisandite tarvitamine), mida on 
võimalik vältida. Sellele on tähelepanu 
juhitud mitmetes Ülemaailmse Tervis
hoiu Organisatsiooni väljaannetes (18). 
Meedikud peaksid nende materjalidega 
ise tutvuma ja nõudma toiduainete ja 
teiste tööstuste tehnoloogidelt vastavate 
eeskirjade täitmist.

Ajakirja «Nõukogude Eesti Tervis
hoid» veergudel (1971, 3, 223—231) 
arutati ravimite väära tarvitamise taga
järgi. Jäi nimetamata ravimite kantse
rogeenne ohtlikkus, millele juba varem 
oleme tähelepanu juhtinud (3). Hoiata
vaid andmeid koguneb aga üha rohkem. 
Isegi mitmed antiblastilised preparaadid 
on juba raviannustes kantserogeensed, 
toimides ühtlasi immunosupressiivselt. 
Seetõttu on hakatud uurima seoseid 

nende immunotoksilise ja kantserogeen
se toime vahel (1). Kasvajate immuno- 
loogia ja viiruselise etioloogia kohta ini
mesel on andmeid alles liiga vähe, et 
nendest järeldusi teha.

Tubakasuitsetamisel tekivad mitte 
ainult kantserogeensed süsivesinikud, 

vaid ka nitrosoamiinid, mis õhuga kopsu 
ja süljega makku satuvad. Arvatakse, 
et näiteks nor-nikotiin-nitrosoamiin 
etendab teatavat osa kopsuvähi tekkes. 
Eesti NSV-s suitsetatakse väga palju ja 
sellega alustatakse üsna varakult. Suit
setab 69% töölistest ja 62% kolhoosni
kutest, märksa rohkem kui teistes vaba
riikides (vastavalt 56% ja 30%). Tal
linna Polütehnikumi õpilaste küsitlemi
sel tehti kindlaks, et esimesel kursusel 
suitsetab 9% poistest, teisel ja kolman
dal juba pooled. 73% alustab suitseta
mist 15. ja 17. eluaasta vahel (5). Arves
tades ka atmosfääri saastumist, saab 
mõistetavaks kopsuvähi sagenemise ten
dents. Kui aastail 1958 . . . 1960 olid 
kopsuvähki haigestumise indeksid mees
tel 31,0, naistel 5,2, siis 1964. aastal 61,5 
ja 16,4 (5). Need arvud on samaks jää
nud ka järgmistel aastatel. Kahjuks on 
meil suitsetamisvastane propaganda mi
nimaalne ja seda on vaja intensiivistada. 
Õppeasutustes tuleks suitsetamine nii 
õpilastel kui ka õppejõududel rangelt 
keelata. See on täiesti võimalik, kui 
meedikud initsiatiivi üles näitaksid. See 
aga eeldab, et kogu vabariigi meditsiini- 
personal ise halvast harjumusest vaba
neks. Näiteks Inglismaal on juba kol
mandik arstidest suitsetamisest loobu
nud ja nende hulgas on kopsuvähisure- 
mus 25% vähenenud, kuna see kogu 
elanikkonna osas samal ajavahemikul 
30% on suurenenud.

Lisagem veel, et Eesti NSV-s sünni
tavad naised harva, loobuvad varakult 
rinnaga toitmisest, teevad sageli aborte, 
mis etendab teatavat osa kõigepealt 
suguelundite ja rinnanäärme blastoma- 
toossete protsesside tekkes. Haigestu
mine rinnanäärmevähki (vt. tabel) ongi 
meil üks sagedasemaid, võrreldes Kesk- 
Aasia rahvastega, kes reproduktiivsetel 
elunditel lasevad normaalsemalt funkt
sioneerida. Vähktõve leviku hindamisel

9 Nõukogude Eesti Tervishoid, 1972, nr. 2 129



Vähihaigete arv iga 100 000 elaniku kohta NSV Liidus ja mõnedes liiduvabariikides 1967. aastal*

Vähijuhtude 
üldarv

Pahaloomuline kasvaja lokaliseerus

söögitorus maos kopsus rinna- 
näärmes

vereloome- 
elundeis, 
lümfi-

süsteemis

Vene NFSV 191,8 7,5 55,8 21,7 9,1 6,5
Gruusia NSV 99,5 2,1 15,8 11,8 9.8 5.0
Tadžiki NSV 
Turkmeenia

60,9 5,9 11,2 4,0 2,5 2,3

NSV 120,3 35,5 23,2 7,8 2,7 4,2
Leedu NSV 196,5 2,0 49,3 23,3 12,4 8,5
Läti NSV 247,7 3,1 51,0 27,1 16,9 13,3
Eesti NSV 265,5 ■ 3,1 57,3 34,5 16,4 16,4
NSV Liit 172,0 7,6 44,9 19,0 8,7 6,5

5 Заболеваемость населения СССР злокачественными новообразованиями и смертность 
ст них. М., 1970, стр. 18—19.

vabariigis tuleb arvestada muidki rahva 
eluviisi iseärasusi, sotsiaal-majandus- 
likke tingimusi. Seosed ilmnevad edas
pidistes epidemioloogilistes uurimistes.

Eespool nimetatud ja paljud teised 
kantserogeensed tegurid ei ole üksikult 
võetuna võib-olla piisavad blastoma- 
toosse protsessi vallandamiseks. Näiteks 
õhus või toidus leiduvatest kantsero
geensetest süsivesinikest satub inimese 
organismi ühel korral väga väike kogus, 
millest osa pealegi lammutatakse või 
organismist välja viiakse. Kuid aasta
kümnete vältel toimub nende annuste 
additsioon, summatsioon või kumulat- 
sioon, mis teataval etapil annab tõuke 
kasvaja tekkimiseks. Inimese organismi 
toimivad ühel ja samal ajal paljud kant
serogeensed ained, mistõttu tuleb arves
tada veel sünkartsinogeneesi efekti — 
mitme sama organotroopsusega ühendi 
koostoimet. Seejuures võib iga üksiku 
ühendi annus olla palju väiksem kui 
tema toimimisel üksinda (10).

Esitatust ilmneb, et on kujunenud uus 
probleem onkoloogias, millel on ulatus
lik üldhügieeniline tähtsus. See on 
kantserogeensete ainete tekkimine, sa
muti biosfääris ning toiduainetes ring
lemine. Selle ringluse katkestamine mis 
tahes lülis on vähktõve profülaktika 
peamisi ülesandeid. Kasvajate preklii- 
niline profülaktika seisnebki kõigi 
nende eksogeensete tegurite ja tingi
muste likvideerimises või nende toime 

miinimumini viimises, mis otseselt või 
kaudselt võivad maligniseerumist põh
justada või mõjutada (nn. modifitseeri
vad tegurid). Vähi profülaktika on olu
lisel määral biosfääri ja toiduainete 
puhtana hoidmise ja puhastamise prob
leem, mille lahendamine on eeskätt kee
mikute, tehnoloogide, rahvamajandus- 
juhtide ülesanne. Kuid initsiatiiv, suu
namine ja informatsioon peab tulema 
ikkagi tervishoiuorganeilt.

Töö organiseerimiseks selles suunas 
ei piisa nähtavasti õpetatud nõukogu 
onkoloogia-probleemikomisj onist, kelle 
tegevussfäär piirdub meditsiiniliste kü
simustega. NSV Liidu Tervishoiu Minis
teeriumi juures asuva Kantserogeensete 
Ainete ja Vähi Profülaktika Komitee 
eeskujul tuleks kaaluda võimalust luua 
vabariigis ametkondadevaheline organ, 
kes tegeleks kasvajate profülaktikaga 
kohalikke iseärasusi arvestades.

Tuleb peatuda ka vähivastasel propa
gandal, mis meil on nõrk ja ühekülgne. 
See piirdub peamiselt väheste loengute, 
üksikute televisioonisaadete ja filmi
dega, millega palju ei saavuta. Elanik
kond tunneb huvi peamiselt vähi ravi 
vastu, profülaktika kogu kompleksist on 
teadmised kesised, veel vähem võetakse 
osa selle realiseerimisest. Samal ajal on 
juurdunud arvamus, et sanitaarselgitus- 
töö on teisejärguline ja et seda võib teha 
muu seas. Saksa DV onkoloogid arvavad, 
et «muu seas» tegemisega siin midagi ei 
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saavutata, selleks on vähi profülaktika 
liiga keerukas ülesanne. Kui siiski tahe
takse midagi saavutada, siis on vaja 
tugevat professionaalset organisatsiooni, 
vahendeid ja koosseisu, kes ainuüksi 
sellega tegeleb. Meie oludes piisaks 
vahest paaristki vastava ettevalmistu
sega isikust, kes vähivastast propagan
dat korraldaksid. Sellest võiksid osa 
võtta ka bioloogid ja pedagoogid. Vii
maste käsutuses on suur kuulajaskond 
ja mitmeid näitlikke vahendeid. Isegi 
intelligentsemad isikud kasvajatest pa
ranenud haigete hulgast võiksid vähi
vastasele propagandale kasu tuua. Kind
lasti vajaksid mittemeedikud vastavat 
ettevalmistust. Mitmetes riikides on 
spetsiaalsed vähi vastu võitlemise orga
nisatsioonid, kelle tööd juhivad ja otsu
seid ellu viivad peamiselt meditsiinilise 
hariduseta isikud.

Vähivastases propagandas tuleks ra
kendada veel mitmeid muidki võtteid. 
Nii peaksid kantserogeenselt ohtlike 
ainete (pestitsiidid, värvid jm.) paken
ditel olema hoiatavad etiketid. Võiks 
välja lasta seeria kirjaümbrikke illust
ratsioonide ja tekstiga. Miks mitte aeg
ajalt korraldada vähi vastu võitlemise 
dekaade, sellele kaasa tõmmates kogu 
vabariigi propagandaaparaadi. Peaks 
leiduma võimalusi kunstiliselt hästi 
kujundatud plakatite üldkasutatavates 
kohtades ülesseadmiseks. Vähivastases 
võitluses on vaja süstemaatiliselt raken
dada kõiki informatsioonikanaleid pike
maks ajaks kavandatud plaani alusel.

See töö peab kestma aastaid ja aasta
kümneid, ühekordsete kampaaniatega 
tulemusi ei saada.
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LÄBIVAATUSTE TULEMUSTEST

MARET PURDE VALENTINA TAIGRO EVI HINT 

Tallinn

Onkoloogias rakendatakse edukalt 
epidemioloogilise uurimise meetodeid 
(1, 3, 4, 15). Nõukogude Liidu vähi epi-

UDK 616-006.6-084(474.2-25)

demioloogiliste uurimiste kompleksi (1, 
2, 12, 16, 17, 19, 21, 28) on arvatud ka 
Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi
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Eksperimentaalse ja Kliinilise Medit
siini Instituudi uurimused (5, 7, 13, 14, 

22, 23).
Meie instituudis on vähktõve leviku 

iseärasusi uuritud 1959. aastast alates. 
Eesti NSV-s prevaleerivad vähihaiges- 
tumuse struktuuris põhilokalisatsiooni 
järgi viis vähivormi: mao-, kopsu-, 
emaka-, naha- ja rinnanäärmevähk, kus
juures Põhja-Eesti tööstusrajoonides ja 
põlevkivibasseinis olid kopsu- ja mao- 
vähi intensiivsuse näitajad suuremad 
kui mujal vabariigis (5, 7, 14, 22). Suh
teliselt suur on vabariigis rinnanäärme- 
vähihaigestumus (13, 23, 25).

Lisaks statistilistele ja retrospektiiv
setele töödele on vabariigi erinevate 
rajoonide täiskasvanud elanikkonda 
uuritud põhjalikel profülaktilistel läbi
vaatustel juba 1961. aastast alates (6, 8, 
22). Kokku on uuritud ligikaudu 27 000 
täiskasvanut Hiiumaa, Kingissepa, en
dise Märjamaa ja Kohtla-Järve rajoo
nis. Põhjalikud profülaktilised läbivaa
tused aitavad selgust tuua vähihaiges- 
tumuses ja vähieelsete seisundite levi
kus.

Vähieelsete seisundite avastamine ja 
ravi on tänapäeval kõige tähtsam vähk
tõve profülaktikas (10, 11, 20, 24, 26, 29). 
Eriti tõhusaks peetakse profülaktilisi 
läbivaatus! vähieelsete seisundite (ema- 
kakaelaerosioon ja -polüüp) ja vara
jase vähktõve juhtude avastamiseks 
ning saneerimiseks günekoloogias (9, 
18, 24). Ülemaailmse Tervishoiu Orga
nisatsiooni andmetel vähendasid massi
lised läbivaatused invasiivse kasvuga 
emakakaelavähi juhtude arvu (26, 27).

Aastail 1968 . . . 1970 uuriti Tallinnas 
3394 inimest, neist 77% olid naised. 
Uuritud olid peamiselt töölised ja tee
nistujad Tallinna väikeettevõtetest ning 
Maardu Keemiakombinaadist, samuti 
Kallavere polikliiniku teeninduspiir
konna elanikud. Enamik läbivaadatud 
naisi (65%) olid 30- kuni 49-aastased, 
seetõttu võib usaldatavaid järeldusi teha 
nimelt selle kontingendi haigete kohta.

Tallinna elanike läbivaatamisel kasu
tasime varem väljatöötatud uurimis
programmi. Esmase dokumendina täi
deti igale uuritule markeeritud duaal- 

perfokaart. Läbivaatusest võtsid osa 
kirurg, günekoloog, röntgenoloog ja 
gastroenteroloog. Günekoloogilisel uuri
misel rakendati kolpotsütoloogilist ja 
histoloogilist meetodit. Valikuliselt 
määrati maohappesus, tehti mao ja kop
sude röntgenoskoopia ning röntgeno- 
graafia, gastroskoopia ja gastrobiopsia. 
Arvesse võeti varem põetud haigused, 
reproduktiivsete elundite iseärasused ja 
uuritute töö- ning elutingimused. And
med töötles L. Võhandu Tallinna Polü- 
tehnilise Instituudi arvutusmatemaatika 
kateedrist Eesti Raadio Arvutuskeskuse 
arvutil «Razdan-З». Arvutuskeskuselt 
saadi 768 tabelit, millel olid absoluut
arvud ja protsendid paljude statistika
tega. Analüüsil kasutati peamiselt x2- 
meetodit.

Haigete ja tervete rühmi võrreldi eri
nevate tunnuste järgi. Et iga uuritu 
kohta tuli 206 tunnust, mida vaadeldi ka 
kombinatsioonides, kergendas ja kiiren
das elektronarvuti suure informatsioo- 
nihulga töötlemist, ühtlasi aitas selgi
tada seoseid mõnede haiguste ja leitud 
tunnuste vahel.

Tallinnas uurituil avastati vähktõbe 
kümnel juhul (0,3%). Neist kuuel oli 
emakakaelavähk ja kahel emakakeha- 
vähk, mida diagnoositi tsütoloogiliste 
äigepreparaatide põhjal. Sealjuures nel
jal oli histoloogiliselt Ca in situ, seega 
avastati vähk kliiniliselt väga varajases 
staadiumis. Peale selle diagnoositi ühel 
haigel rinna- ja ühel maovähki.

Et vähihaigete arv uuritute hulgas oli 
oodatule vastavalt piiratud, siis pööra
sime analüüsimisel peatähelepanu vähi- 
eelsetele seisunditele. Prekantseroosi- 
dest leiti uurituil emakakaelapolüüpi 
2,1 %-l ja emakakaelaerosiooni 14,0%-l. 
Emakakaelaerosioone esines sünnitanu
tel statistiliselt oluliselt rohkem kui 
mittesünnitanutel. Ilmselt on üks ero
siooni tekke põhjusi emakakaelatrauma 
sünnitusel. Emakakaelapolüüpi oli olu
liselt rohkem korduvalt sünnitanutel ja 
vanemaealistel esmassünnitajatel. Rin
nanäärme fibroadenomatoosi ja masto- 
paatiat esines Tallinna uuritutel küllalt 
sageli (1,8%), võrreldes vabariigi teiste 
rajoonide uuritutega, näiteks Kingis
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sepa rajoonis esines neid haigusi ainult 
0,5 %-1. Tallinnas ei saanud rinnanäärme 
fibroadenomatoosi seostada sünnituste 
ja abortide arvu või muude teguritega. 
Rinnanäärme fibroadenomatoosi teke 
on seoses sisenõristusnäärmete talitluse 
häiretega. Sellistele häiretele uuritutel 
viitas eutüreoidse struuma sage esine
mine. Difuusset ja sõlmilist eutüreoid- 
set struumat diagnoositi 94 juhul 
(3,5 %-1 naistest ja 0,3 %-1 meestest), 
türeotoksikoosi aga vähestel. Enamikul 
diagnoositi struumat esmakordselt ja 
haiged saadeti struumadispanserisse 
täiendavatele uuringutele ning ravile.

Anatsiidne ja atroofiline gastriit tehti 
kindlaks 123 juhul (3,4%-1 naistest ja 
4,4 %-1 meestest). Gastriidi teket ei 
olnud võimalik seostada alkoholi tarvi
tamise ja suitsetamisega, vastupidi — 
gastriidihaiged tarvitasid alkoholi vä
hem kui kogu uuritute rühm. Statisti
liselt oluline seos ilmnes kroonilise 
gastriidi ja kehakaalu ülemäärase tõusu, 
korrapäratu toitumise, sapiteede kah
justuse, maohaavandtõve ja vegetoneu- 
roosiga. Mao ja kaksteistsõrmiksoole 
haavandtõbe esines 2,7 %-1 uurituist, 
Maardu Keemiakombinaadi töölistel aga 
kuni 4%-l. Vähesed kaebused, mida 
esitasid nii erinevat vormi gastriiti kui 
ka mao haavandtõbe põdevad haiged, 
omavahel ei erinenud. Seetõttu ei ole 
neil diferentsiaaldiagnostilist väärtust 
vähieelsete seisundite väljaselgitamisel.

Laialdane küsimustik võimaldas teha 
mõningaid järeldusi ka olustikuliste 
harjumuste kohta. Tallinnas ei toitu 
korrapäraselt 30% (see protsent on vii
masel ajal suurenenud), Kingissepa ra
joonis 19% uuritud naistest. Suitseta
mine ja alkoholi tarvitamine naiste hul
gas on Tallinnas rohkem levinud — 
suitsetab 12% ja tarvitab alkoholi 19% 
naistest — kui kõikides varem uuritud 
rajoonides: Märjamaal vastavalt 2% ja 
1%, Kingissepas 1% ja 6%, Kohtla- 
Järvel 6% ja 0,15%. Tallinnas uuritud 
mehed suitsetavad (67%) ja tarvitavad 
alkoholi (71%) sagedamini kui endise 
Märjamaa (62% ja 69%) ja Kingissepa 
rajooni mehed (57% ja 68%), kuid 

vähem kui Kohtla-Järve rajooni mehed 
(69% ja 80%).

Läbivaatuste tulemuste põhjal võime 
konstateerida, et Tallinnas uurituil esi
nes sageli emakakaelaerosiooni, krooni
lisi maohaigusi ja rinnanäärme fibro
adenomatoosi. Et profülaktilisi läbivaa
tus! võib pidada tõhusaks abinõuks 
vähktõvevastases võitluses, tuleks neid 
senisest laialdasemalt korraldada.
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Meditsiini Instituut

ELANIKE PROFÜLAKTILISED 
LÄBIVAATUSED MAARAJOONIS

REINHOLD BIRKENFELDT
EVALD VÄÄRT

Kingissepa UDK 614.2-084

Uurimisasutuste soovitustes ja tervis
hoiuorganite direktiivides on kindlaks 
määratud profülaktilisele läbivaatusele 
kuuluvad inimesed. Kõige massilisemalt 
uuritakse elanikke tuberkuloosi, hel
mintooside ja onkoloogiliste haiguste 
avastamiseks. Ainuvõimalik tee haigus
juhtude esinemissageduse vähendami
seks ja ravi tulemuste parandamiseks 
on haiguste varajane diagnoosimine ja 

aktiivne ravi (1, 2, 3. 4. 7. 10). Massiliste 
uurimiste tulemusena on edu märgatav 
nende haiguste tõrjes (3, 4, 5, 6. 8. 
10, 12).

Profülaktiliste läbivaatuste korralda
misel on mitmeid mooduseid. Tähtis on 
läbivaatusega hõlmata võimalikult roh
kem elanikke. eriti nakkushaigete 
avastamiseks. Uuritavate kohta arves
tuse pidamiseks koostatakse nimestikke

Profilaktilise läbivaatuse kontrollkaart

Uuritud 
leiuta 
avastatud 
dehelmint.

’ nkol 
prekantseroos 
onkohaige
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(11), peetakse päevikut (9), täidetakse 
individuaalperfokaarte, näiteks Tartu 
rajoonis. Praktika on näidanud elanike 
erinevat osavõttu läbivaatustest. Osa 
inimesi hoidub neist järjekindlalt kõr
vale. Seepärast ongi tähtis, et oleks üle
vaade neist, keda aastaid ei ole uuritud.

Kehtivad meditsiinilised arvestusvor
mid ei võimalda operatiivselt, lihtsalt ja 
dünaamiliselt profülaktilistest läbivaa
tustest osavõtjaid (resp. kõrvalehoidjaid) 
registreerida. Nimestikud ja päevikud 
•on selleks kohmakad, perfokaardid aga 
liiga keerulised.

Kingissepa rajooni tervishoiuasutus
tes on 1963. aastast alates kasutusel 
profülaktilise läbivaatuse kontrollkaart 
(vt. joonis). Kontrollkaart kujutab en
dast elanike nimestikku majapidamiste 
või korterite kaupa. Kaardid on külade 
või tänavate järgi velskripunkti, maa- 
ambulatooriumi või polikliiniku karto
teegis. Vabad read kaardil võimaldavad 
sünni või uude elukohta asumise korral 
elanike nimestikke täiendada. Iga nime 
järel on lahtrid andmetega läbivaatuste 
ja uuringute kohta. Nimestiku koosta
mine korterite (majapidamiste) kaupa 
on tähtis haiguskollete avastamise ja 
jälgimise seisukohalt. Andmed kantakse 
profülaktilise läbivaatuse kontrollkaar
dile olemasolevatest dokumentidest.

Meie kogemusest nähtub, et kontroll
kaardi kasutamine võimaldab suuremat 
hulka elanikkonnast profülaktiliselt läbi 
vaadata. Näiteks aastail 1969 ja 1970 

uuriti Kallemäe ja Vätta velskripunk- 
tide piirkonna elanikke 100%-liselt uss- 
nugiliste suhtes, 1968. aastal Koimlas 
96% elanikest tuberkuloosi suhtes. Pro
fülaktiliste läbivaatustega hõlmavust 
hindame ja võtame arvesse tervishoiu
asutuste iga-aastasel ühiskondlikul üle
vaatusel. Elanike profülaktiliste läbi
vaatustega hõlmavuse täpne ja dünaa
miline arvestus on eeltingimus ülemine
kul täielikule dispanseerimisele.
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ботка мероприятий по оздоровлению смешан
ных очагов гельминтозов. Автореф. дисс. канд. 
мед. наук. М., 19*69.  — 2. Желоховце- 
в а И. Н. Организация акушерско-гинекологи
ческой помощи в СССР. М., 1966. — 3. Кал
мыков Е. С. Научные труды по паразито
логии. Душанбе, 1965, 77—90. — 4. Круто
ва Г. Ф. Профилактические осмотры женщин. 
М_, 1968. — 5. Маевский А. Г., И в к о в Г. Б. 
Гигиена и санитария, 1967, 5, 9*3 —95. — 6. Мас
ленкова Н. В. Сов. здравоохранение, I960, 
7, 19—21. — 7. Назаркин Н. Я. Казанский 
мед. ж., 1967, 6, 82—84. — 8. Организация борь
бы с туберкулезом на сельском врачебном 
участке. Методическое письмо. Минск, 1967. — 
9. Пап А. Т. Профилактика гинекологических 
заболеваний и рака женских половых органов. 
Киев, 1960. — 10. Ранняя диагностика рака. 
Хроника ВОЗ, 1969, т. 23, 12, 587. — 11. Рах
манов Б. М. Здравоохр. Российской Федера
ции, 1968, 5, 19—22. — 12. Розенберг А. И. 
Санитарно-гигиенические мероприятия как ос
нова комплекса работ по оздоровлению насе
ления сельского населенного пункта от аска
ридоза. Автореф. дисс. канд. мед. наук. М., 
1963.

Kingissepa Rajooni Keskhaigla

SANATOORNE LASTEPÄEVAKODU
ULITA NIGESEN

Narva UDK 616.24-002.2-053.4:362.78

Sanatoorse lastepäevakodu vajadus 
tekkis Narvas juba mitu aastat tagasi. 
1969. aastal oli Narva lastepolikliinikus 
dispanseersel arvel 4755 koolieelsete 
lasteasutuste lastest 102 (2,14%), 1970. 
aastal 108 (2,4%) kroonilist kopsupõle
tikku, bronhiaalastmat põdevat last, 
lisaks veel adenosinusopneumopaatiaga 
või ägedat kopsupõletikku põdenud lap
sed, keda kohe pärast haiglaravi ei saa 
saata üldtüüpi lasteasutustesse.

1971. aasta jaanuaris avati Narvas 
sanatoorne lastepäevakodu kroonilist 
kopsupõletikku ja bronhiaalastmat põ
devatele lastele. Taoline asutus on esi
mene Eesti NSV-s. Et uut hoonet ei 
olnud võimalik ehitada, valiti lastepäe
vakoduks linna serval asuv tüüpprojekti 
järgi ehitatud lasteaed, suure territoo
riumiga, ette nähtud kuuele rühmale. 
See kohandati neljale rühmale nii, et 
igal oleks avar magamistuba ja söögi- 

135



ning mängutuba. Aiarühmade tarbeks 
on lahtised rõdud, ravikehakultuuriks 
varbseinte ja tasakaalupinkidega saal 
ning solaarium, füsioteraapiakabinet.

Et Narvas puudus sanatoorne laste
päevakodu tuberkuloosihaigetele las
tele, siis nähti ette kaks rühma (aia- ja 
sõimerühm) tuberkuloosi ja kaks (aia- 
ja sõimerühm) kroonilist kopsupõle
tikku põdevatele lastele. Seni on kroo
nilist kopsupõletikku ja bronhiaalast
mat põdevaid lapsi ravitud üldtüüpi 
lasteasutustes, laste ambulatoorne ravi 
nendes tingimustes oli vähe efektiivne.

Narva lastepolikliinik saab vabariigi 
kopsuhaigete sanatooriumidesse ligi 40 
tuusikut aastas, seega võiks iga krooni
lise kopsupõletikuga arvel olevat kooli
eelikut sanatoorsele ravile saata 
2,5... 3 aasta tagant. Raviaeg kestab 
kaks kuud. See on liiga lühike aeg sel
leks, et tervistuksid kõik lapsed. 1968. 
aastal ägenes haigus enne sanatoorset 
ravi iga kuu 85 kroonilist kopsupõle
tikku põdevast lapsest 49-1 (60%), iga 
kahe kuu tagant üheksal lapsel (10%) 
ja iga 3 ... 4 kuu tagant üheteistkümnel 
lapsel (12%). Pärast kahekuulist sana
toorset ravi ägenes haigus kroonilist 
kopsupõletikku põdevast 22 lapsest ühe 
kuu pärast viiel lapsel (24%), 2...3 
kuu pärast kolmel (15%), 7... 8 kuu 
pärast kaheksal (33%) ja ühe aasta 
pärast kahel lapsel (9%). Ainult neli 
last ei olnud haigestunud pärast kaht 
aastat.

Nagu eespool toodust nähtub, on 
sanatoorsel ravil kroonilist kopsupõle
tikku ja bronhiaalastmat põdevate laste 
terveksravimisel suur tähtsus, kuid ühe
kordne kahekuuline ravi ei taga veel 
tervistumist. Seega osutus vajalikuks 
luua kohapeal tingimused sanatooriumis 
alustatud ravi jätkamiseks ja adenosi- 
nusopneumopaatiaga laste eraldami
seks.

Sanatoorse lastepäevakodu sõimerüh
mas on 15 ja aiarühmas 20 last, neljas 
rühmas kokku 70. Lastepäevakodus töö
tab pediaater poole koormusega, teda 
juhendab ftisiaater-pulmonoloog. Me
ditsiinipersonalist töötavad peale va
nemõe ja rühmaõdede poole koormu

sega füsioteraapiaõde, õde-masseerija ,la 
ravikehakultuuriinstruktor. Konsultan
tidena töötavad otorinolarüngoloog ja 
stomatoloog.

Sanatoorsesse lastepäevakodusse suu
nab lapsed ftisiaater-pulmonoloog. Saa
tekirjal märgitakse haiguse kulg ja 
varajasem ravi, analüüside tulemused 
ning soovitused edaspidiseks raviks.

Et lastele tagada täpne režiim ja toit
lustamine, viibivad nad päevakodus 
kuus ööpäeva nädalas. Suurema osa 
päevast on nad värskes õhus. Hea il
maga on õppetunnid õues või lahtisel 
rõdul. Igal hommikul pärast hommiku
võimlemist hõõrutakse lapse keha üle 
soolase veega, kusjuures vee tempera
tuuri alandatakse vähehaaval iga kahe 
päeva tagant (37 . . . 18е C). Vastavalt 
päevaplaanile on kord päevas ette näh
tud ravivõimlemine, sõimeealistele aga 
massaaž.

Maja teisel korrusel asub keskküttega 
köetav solaarium, kus on suur liivakast 
veevannidega. Liivakasti, ümber on 
merekivikestest rada, mis on mõeldud 
lampjalgsuse raviks. Üles on seatud 
kvarts- ja sollukslamp, ventilaator õhu 
puhastamiseks. Siin toimub ultraviolett- 
kiiritamine, aeroteraapia.

Desensibiliseerivas ravis antakse las
tele vajaduse korral antihistamiinseid 
preparaate, munakoore kaltsiumi või

Tabeli.

ülemiste hingamisteede katarridesse 
haigestumise juhud iga 100 sõimeealise lapse 
kohta

Lasteasutus

V
ee

br
ua

r

M
är

ts

A
pr

ill

K
es

km
in

e |

Sanatoorse lastepäeva
kodu kroonilist kopsu
põletikku põdenute 
rühm 31 12,5 44 29

Sanatoorse lastepäeva
kodu tuberkuloosihai- 
gete rühm 12,5 56 44 37,5

13. lastepäevakodu ter
vete laste rühm (kont
rollrühm) 40 36 35 37
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Ülemiste hingamisteede katarridesse 
haigestumise juhud iga 100 aiaealise lapse kohta

Tabel 2

Lasteasutus

V
ee

br
ua

r

M
är

ts

A
pr

ill

K
es

km
in

e

Sanatoorse lastepäeva
kodu kroonilist kopsu
põletikku põdenute 
rühm 18 18 27 21

Sanatoorse lastepäeva
kodu tuberkuloosihai- 
gete rühm 9 9 18 12

13. lastepäevakodu ter
vete laste rühm (kont
rollrühm) 28 14 18 20

nn. hapnikukokteile kopsupõletike, ek
seemide ja anoreksia puhul. Ravikuur 
koosneb 20 seansist. V4 klaasi muna, 
mahlasiirupi, askorbiinhappe hulka 
(kokku 50 g segu) lastakse 1,5 atmos
fääri rõhu all hapnikku, nii et klaas 
täituks vahuga. Seega saab laps iga 
seansiga umbes 150 cm3 hapnikku. Nii 
profülaktikaks kui ka raviks määratakse 
lastele lühilaine-, galvanisatsioonravi, 
tuubuskvartsi, inhalatsioone.

* Kemodektoom on sümpaatilise ja para- 
sümpaatilise närvisüsteemi paraganglionidest 
alguse saanud kasvaja, on arenenud kemo- 
retseptorisüsteemi komponentidest. Varajasem 
nimetus oli mittekromafiinne paraganglioom.

Laste toitlustamisel on rõhku pandud 
toidu nõuetekohasele koostisele ja mit
mekesisusele. Iga päev on menüüs puu
vili, toorköögivili, sageli marjamahlad, 
pärmijook, piima-mahlakokteil.

Sanatoorses lastepäevakodus viibivad 

lapsed 3 ... 6 kuud, vahel isegi kauem. 
Iga kolme kuu tagant tuleb kokku ko
misjon, millesse kuuluvad lastepoli
kliiniku juhataja, ftisiaater-pulmono
loog, lastepäevakodu juhataja ja arst 
ning haridusosakonna inspektor. Komis
jon otsustab, kas laps jätta edasi sana
toorsesse lastepäevakodusse või saata: 
tagasi üldtüüpi lasteasutusse.

Kui kroonilist kopsupõletikku ja tu
berkuloosi põdevate laste haigestumist 
sanatoorses lastepäevakodus võrrelda 
haigestumisega üldtüüpi 13. lastepäeva
kodu ööpäevastes rühmades nendel 
kuudel, mil nakkushaigusi ei ilmnenud, 
oli seisund järgmine (vt. tabel 1 ja 2).

Nagu tabeleist nähtub, esineb adeno- 
sinusopneumopaatiaga, kroonilist kop
supõletikku ja bronhiaalastmat põdeva
tel sanatoorse lastepäevakodu lastel in
terkurrentseid haigusi võrdselt nor- 
maaltüüpi lastepäevakodu lastega.

Kokkuvõtteks võib öelda, et sanatoor
ses lastepäevakodus on kroonilisi hin
gamisteede haigusi põdevatele lastele 
loodud nõuetekohane päevarežiim, toit
lustamine, profülaktika ja kohene ravi 
iga väiksemagi tervisehäire korral. Et 
sanatoorne lastepäevakodu on ööpäe
vane, jääb ära laste kohaletoomine ja 
koju viimine hommikul ja õhtul, mille 
puhul lapsed sageli külmetusid. Seega 
aitab sanatoorne lastepäevakodu kaasa 
kroonilisi hingamisteede haigusi põde
vate laste tervistumisele.

Narva Linna Laste Polikliinik

Kogemuste vahetamine ja kasuistika
KESKSEINANDI KEMODEKTOOM

LEO POKK
Tartu

Keskseinandi kemodektoome * esineb 
harva. I. Debkovi ja kaasautorite and-

ÜDK 616.27-006.488

meil (1) oli meditsiinikirjanduses kuni 
1969. a. kirjeldatud vaid 35 juhtu. 
Kodumaises kirjanduses on üksnes viis 
keskseinandi kemodektoom! kirjeldust 
(2, 3, 4, 5).

Alljärgnevalt esitame keskseinandi 
kemodektoomi juhu Tartu Onkoloogia 
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Dispanseri ja Tartu Vabariikliku Klii
nilise Haigla prosektuuri andmeil.

58-aastane meeshaige A. B. oli haigestunud 
1969. a. juunis. Tal vähenes jõud ja suurenes 
väsimus. Jaoskonnaarsti määratud ravi sei
sundit ei parandanud, nõrkustunne üha süve
nes. 8. augustil 1969 hospitaliseeriti ta 
Tartu Onkoloogia Dispanserisse (haiguslugu 
nr. 576 1969). Haiglasse saabumisel kaebas 
patsient üldist nõrkust, peavalu ja valu vasa
kul pool rinnus. Esines köha vähese röga- 
eritusega. Perkussioonil kopsukõla lühenenud 
ja auskultatsioonil kummaski kopsus rohked 
mitmesugused kuivad ja märjad räginad. 
Veri: SR 63 mm/t., hgb 69%, erütrots. 4 200 000, 
leukots. 13 650. Röntgenoskoopiliselt diagnoo
siti eesmise keskseinandi kasvajat. Raviks 
määrati tetratsükliini, penitsilliini, strepto- 
mütsiini ja vitamiine, samuti röntgenkiiritus 
ülddoosis 6200 r. 1969. a. 8. septembrist alates 
raviti tsüklofosfamiidiga. Ravile vaatamata 
seisund progresseeruvalt halvenes ja 72. haig- 
lapäeval haige suri. Kliiniline diagnoos: 
keskseinandi pahaloomuline kasvaja.

Väljavõtted lahanguproto kollist (nr. 
477/1969): kõhuõõnes 500 ml, vasakus pleura- 
õõnes üks liiter ja perikardiõõnes 400 ml 
kollakat läbipaistvat vedelikku. Maks ulatub 
6 cm roietekaare alt välja. Eesmise kesksei
nandi ülemises osas on 6X5X4 cm suurune 
pehmet konsistentsi kollakasvalget värvust 
kasvaja. Kasvaja ümbritseb tihedalt aordi- 
kaart. Südame mõõtmed 11X12X5 cm, kaal 
500 g; vasaku vatsakese sein 1,2 cm, parema 

0,5 cm paks. Vasaku kopsu osaline atelektaas, 
sama kopsu ülemises sagaras koldeline põletik. 
Muud siseelundid ja peaaju patoloogiliste 
muutusteta.

Histoloogilisel uurimisel osutus kasvaja 
kemodektoomiks (vt. tahvel X, mikrofoto). 
Patoloogilis-anatoomiline diagnoos: Chemo
dectoma regionis mediastini anterioris. In- 
sufficientia cardiopulmonalis chronica. 
Ascites. Hydrothorax sinister. Hydroperi
cardium. Hyperaemia venosa chronica hepatis. 
Bronchopneumonia sinistra. Atelectasis par
tialis pulmonis sinistri.

Käesoleval juhul avaldas keskseinandi 
kemodektoom rõhku aordikaarele. See
tõttu tekkisid vereringehäired, mis koos 
lisanduva bronhopneumooniaga põhjus- 
tasidki kardiopulmonaalse puudulikkuse 
väljakujunemise.

KIRJANDUS: 1. Дебков И. П., Заха
рыч ев В. Д„ Бабий Я. С. Вопр. онколо
гии, 1969. 4, 22—29. — 2. 3 в е р е в А. Ф. Грудн. 
хирургия, 1964, 4, 108—НО. — 3. Пожар и с- 
ский К. М. Вопр. онкологии, 1969, 3, 95— 
97. — 4. У р а н о в а Е. В., Трегубова 
X. Л. Архив патологии, 1962, 10, 18—24. — 5. 
Шульц В. Е. Тр. Центр, ин-та усоверш. 
врачей. М„ 1963, 332—337.

TRÜ Arstiteaduskonna patoloogilise 
anatoomia kateeder

PEENSOOLE LEIOMÜOOM
ABRAM KOFKIN 

JUHHIM KURAKSA 
RIMMA ROZENŠILD

Tallinn

Healoomulist peensoolekasvajaid tä
heldatakse 2,5 ... 3 korda harvem kui 
pahaloomulisi. 29 aasta vältel (ajavahe
mikul 1936 . . . 1964) diagnoositi Mosk
vas S. Botkini nimelises kliinilises haig
las peensoole leiomüoomi vaid neljal 
juhul (12), J. Džanelidze nimelises kiir- 
abiinstituudis 16 aasta jooksul 19 000 
haigest vaid kolmel ja Mayo kliinikus 
32 aasta jooksul ainult 14 juhul (4).

Kuid vaatamata peensoole nii paha
loomuliste kui ka healoomuliste kasva
jate suhteliselt harvale esinemissagedu
sele on kirurgid nende suhtes niisama 
tähelepanelikud. Selle põhjuseks on

UDK 616.343-006.363

eelkõige see, et neid kasvajaid on raske 
diagnoosida (3, 6, 8), samuti on tüsis
tused erakordselt rasked, isegi healoo
muliste kasvajate korral (1, 9, 10). Nen
dest tüsistustest on suurim osakaal 
soolesulgusel ja sooleverejooksul. Kuid 
healoomuliste peensoolekasvajate klii
nikus puuduvad haiguse varajases staa
diumis mis tahes spetsiifilised nähud. 
Sageli kulgeb haigus sümptoomideta 
või simuleerib muid haigusi (2, 5).

Healoomuliste peensoolekasvaj ate 
hulgas on leiomüoomide osakaal ligi
kaudu 30% (7). Need võivad areneda 
peensoole ringlihasekihist. Sel juhul 
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arenevad nn. sisemised ehk submukoos- 
sed müoomid. Välimised ehk subseroos- 
sed müoomid lähtuvad, vastupidi, piki- 
lihasekihist (7, 11). Välimised leiomüoo- 
mid võivad küllalt suuremõõtmelisteks 
kasvada täiesti sümptoomideta kliini
lise kulu korral, samal ajal aga isegi 
väikeste mõõtmetega sisemised leio- 
müoomid kutsuvad esile tüsistusi juba 
haiguse varajases staadiumis, sest nad 
haavanduvad või põhjustavad sooleva- 
lendiku obturatsiooni (7).

Meie ravialuste hulgas on olnud kaks 
peensoole leiomüoomiga haiget. Silmas 
pidades leiomüoomi harva esinemist ja 
raskusi selle diagnoosimisel, pidasime 
otstarbekaks neist üht haigusjuhtu täp
semalt kirjeldada.

Meespatsient V. L., 41 aastat vana, saabus 
kirurgiaosakonda 29. detsembril 1970. a. (hai
guslugu nr. 590-23/1970). Diagnoos saabumisel: 
Osaline soolesulgus ja sooleverejooks. Kõhu- 
õõnekasvaja (?). Sekundaarne aneemia.

Enne seda oli haigel oletatud koldelist 
kopsutuberkuloosi infiltratsioonifaasis, mille 
tõttu teda oli ravitud tuberkuloosiosakonnas 
terve aasta. 17. detsembril 1970. a. oli enese
tunne hea ja üldseisund täiesti rahuldav. Äkki 
tundis end haiglasena, tekkis nõrkus, külma
värinad; kehatemperatuur tõusis 38,7°-ni. 
Arst diagnoosis ägedat ülemiste hingamis
teede katarri ning määras ravi. Kaks päeva 
hiljem kehatemperatuur normis, kuid enese
tunne jäi endiselt halvaks, nõrkus päev-päe- 
valt süvenes. Samal ajal aga valud puudusid. 
Hemoglobiini hulk vähenes pidevalt, SR kii
renes, leukotsüütide arv suurenes. Vere ana
lüüs 25. detsembrist: hgb. 4 g°/o, erütrots. 
1 400 000, SR 75 mm/t., leukots. 18 200, eosinof. 
1, lümfots. 16, monots. 3, keppt. 7, segmentt. 
68%. Rooja analüüsi vastus peitvere suhtes 
+ + + +. 25. detsembrini oli defekatsioon 
regulaarne. Et oletati mao- või soolekasvajat, 
uuriti seedetrakti röntgenoloogiliselt, kuid 
patoloogilisi muutusi ei leitud. Haigel kõht 
palpeenmisel pehme, valutu, kasvajat leida 
ei õnnestunud. 25. detsembril tekkisid hoog- 
valud paremal niudepiirkonnas, tekkis rooja- 
peetus, samuti osaline gaaside peetus. Pärast 
sifoonklistiiri roojas haige rohkel hulgal, 
eraldusid gaasid. Seejärel osutus võimalikuks 
palpeerida tihket, mügarikulist, väga valulist 
kasvajat paremal niudepiirkonnas. Roojapee- 
tus tekkis uuesti. Haiget otsustati opereerida.

Pärast operatsiooniks ettevalmistust tehti 
29. detsembril keskkõhu piirkonnas keskjoonel 
laparotoomia, haige oli kombineeritud intu- 
batsioonnarkoosis. Kõhuõõnes hemorraagiline 
eksudaat. Paremas niudelohus suur konglo

meraat, köbruline kasvaja, mis koosnes kõh- 
relistest tihkestustest ning selle kasvajaga lii
tunud kusepõiest, ussjätkest, S-käärsoolest ja 
peensoolelingudest. Kasvaja separeeriti liitu
nud elunditest, kusjuures operatsioon oli 
tehniliselt küllalt raske. Pärast konglome
raadi isoleerimist selgus, et kasvaja keskosas 
(kasvaja, mille mõõtmed 12X8X7 cm, oli 
alguse saanud tühisoolest, 70 cm kaugusel 
selle algusosast) olid nekrootilised ja lagu
nevad koed. Et kasvaja pahaloomulisust ei 
olnud makroskoopiliselt võimalik eitada, 
resetseeriti tühisool 50 cm ulatuses kasvajast 
oraalsemal ja anaalsemal. Suurenenud lümfi- 
sõlmedega soolekinnisti resetseeriti kuni selle 
juureni. Soolestiku pidevus taastati külg kül
jega anastomoosi abil. Kõhuhaav õmmeldi 
kinni kihiliselt, haavasse fikseeriti kaks mikro- 
irrigaatorit.

Operatsioonijärgne periood raske, sellest 
hoolimata haige tervistus.

Histoloogiliselt tehti kindlaks leiomüoom, 
millel puudusid pahaloomulisuse tunnused 
(vt. tahvel XI, mikrofotod 1 ja 2), küll aga 
esinesid väljakujunenud mädapõletiku tun
nused.

Seega osutus eeldatav pahaloomuline 
kasvaja operatsioonil healoomuliseks 
leiomüoomiks, mille kliiniline kulg oli 
sarnanenud pahaloomulise kasvaja klii
nilise kuluga. Huvipakkuv on käesole
vas haigusjuhu kirjelduses mitte üksnes 
kahe raskema tüsistuse — soolevere- 
jooksu ja soolesulguse — koosesinemine, 
vaid ka diagnoosimisraskused operat
siooni ajal. Operatsioonileidu, lagunevat 
peensoolekasvajat, võivad kirurgid tea
tavates tingimustes trakteerida paha
loomulise kasvajana. See aga võib põh
justada liigset radikaalset ravi, nagu 
kirjeldataval juhulgi, või, vastupidi, 
kasvaja kõrvaldamisest keeldumist. See
tõttu, enne kui lõplikult otsustada ope
ratsiooni ulatuse üle, on otstarbekas 
teha erakorraline histoloogiline uuring 
kasva j a dif erentsiaaldiagnoosimiseks
ning alles pärast seda operatsiooni kas 
jätkata või see hoopis lõpetada.

KIRJANDUS: 1. Данилов А. Ф. Вести, 
хирургии, 1960, 8. 155. — 2. 3 а ко в С. Б. Сов. 
медицина, 1955, 10, 87—88. — 3. Земсков 
В. С. и др. Вести, хирургии, 1970, 12, 35—37. — 
4. Изотов И. П. Хирургия, 1958, 6, 133— 
134. — 5. К р а с и л ь и и к о в а А. М. Вести, хи
рургии, 1960, 8, 155—156. — 6. Нечипорен- 
ко Ф. П. Новый хирург, архив, 1959, 4, 96— 
98. — 7. О в и а т я и K-Т., Тарнополь
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ский А. М. Опухоли тонкой кишки и ее бры
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Клинич. хирургия, 1969, 4, 78—79. — 9. Сен
ников Б. А. Клинич. медицина, 1958, 11, 
143—145. — 10. С к в о з н и к о в Б. Ф. Вести, 
хирургии, 1966, 5, 98—99. — 11. Цакад- 
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12. Якушин В. И. Опухоли и опухолевидные 
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Tallinna Vabariiklik FTaigla

PEAAJU TUBEROOSNE SKLEROOS
RAIK MIKELSAAR 

TÕNU PARK
Tartu UDK 616.831-004.6-053.1

Tuberoosne skleroos on kaasasündi
nud haigus, mille puhul suuraju koores 
ja külgmisi vatsakesi ümbritsevas koes 
paiknevad tihked sõlmelised moodusti
sed. Sellist patoloogilis-anatoomilist pilti 
kirjeldas D. Bourneville 1880. aastal. Et 
tuberoosset skleroosi esineb harva ja et 
tema olemust ei ole selgitatud, siis aval
datakse selle haiguse kasuistiliste juh
tude kirjeldusi veel tänapäevalgi (1, 2, 
3, 5).

Tihked sõlmed ajukoes koosnevad 
peamiselt neurogliia rakkudest, mille 
hulgas prevaleerivad fibroossed astro- 
tsüüdid. Sageli võib tuberoossetes sõl
medes leida neurogliia päritoluga hiid- 
rakke. Närvirakud neis piirkondades 
tavaliselt puuduvad, mõnikord on lub- 
jaladestusi.

Esimesed uurijad pidasid tuberoosset 
skleroosi intrauteriinses perioodis põe
tud entsefaliidi tagajärjeks. Viimasel 
ajal aga valitseb seisukoht, et tegemist 
on düsplaasiaga — aju arenguanomaa- 
liaga (3, 4, 6). On selgunud, et tube
roosne skleroos esineb sageli perekon
niti (1, 3). Sõlmeliselt muutunud aju
piirkondadest võib alguse saada ajukas
vaja (4, 5, 6). Tuberoosse skleroosi puhul 
on tõenäoliselt tegemist süsteemse aren- 
gurikkega, sest väärarenguid ja kasva j a- 
taolisi moodustisi esineb harilikult ka 
muudes elundites, näiteks nahas, süda
mes, neerudes, emakas, neerupealistes, 
kilpnäärmes, maksas jm. (1, 3, 4, 6).

Tüüpilisteks sümptoomideks tube
roosse skleroosi korral on vaimne ala
areng ja epileptilised krambihood (epi
leptiline idiootia). Haiged ei ela tava

liselt üle 20 aasta, nad surevad kas 
krambihoogude või interkurrentsete 
haiguste tagajärjel.

Kirjeldame Tartu Linna Kliinilise' 
Haigla prosektuuri lahanguandmeil kol
me tuberoosse skleroosi juhtu.

Juht 1. Üheksakuune imik В. T. (Tartu 
Linna Kliinilise Haigla haavaosakond, haigus
lugu nr. 1020/1964). Sündimisest saadik olid 
esinenud seedehäired: kõhulahtisus vaheldu
misi kõhukinnisusega, meteorism, oksenda
mine. 1963. a. novembris põdes düsenteeriat 
(tekitaja Shigella newcastle). Pärast seda oli 
laps sageli rahutu, sõi halvasti, võttis kaalus 
vähe juurde, urineeris sageli. Hospitaliseeriti 
30. märtsil 1964. Palpeerimisel oli kummagi 
roietekaare aluses piirkonnas tunda sile liikuv 
tuumor. Püelograafilisel uurimisel kahtlustati 
tsüstneeru. Irrigoskoopial selgus, et S-käärsool 
oli tavalisest tunduvalt pikem. Veri: SR 4 mm 
tunnis, hgb. 9,3 g%, leukots. 9750. Jääklämmas- 
tik 63mg%. 16. aprillil tehti vasakpoolne lum- 
botoomia. Kinnitus tsüstneeru diagnoos. Suu
remaid tsüste punkteeriti. Operatsioonihaava, 
sulgemisel muutus laps äkki kahvatuks, vere
rõhk langes ja pulss kadus. Elustamiskatsed 
osutusid tagajärjetuks. Kliiniline diagnoos: 
Ren polycysticus. Insufficientia cardiovascu- 
laris acuta.

Lahangul leiti tsüstneerud, pikenenud S- 
käärsool, seroos- ja limaskestades ning ajus 
hulgaliselt täppverevalumeid; tüümus, põrn 
ja lümfisõlmed tunduvalt suurenenud, kop
sudes hüpereemilisi õhutühje koldeid. Suuraju 
käärud tavalise kujuga, kuid mitmed neist 
väga tihket konsistentsi ning valge lõikepin
naga (puudus hall- ja valgeollusevaheline 
piir). Aju külgmiste vatsakeste sisepind eba
tasane — rohkesti valge lõikepinnaga kuni. 
1 cm läbimõõduga tihkeid sõlmi. Histoloogili- 
selt: subependümaalsetes ja ajukoore tihketes 
alades astrogliia vohang, hulgaliselt plasma- 
rikkaid hiidastrotsüüte (sageli mitme tuu
maga), närvirakkude hulk aga vähenenud. 
Tihkestunud alade piirialadel võis täheldada 
oligodendrotsüütide rohkenemist ja nn. gliia- 
mättaid. Patoloogilis-anatoomiline diagnoos
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A. Kofkin
J. Kuraksa

R. Rozenšild

Tahvel Xl

Mikrofoto 1. Limaskesta pindmine kiht haavandunud. On näha pikenenud 
lihasekiud, mis kohati moodustavad kimpe. Leiomüoom, millel puuduvad 
pahaloomulisuse tunnused. Värving hematoksiliin-eosiiniga, suurendus 120 X.

Mikrofoto 2. Tugevamal suurendusel (240X) on näha, et kasvaja on tihe
dasti seotud peensoole lihaskihiga. Värving hematoksiliin-eosiiniga.



Tahvel XII P. Sepp

Mikrofoto 1. Krooniline progresseeruv maohaavand malignisatsiooni tun
nusteta. Värving van Giesoni järgi, suurendus 200 X (histoloogiline uuring 
nr. 705609).

Mikrofoto 2. Krooniline progresseeruv maohaavand malignisatsiooni tun
nusteta. Värving van Giesoni järgi, suurendus 100 X (histoloogiline uuring 
nr. 705610).



(lahanguprotokoll nr. 125/1964): Monstrum, 
Renes polycystici. Dolichosigma. Sclerosis 
tuberosa cerebri. Diathesis lymphatica. Pneu
monia bilateralis. Diathesis haemorrhagica. 
Oedema cerebri.

Juht 2. 35-aastane naine H. Р. (Tartu 
Vabariikliku Kliinilise Haigla neurokirurgia- 
osakond, haiguslugu nr. 456/1970). Juba lap
sena oli esinenud dementsia, aeg-ajalt olid 
tekkinud epilepsiahood. 1970. a. aprillist ala
tes krambihood sagenesid (kuni viis korda 
tunnis), ilmnes status epilepticus. Hospitali- 
seeriti 29. aprillil teadvusetus seisundis. Pneu- 
moentsefalograafia andmeil olid ajuvatsakesed 
mõõdukalt laienenud. Liikvor: värvusetu, 
selge, pleotsütoos 11/3 mm3, valku 0,3%, klo
riide 770 mg%. Pärast krambivastast ravi sei
sund ajutiselt paranes, kuid 6. mail hingamine 
lakkas. Kliiniline diagnoos: Epilepsia. Struma. 
Oedema pulmonum et cerebri.

Lahangul leiti ajukoores ja külgmisi vat- 
sakesi ümbritsevas koes rohkesti tihkeid sõl
mi. Aju morfoloogia oli üldiselt sarnane leiuga 
juhul 1, ainult tihkestunud alades leidus 
kohati kaltsifikaate. Hõõtsik mõõtmetega 
8X6X5 cm. Kopsus esines kroonilise põletiku 
koldeid. Maksa histoloogiline struktuur oli 
kohati muutunud: puudus tavaline sagariku- 
line «joonis». Patoloogilis-anatoomiline diag
noos (lahanguprotokoll nr. 225/1970): Sclerosis 
tuberosa cerebri. Bronchopneumonia chro
nica.

Juht 3. Kaheksakuune imik J. J. (Tartu 
Linna Kliinilise Haigla lastekirurgiaosakond, 
haiguslugu nr. 2986/1970). Sündimisest saadik 
vaimne ja kehaline alaareng. Haigestus 
augusti keskel, kehatemperatuur tõusis kuni 
39,5°; sugenes loidus, peanahas tekkisid abs- 
tsessid. Hiljem tekkis paistetus vasaku kõrva- 
süljenäärme piirkonnas, ilmnesid hingamis- 
häired. Hospitaliseeriti 9. septembril 1970. a. 
Veri: SR 50 mm tunnis, hgb. 11,3 g%, leukots. 
20 000. Raviks avati peanaha mädanikukolded 
kirurgiliselt, kuid üldseisund halvenes ning 
laps suri 13. septembril. Kliiniline diagnoos: 
Phlegmone capitis. Pneumonia bilateralis. 
Sepsis. Parotitis sinistra. Idiotia. Hypotrophia.

Lahangul konstateeriti peanaha ulatuslikku 
flegmonoosset põletikku, kopsudes oli tekki
nud abstsedeeruv põletik, ilmnes mädane 
parotiit. Põrnaväratis leiti 0,5 cm läbimõõduga 
lisapõrn. Aju muutused olid ligikaudu sama
sugused kui juhtudel 1 ja 2. Tuberoossetes 
alades leidus ka lubjaladestusi ja kohati ksan- 
toomirakkude kogumeid. Patoloogilis-anatoo
miline diagnoos (lahanguprotokoll nr. 
449/1970): Phlegmone capitis. Septicopyaemia 
(Bronchopneumonia abscedens. Parotitis 
purulenta). Sclerosis tuberosa cerebri.

Seega olid kõigil meie kirjeldatud 
juhtudel suura ju koores ja aju külgmisi 
vatsakesi ümbritsevas koes tuberoossele 

skleroosile iseloomulikud tihked gliia- 
koelised sõlmed. Esimesel haigel neuro
loogilisi häireid ei täheldatud, teisel 
ilmnesid epilepsia ning dementsia ning 
kolmandal haigel vaimne ja kehaline 
alaareng.

Need haigusjuhud kinnitavad seisu
kohta, et tuberoosse skleroosi korral on 
tegemist süsteemse arenguhäirega. 
Düsplastilisi muutusi leiti mitte ainult 
ajukoes, vaid ka siseelundites. Esimesel 
juhul esinesid mõlemapoolne tsüstneer, 
dolihhosigma ja lümfaatiline diatees. 
Seni on kirjeldatud adenomatoosseid jt. 
kasvajale iseloomulikke muutusi neeru
des (4, 5, 6), meie täheldatud tsüstnee- 
rud aga on tunduvalt kindlam tõend 
süsteemse arenguhäire olemasolust tu
beroosse skleroosi puhul. Teisel haigel 
ilmnes anomaalia maksa histoloogilises 
struktuuris. Võimalik, et sellel juhul oli 
ka struuma düsgeneetilise päritoluga. 
Kolmandal haigel leidsime lisapõrna. 
Mädase parotiidi tekke eelduseks võis 
olla süljenäärme adenoom. Selle ole
masolu peavad mõned autorid tube
roosse skleroosi patognostiliseks sümp
toomiks (3).

Kirjeldatud juhtudel jäi tuberoosne 
skleroos kliiniliselt diagnoosimata. Selle 
haiguse esinemise võimalust tuleks 
arvestada kõikidel oligofreenikutel ja 
epileptikutel.

Tuberoosse skleroosi ravi on vähe 
efektiivne, sest arenguanomaaliaid ei 
suudeta tänapäeval veel olulisel määral 
terapeutiliselt mõjutada.

KIRJANDUS: 1. В u d n e y, G., Evans, K. 
J. Neurol., Neurosurg. Psychiatry, 1969, 32, 6, 
591—603. — 2. Castaut, H. et al. J. Neurol. 
Sei., 1965, 2, 2, 140—160. — 3. C r u z, F. F. 
de la, L а V e c k, G. D. Amer. J. Mental Defi
ciency, 1962, 67, 3, 369—380. — 4. Белец
кий В. I\. В кн.: Патологическая анатомия 
нервной системы. Многотомное руководство по 
патологической анатомии. Т. И, М., 1902, 575— 
583. — 5. Савенко Ю. С., К н и т е р Б. С. 
Ж. невропатол. и психиатрии, 1963, 2, 207— 
212. — 6. ХорнецТ. В кн.: Патоморфология 
нервной системы. Бухарест, 1963, 686—688.

Tartu Vabariiklik Kliiniline Haigla
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INOPERAABLIT MAOVÄHKI 
SIMULEERIVA 

MAOHAAVANDI JUHT
PEETER SEPP

Keila

Kirjanduses on avaldatud kasuistilisi 
juhte, kus maohaavand on simuleerinud 
maovähki. Maovähi diagnoos on pandud 
tuginedes nii kliiniliste, laboratoorsete 
kui ka röntgenoloogiliste ja gastroskoo
piliste uurimiste andmetele (1, 2, 3, 5). 
See näitab, et maohaavandi diagnoosi
mine võib mõnikord olla väga keerukas.

J. Patrilo (5) arvates on sagedasemaks 
veaks hüpodiagnoosimine, sest vähktõbi 
«võib end varjata muude sümptoomide 
taha». Tähtsaks peab ta kvaliteetseid 
dünaamiliselt tehtavaid röntgenuurin- 
guid.

Maovähi diagnoosimisel peab I. Siv
kov (6) väärtuslikuks uurimismeetodiks 
gastroskoopiat. Ta isegi väidab, et vähi 
makroskoopilise (resp. gastroskoopilise) 
pildi järgi võib otsustada vähi histoloo- 
gilise struktuuri üle ning et healoomu- 
lisi haavandeid ja polüüpe on võimalik 
diferentsida haavandunud vähist. Sa
mas ta aga rõhutab, et 25% mao limas
kesta üldpindalast jääb gastroskoopi- 
misel nähtamatuks. Gastroskoopia on 
väärtuslik üksnes koos kompleksse rönt- 
genoloogilise uurimisega.

A. Katina (4) on kompleksse röntge- 
noloogilise ja gastroskoopilise uurimise 
alusel maokartsinoomi diagnoosinud 65 
juhul, millest viiel diagnoos operatsioo
nil ei kinnitunud. Varem määratud mao
kartsinoomi diagnoos ei kinnitunud 
V. Ahmedovi jt. andmeil (1) 170 haigus
juhust 12-1. Autorid on seisukohal, et 
keerukatel juhtudel aitavad maovähi 
diagnoosimisel lõppotsust teha eksplora- 
tiivne laparotoomia ja histoloogiline 
uuring. Samal seisukohal on A. Baike- 
nov (2). N. Kadõšes (3) leidis operat
sioonil ja histoloogilise uuringu põhjal 
röntgenoloogiliselt ja gastroskoopiliselt 
diagnoositud maovähi asemel 26 juhul 
maligniseerumata haavandi. J. Silajev 
(7) arvab, et patoloogiliste muutuste 
korral maos on vajalik gastrobiopsia.

UDK 616.33-002.44-006.6

Esitame Keila Linna Haigla poliklii
nikus 1967. aastal dispanseersel arvel 
olnud ning haiglas ravitud patsiendi 
haigusjuhu kirjelduse. Sellel haigel 
simuleeris maohaavand, inoperaablit 
maovähki.

54-aastane naispatsient К. E. saabus 
9. veebruaril 1967. a. Keila Linna Haiglasse 
(haiguslugu nr. 302/1967). Ta kaebas nõrkust, 
väsimust, peapööritust ja vere oksendamist. 
Anamneesi andmeil olid maovaevused välda
nud üle kümne aasta. Seniajani oli teda ravi
tud ambulatoorselt. Saabumisel diagnoositi 
maoverejooksu. Haiglas raviti konservatiiv
selt: vereülekanded, glükoos, vikasool, vita
miinid, dieet Meulengrachti järgi. Verejooks 
lakkas ja patsient lahkus haiglast 21. veebrua
ril paranenuna. Ambulatoorselt tehti 3. märt
sil 1967. aastal mao röntgenoskoopia, mille 
põhjal diagnoositi mao hüpotooniat. Et ole
tati maohaavandit, tehti haigele ettepanek 
nõustuda eksploratiivse laparotoomiaga, mil
lest haige aga keeldus.

Üldseisundi halvenemise tõttu hospitali- 
seeriti ta 18. juunil 1969. a. uuesti (haigus
lugu nr. 991/1969). Patsient kõhnunud. Sage
dased valud ülakõhus, söögiisu puudus. Saa
bumisel haige kahvatu, regionaarsed lümfi- 
sõlmed palpatsioonil muutusteta, keel kaetud' 
niiske valge katuga. Pulss rütmiline, sagedus 
84 lööki minutis, arteriaalne rõhk 
130/70 mmHg. Auskultatsioonil süda ja kopsud' 
patoloogiliste muutusteta. Kõht pehme, min
git resistentsust ei sedastatud lamamis- ega. 
ka püstiasendis. Valulikkus ülakõhu piir
konnas paremal. Esialgne diagnoos: Morbus 
ulcerosus duodem chronica exacerbata. 
Malignisatio ulcens ventriculi? Vere analüüs: 
leukots. 4000, hgb. 7 g%, SR 56 mm/t. Uriin: 
reaktsioon happeline, erikaal 1022, valku 
jälgedena, suhkur puudub, leukotsüüte 8 ... 10 
vaateväljas, erütrotsüüte 2... 1 vaateväljas, 
lame-epiteeli rakke 4... 3 vaateväljas, roh
kesti lima. Väljaheites peitverd, helminte ei 
leitud. Raviks vereülekanded, hemostimuliin. 
Röntgenoskoopia tulemusena diagnoositi mao 
haavanduvat vähki.

Et diagnoosi täpsustada ja radikaalse ravi 
võimalused välja selgitada, saadeti patsient 
1. juulil 1969. aastal onkoloogiadispanserisse, 
kus arstide konsiilium diagnoosis III staadiu
mis olevat maovähki. Patsient hospitaliseeriti 
järgmisel päeval. Teda raviti 1969 aasta 
22. juulini. Dispanseris tehti rindkere. 
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ja kõhuõõne elundite röntgenoskoopia, 
mille tulemusena diagnoositi Carcinoma 
iniiltrativum corporis et antri ventriculi. 
Stenosis pylori partialis. Magu ei olnud lii
kuv, gastroskoopia andmeil Carcinoma cor
poris ventriculi infiltrativum (gastroskoopi ei 
olnud subcardia’st tuumori tõttu võimalik 
edasi viia). Vere analüüs: hgb. 7,6 g%, SR 
64 mm/t., leukots. 3100, eosinof. 32, keppt. 1, 
segmentt. 60, lümfots. 35 ja monots. 2%. Ars
tide otsus: haigusprotsess kaugele arenenud, 
haige inoperaabel. Patsiendile määrati sümp
tomaatiline ravi (haigusloo nr. 1231/1969 epi- 
kriisist).

Pärast seda oli patsient sageli viibinud 
sümptomaatilisel ravil rajooni jaoskonnahaig- 
lates. Kodus olid teda vaatamas käinud medit
siinitöötajad. Püsivate valude tõttu oli haigele 
ordineeritud valuvaigisteid. 12. juuni] 1970. a. 
täheldas arst haigel üldise kõhnumise kõrval 
alajäsemete turset, mida seletati kasvaja 
metastaaside tekkega vaagna piirkonna lümfi- 
sõlmedes.

1970. a. septembris leiti, et haige üldseisund 
on ootusvastaselt rahuldavaks muutunud. Et 
haiget täiendavalt uurida, saadeti ta 19. ok
toobril 1970 uuesti haiglasse (haiguslugu nr. 
1562/1970). Saatediagnoos: Ulcus corporis 
ventriculi? Saabumisel üldseisund täiesti 
rahuldav, rahuldav ka toitumus. Regionaar- 
sed lümfisõlmed normis. Nähtavad limaskestad 
roosad, keel roosa, õrna valge katuga. Rind
kere elundid auskultatoorselt ja perkutoorselt 
muutusteta. Pulss rütmiline, rahuldava täitu
musega; sagedus 72 korda minutis. Arteriaalne 
rõhk 180/100. Vere analüüs: leukots. 5600, hgb. 
10 g%, SR 28 mm/t. Uriin: reaktsioon lee- 
lisene, valk ja suhkur puudusid, leukots. 
2 ... 1 vaateväljas, fosfaate rohkesti; Zimnitski 
katsu põhjal erikaal 1,018... 1,025. Mao 
röntgenoskoopia 22. oktoobril 1970. aastal: 
väikesel kõverikul sügav haavand, mille 
mõõtmed 2,0X2,0 cm, magu deformeerunud. 
Mao alaosa täitub kontrastainega alles pärast 
pikemaajalist lamamist paremal küljel. Magu 
liivakellakujuline. Röntgenoloogi otsus: anam- 
neesi arvestades võib oletada kroonilist kal
loosset maohaavandit armistumisest tingitud 
märgatava mao-deformatsiooniga. Perigastriit 
ja periduodeniit.

Haiget otsustati opereerida, millega ta ka 
nõustus. 28. oktoobril 1970. aastal opereeriti 
teda intubatsioonnarkoosis. Operatsioonilaual 
selgus, et tegemist on väikesel kõverikul paik

neva ning magu deformeeriva kroonilise haa- 
vandiga, mis oli penetreerinud maksa ja 
pankreasesse. Tehnilistest raskustest hooli
mata tehti Resectio ventriculi cum gastro- 
enteroanastomosem antecolicam posteriorem 
cum enteroenteroanastomosem Browni. Ope
ratsioonijärgsel perioodil tekkis tüsistus — 
kopsupõletik. Seedetraktis tüsistusi ei sedas
tatud. Intensiivravi tulemusena haige paranes 
ja ta kirjutati koju rahuldavas üldseisundis.

Tallinna Vabariiklikus Haiglas tehti 3. no
vembril 1970. a. histoloogilised uuringud * 
(vt. tahvel XII, mikrofotod).

* Siinkohal tänan kolleeg J. Kuraksat 
mulle osutatud abi eest.

KIRJANDUS: 1. Ахмедов В. П., Руби
нов Р. С., Трошина А. Г. Здравоохр. Тад
жикистана, 1965, 5, 25—28. — 2. Байкенов А. 
Здравоохр. Казахстана, 1965, 9, 46. — 3. К а - 
дышес Н. Л. В сб.: Рак желудка. Материалы 
научной конференции. Саратовский Госуд. Мед. 
Ин-т. Саратов, 1966, 34:—43. — 4. К а т и - 
н а А. М. Комплексная клинико-рентгенологи
ческая и гастроскопическая диагностика пред
раковых заболеваний. Автореф. дисс. канд. мед. 
наук. Львов, 1958. — 5. П а т р и л о Я. П. Наи
более частые причины ошибочной диагностики 
рака желудка и сравнительная оценка некото
рых лабораторных методов для его распозна
вания. Автореф. дисс. канд. мед. наук. Львов, 
1958. — 6. С и в к о в И. И. Значение гастроско
пии в диагностике рака желудка. М., 1959. — 
7. Силаев Ю. С. Гастроскопия в диагностике 
рака и предраковых заболеваний желудка. 
Киев, 1970.

Keila Linna Haigla

Kirjeldatud juht annab alust kokku 
võttes öelda, et niisuguseid haigeid peab 
dispanseerima süstemaatiliselt ja aktiiv
selt. Gastroskoopia kui täpseks peetud 
instrumentaalne diagnoosimismenetlus 
võib diagnoosimisel mõnikord siiski 
eksiteele viia. Kahtluse korral tuleb 
diagnoosi täpsustamiseks teha laparo- 
toomia koos biopsiaga. Opereerima peab 
võimalikult varakult.
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ENESEMÜRGTUSJUHT 
TSÜKLODOOLIGA

LEMBIT MEHILANE
Tartu

Seoses psühhotroopsete ainete laial
dase kasutamisega on ilmnenud, et pal
jud neist võivad põhjustada erinevat 
laadi tüsistusi (4. 12). Kuid vaatamata 
psühhotroopsete ainetega mürgitus juh
tude sagenemisele, on andmed mür
gituste kliinilise pildi, kulu ja ravi ise
ärasuste kohta puudulikud (2, 4, 11).

Tsüklodool (1 fenüül-1-tsükloheksüül- 
3-N -piperidüülpropanooli kloorhüdraat) 
on oma tugeva tsentraalse ja perifeerse 
anti-n-kolinergilise toime tõttu laialdast 
kasutamist leidnud parkinsonismi ja 
peamiselt ekstrapüramidaalsüsteemi 
kahjustusest tingitud spastiliste seisun
dite ravis. Peale selle väldib tsüklodool 
neuroleptikumravi tulemusena tekkida 
võivaid tüsistusi. Kui mitmete teiste 
antikolinergilise toimega preparaatide 
(atropiin, amisüül. astmatool) üledosee
rimisest tingitud psüühikahäireid on 
kirjeldatud põhjalikult, siis tsüklodooli 
kohta on sellelaadilisi andmeid vähe 
(3, 5, 6, 9, 10). Nii kasutas Doshay (tsit. 
5 järgi) tsüklodooli 170 haige ravis, 
psüühikahäireid täheldas neist ühel, 
J. Hartmann (1) vastavalt 141 haigest 
neljal.

Kirjeldame kliinilist pilti ühe tsüklo- 
doolimürgituse korral.

20-aastane naishaige L. M. (haiguslugu 
nr. 37911/1970) oli sündinud vallaslapsena. 
Arengu- ja kasvutingimused olid rahuldavad. 
Lapsena oli põdenud läkaköha ja leetreid. 
Käitumiselt elavaloomuline ja kergesti ärri
tuv, IV klassis oli põdenud palavikuga kulge
nud viirushaigust. Teda oli ravitud lastehaig
las, kust lahkus paranenult. Järgmise kahe- 
kolme kuu vältel olid intensiivsema õppimise 
ajal tekkinud peavalud. Pärast kaheksanda 
klassi lõpetamist astus kutsekooli. Sel ajal 
tarvitas seltskonnas alkoholi, suitsetas, vahel 
puudus koolist mitu päeva põhjuseta. 1967. 
aastal lõpetas kutsekooli krohvijana, töötas 
ehitustöödel. 1969. aastal abiellus skisofreenia- 
haigega, kellele toetusraviks oli määratud 
haloperidooli koos tsüklodooliga.

19. mail 1970. aastal kell 18.00 hospitali- 
seeriti patsient Tartu Vabariiklikku Kliini- 
lisse Psühhoneuroloogia Haiglasse. Eelmisel 
õhtul kella 20 paiku oli ta sisse võtnud umbes 

UDK 615.2-099

180 mg tsüklodooli ja 20 mg haloperidooli 
(tsüklodooli maksimaalne ööpäevane annus 
10... 15 mg, haloperidoolil 40... 50 mg). 
Omaste andmetel, kes patsiendi haiglasse toi
metasid. oli ta tol õhtul tavalisest unisem. 
Seejärel aga eriti lõbus ja veiderdava käitu
misega. nii et jäi mulje, nagu oleks patsient 
alkoholijoobes. Kella 22 paiku oli heitnud 
magama. Öösel kell 2 rääkinud valjusti, sõnad 
arusaamatud, vehkinud kätega, naernud oma
ette. Tõusnud voodist, nihutanud mööblit 
teise kohta. Käed olnud kogu aeg tegevuses, 
pidevalt pühkinud midagi riietelt, laualt. Paa
ril korral jooksnud vastu peeglit ja seina. 
Hommikul patsient sõi, küsis tihti juua. Küsi
mustele ei vastanud või vastas valesti. Selline 
käitumine püsis kuni haiglasse paigutamiseni.

Vastuvõtu ajal ei olnud võimalik haigega 
kontakti saada. Palatis oli haige rahutu, tegi 
kätega siblivaid ja haaravaid liigutusi. Pea
aegu pidevalt tegi mälumis-neelamisliigutusi. 
ütles spontaanselt üksikuid seostamata sõnu. 
Küsimustele ei vastanud, öösel uni katkend
lik. Järgmisel päeval, 20. mail patsient küsi
mustele küll reageeris, kuid vastused ei olnud 
enamasti adekvaatsed. Kuupäeva ja enda asu
kohta ei teadnud. Oli eufooriline. Rahutus ja 
desorienteeritus süvenesid õhtuks veelgi.

Objektiivselt: müdriaas, pupillide reakt
sioon valgusele väga loid, akommodatsiooni- 
häired. Kõõluserefleksid elavad. Nahk ja 
limaskestad kuivad. Keel kaetud valkja 
katuga. Pulsi sagedus 110 ... 120 korda minu
tis. Vererõhk 140 80 mm Hg. Hingamissagedus 
26... 30 korda minutis. Öösel magas rahu
likult, uni sügav. 21. mai hommikul, umbes 60 
tundi pärast ravimite võtmist patsient kon
taktne, õigesti orienteeritud. Püsis mõõdukas 
müdriaas, pupillide reaktsioon valgusele aeg
lustunud. Pulsi sagedus 70 ... 80 korda minu
tis. Vererõhk 110/60 mm Hg. Hingamissagedus 
18 korda minutis. Nimetatud kliiniliste näh
tude põhjal diagnoositi mürgitust atropiini- 
taolise ainega. Hiljem saadud anamneesiand- 
med kinnitasidki, et tegemist oli tsüklodooli- 
mürgitusega.

Patsient meenutas juhtunut järgmiselt: 
«18. mai õhtul tekkis abikaasaga tüli. Mees 
lõi mind. Solvusin. Võtsin kapist ettejuhtunud 
ravimeid ja neelasin alla. Pool tundi hiljem 
tekkis uimasus, unisus, seejärel muutusid jalad 
nõrgaks ja järjest kergemaks. Ka pea oli 
kerge, silmade ees udune. Tuju läks järjest 
paremaks, hea ja kerge oli olla, tahtsin len
nata. Lugeda ei saanud, sest tähti ligidalt ei 
näinud. Ajataju kadus. Oma häält kuulsin 
nagu kaja. Peeglist vaatas vastu teine elav 
inimene nagu mina, rääkisin temaga. Mäletan 
ähmaselt, et mind taheti siduda».
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Amneesia oli 55 tunni kohta. Järgmistel 
päevadel patsient asteeniline. Viiendal ravi- 
päeval lahkus haiglast praktiliselt tervena. 
Seisundi kontrollimisel kuus kuud hiljem min
geid jääknähte ei ilmnenud.

Juhtiv psühhopatoloogiline sümpto- 
matoloogia on medikamentoossete, in
fektsioossete ja somaatiliste psühhooside 
puhul sageli sarnane (4, 10). Mõningane 
spetsiifilisus mürgituse korral anti- 
kolinergiliselt toimivate ainetega on 
tingitud perifeersetest vegetatiivse när
visüsteemi häiretest, mistõttu diferent- 
siaaldiagnostika seisukohalt on määra
vad vegetatiivse närvisüsteemi häired 
(müdriaas, tahhükardia, naha ja limas
kestade kuivus jt.), peamiselt need, mille 
alusel sai ka käesolev juht diagnoosi
tud. Anti-n-kohnergilised ained suurtes 
annustes avaldavad blokeerivat toimet 
ka m-koliinreaktiivsetele süsteemidele, 
mistõttu mürgituse kliiniline pilt on 
sarnane atropiinitaoliste ainete üledo
seerimisel tekkiva sündroomiga.

Atropiinitaolistest ainetest põhjusta
tud deliiriumi ravis on spetsiifiliseks 
antidoodiks eseriin (füsostigmiin). Pro
seriin ei läbi hematoentsefaalbarjääri, 
mistõttu tal tsentraalset toimet ei ole.

Rahutuse kupeerimiseks tuleb valida 
preparaate, millel antikolinergiline toi
me puudub (8, 11). Tähtis on seejuures 
säilitada homeostaasi (11).

KIRJANDUS: 1. Hartmann, J. Klinik 
und Therapie. Zürich, 1960, 150. — 2. Sim
mons, A. V. et al. Lancet, 1970, 1, 7640, 
214—215. —3. Б а ж и и E. Ф. В кн.: Клиниче
ские и экспериментальные исследования при 
нервных и психических заболеваниях. Тр. ин-та 
психоневрологии им. В. М. Бехтерева, т. 15, 
1, 126—1291. — 4. Б а н щ и к о в В. М. и др. 
В кн.: Интоксикационные психозы. М., 1968.— 
5. Г у р о в и ч М. Я., Полякова Н. Б. В кн.: 
Вопросы психофармакологии. М., 1967, 298— 
307. — 6. Магалиф А. Ю. В кн.: Вопросы 
психофармакологии. М., 1967, 308—313. — 
7. Маш а н ов а Г. А. В кн.: Психические на
рушения при интоксикациях. М., 1963, 346— 
356. — 8. Романенко А. А. Ж. невропатол. 
и психиатрии, 1968, 9, 1427. — 9. СпринцА. М., 
Шендеров Б. Л. Ж- невропатол. и психиат
рии, 1968, 3, 431—436. — 10. С т о л я р о в Г. В. 
Ж- невропатол. и психиатрии, 1963, 5, 762— 
766. — 11. Стрельчук И. В. В кн.: Инток
сикационные психозы. М., 1970, 304. — 12. Ш а - 
пин Ю. Н. и др. Ж. невропатол. и психиатрии, 
1970, 7, 1050—1055.

* Mõtteid professor N. Elšteini artikli 
«Peamised vead sisehaigusi põdevate haigete 
ravimisel» kohta (vt. «Nõukogude Eesti Ter
vishoid», 1971, 6, 433—436).

Tartu Vabariiklik Kliiniline 
Psühhoneuroloogia Haigla 

TRÜ psühhojarmakoloogia laboratoorium

Mõttevahetus

RAVIMISEST JA RAVIMEIST
SISEMEDITSIINIS *

KUNO KÕRGE
VELLO SALUPERE

JÜRI GROSS
Tartu UDK 616-08-085-035.7(049.2)

N. Elštein on käsitlenud küsimust, 
millele tähelepanu juhtimine ja mille

üle diskuteerimine on arsti töö kvali
teedi tõstmise aspektist suure tähtsu
sega. Nõustudes enamiku autori seisu
kohtadega, tahaksime ka omalt poolt 
esitada mõningaid mõtteid raviproblee- 
mide kohta.

10 Nõukogude Eesti Tervishoid, 1972, nr. 2 145



Esiteks tuleb N. Elšteiniga nõustuda, 
et ravimite kõrval on dieet, ravikeha- 
kultuur ja füsioteraapia jäänud vaes
lapse ossa. Dieetravi eeskirjad on aegu
nud. Anarhia valitseb ravimite manus
tarnis- ja söögiaegade seostamises — 
millist ravimit võtta enne, millist pärast 
sööki? On muidugi tähtis, kuidas haige 
eeskirju täidab. Sageli söövad haiged 
seda, mis neile meeldib, jätkavad suitse
tamist ning alkoholi pruukimist jne.

Silmapaistvalt vähe on meie raviasu
tustes balneoteraapia võimalusi. Tuleks 
taotleda ja leida teid, et näiteks Tartu 
kunagine vesiravila kas või endisel kujul 
uuesti ellu ärkaks. Igal aastal ülikoolist 
ellu astuvad noored spordiarstid peaksid 
energilisemalt oma häält tõstma ja 
saama selle ravivormi väljaarendamise 
ja kasutuselevõtu initsiaatoriteks.

N. Elštein rõhutab, et teraapiaalases 
kirjanduses pööratakse peamiselt tähele
panu diagnoosimisvigadele, kirurgias 
seevastu võrdselt nii diagnoosimis- kui 
ka ravimisvigadele. See väide on õige, 
püüame analüüsida ka selle erinevuse 
põhjusi.

Arvame, et korrektse, õige diagnoosi 
korral otse halba ravi küll väga 
harva esineb. Ja kui esinebki, siis on 
õige küll põhidiagnoos, kaasuvad hai
gused on aga jäänud välja selgitamata. 
Ordineerides reumatoidartriiti põdeva
tele haigetele prednisolooni, toimime 
õigesti. Kui aga sellel haigel on ka mao
haavand, võib sellise ravi tulemuseks 
olla verejooks haavandist või haavandi 
perforatsioon.

On täiesti mõistetav, et sisemeditsiinis 
on peatähelepanu pööratud kõrgele 
diagnoosimiskvaliteedile, sest ka suurel 
protsendil operatsioonile saadetud hai
geist määrab diagnoosi ja selgitab ope
ratsiooni vajaduse terapeut. Mitmete 
kirurgiliste haiguste puhul on ka diag
noosimine lihtsam, näiteks traumade 
korral, samuti saab diagnoosi korrigee
rida operatsiooni ajal, ja arsti töö ras
kuspunkt võib kanduda ravile. Võib 
lisada, et kirurgias on ravitulemused 
silmapaistvamalt seostatavad arsti 
aktiivse tegevusega. Ka vead, mida sel 
puhul tehakse, väljenduvad drastilise- 

mait kui sisemeditsiinis. Terapeudi tööle 
on seevastu iseloomulik ravi nähtava 
efekti tagasihoidlikkus. See ei ole ena
masti kiiresti saavutatav ega imponeeri 
alati arsti otsese tegevuse tulemusena. 
Samuti ei väljendu ka ravimisvead nii 
alarmeerivalt kui kirurgias ja kirurgi 
vead on enamasti lihtsamalt dešifreeri- 
tavad kui terapeudi tehtud vead.

Eespool mainitud asjaolude tõttu on 
ka terapeudi töö kvaliteedi objektiivne 
hindamine suhteliselt raskem. Siin on 
kaasmõju õige arvukatel tundmatutel 
teguritel, nagu patsiendi organismi eri
pära, arsti isiksuse mõju jm.

Vaadeldes kahe põhieriala — sise- 
meditsiini ja kirurgia — arengusuundi, 
võib konstateerida, et viimases suureneb 
pidevalt diagnoosimise maht, sisemedit
siinis aga hakkab üha enam ilmnema 
tendents aktiivse ravi suunas: arsti töö 
sisehaiguste osakonna intensiivravipala- 
tis on lähedane anestesioloogi tööle. 
Millegipärast on nõukogude terapeut 
tunduvalt vähem aktiivne, võrreldes 
rajataguste kolleegidega, kelle kätes on 
ravimenetlustest näiteks hemodialüüs, 
diagnoosimismeetodeist angiokardio- 
graafia jm.

Süüdistus polüpragmaasia sagedasest 
esinemisest on igati põhjendatud. Kuid 
ka siin tuleb püüda detailsemalt selgi
tada selle põhjusi. Esiteks on polüprag
maasia tekkes süüdi patsientide ja nende 
omaste psühholoogiline surve arstile, 
mille tulemusena viimane ordineerib 
vähepõhjendatud ravimeid. Ei ole harul
dased ka juhud, kus antakse laitev hin
nang arsti tegevusele, kes, vaadates pala
vikuhaiget, «ei osanud haigele isegi 
penitsilliini määrata». Edasi, kui haige 
mõnepäevase ravi järel ei parane, järel
datakse sellest, et arsti määratud ravi 
ei ole õige ja järgmisel visiidil lisab 
arst haige ja perekonna rahustamiseks 
mõne uue ravimi — arst «tegutseb». 
Samasse rubriiki langeb ka nõudmine 
uute, sageli defitsiitsete ravimite järele. 
Tuleb vabaneda seisukohast, et antibioo- 
tikum on võrdsustatav antipüreetiku- 
miga, seda peab järjest selgitama ka 
elanikkonnale.
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Meie arvates on vead ravimite (ja ka 
muude raviprotseduuride) määramisel 
järgmist liiki.

1. Ravi ei ole haigusele vastav ja tal 
ei ole tulemusi, kuna tegemist on olnud 
diagnoosimisveaga.

2. Ravi vastab põhihaigusele, kuid 
kaasuvate, arsti poolt mitteavastatud 
haiguste esinemise tõttu võivad viima
sed ravimata jäämisel põhjustada komp
likatsioone.

3. Ravi on põhiliselt õige, kuid ei ole 
järjekindel. Oodates liiga kiiret tule
must, hüpatakse ühelt ravimilt ja ravi
meetodilt teisele. Selle põhjuseks võib 
olla muidugi ka ravimivarude lõppe
mine apteegis, mida küllalt sageli ette 
tuleb. Süsteemikindel ravi eeldab süs- 
teemikindlat ravimitega varustamist.

4. Ravimiannused ei ole õiged. Siin 
on enamasti tegemist mitte üledoseeri
misega, vaid liiga väikeste, mittemõju- 
vate annustega, nagu seda paraku näe
me südameglükosiidide ja antireumaa- 
tikumide manustamisel. Ravimi toksi
line toime avaldub küllalt sageli mitte 
ravimi ülemäära suurest annusest, vaid 
ravi komplekssuse puudumisest (näiteks 
digitaalise toksiline mõju intensiivsest 
diureesist tingitud hüpokalieemia pu
hul), samuti ravimi eliminatsiooni vähe
nemisest ja selle kumuleerumisest nee
ru- või maksakahjustuste tõttu.

5. Kui N. Elštein märgib ravimis- 
veana ravi asjatult pikka kestust (arst 
unustab ravi lõpetada!), on sage ka 
vastupidine viga — ravi katkestamine 
(või katkemine) juhul, kus selle pidev 
jätkamine on vajalik. Näiteks võiks olla 
rekompensatsiooni säilitamine digitaa- 
lisepreparaatide pideva manustamise 
abil ja hüpotensiivsete preparaatide 
järjekindel kasutamine hüpertooniatõve 
juhtudel.

Ravi ebapiisava kestuse põhjuseks on 
nii haige enda ebaõige suhtumine arsti 
ordinatsioonidesse kui ka arsti tähele
panematus, võimaluse puudumine haige 
jälgimiseks, mõnikord ka kartus, et 
pika ravi korral võib «midagi juhtuda > 
ja arst jääb süüdlaseks.

10*

Arsti kiindumist teatavasse ravimisse 
ei tahaks me negatiivselt hinnata, kui 
selline kiindumus põhineb selle ravimi 
põhjalikul tundmisel ja oskusel seda 
õigesti kasutada. On õige tutvuda ühe 
digitaalisepreparaadiga ja selle juurde 
jääda — kõik selle rühma glükosiidipre- 
paraadid on mõjuvad, kuid nad erinevad 
resorptsiooni, eliminatsiooni kiiruse ja 
mõjuvate annuste poolest, mida peab 
hästi tundma. On ju «üks vana sõber 
parem kui kümme uut»! Just niisuguste 
kindlate seisukohtade puudumine ravi
mite toime osas on üks polüpragmaasia 
allikaid.

Polüpragmaasia võimalus ilmneb ka. 
juhul, kui haige suunatakse (või eriti, 
siis, kui ta ise läheb) ühe spetsialisti 
juurest teise juurde, kellest igaüks ordi
neerib talle oma aspektist vajalikke 
ravimeid, mitte teades (või mitte arves
tades) varem määratud ravi. Siin peab 
«moderaatoriks» olema jaoskonnaarst, 
kuid haigel on muidugi võimalus kõigi 
arstide soovitusi ka «isetegevuse» kor
ras realiseerida.

N. Elšteini mõtted ravi kvaliteedi 
parandamise ja ravimisvigade põhjali
kuma analüüsimise vajalikkusest vääri
vad eriti tähelepanu ja edasist arutlust. 
Üha rohkem tähelepanu on pööratud 
nimetatud probleemidele ka Tartu Riik
liku Ülikooli Arstiteaduskonnas. On 
kavandatud spetsiaalne kliinilise farma
koloogia loengute tsükkel VI kursuse 
üliõpilastele, arstide täiendamise fakul
teedis on tähtsal kohal teraapiaküsimu- 
sed, sama temaatika on pidevalt käsit
lemist leidnud ka Tartu Vabariikliku 
Kliinilise Haigla kliinilistel konverent
sidel. Tuleks stimuleerida arstide huvi 
erialakirjanduse lugemise vastu, milleks 
hinnatavat tööd on teinud Riiklik Tea
duslik Meditsiiniline Raamatukogu.

Tahaksime loota, et diskuteerimine 
selle küsimuse ümber jätkub.

TRÜ Arstiteaduskonna teaduskonnasise- 
haiguste ja patoloogilise füsioloogia 

kateeder
Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla 

I sisehaiguste osakond.

147



RAVIMISVIGADEST 
SISEMEDITSIINIS

JAAN RIIV
Tartu

Professor N. Elšteinil * on igati õigus: 
sisehaigusi põdevate haigete ravimine on 
puudulik ega vasta paljuski teaduse saa
vutustele ja tänapäeva võimalustele. Ka 
meile, sisemeditsiini õpetajatele, teeb 
muret medikamentoosne polüpragmaa
sia, üksikute ravimite fetišeerimine. 
loomulike raviviiside alahindamine ja 
profülaktikaettekirjutuste puudulikkus.

* N. Elštein. Peamised vead sisehaigusi 
põdevate haigete ravimisel. Nõukogude Eesti 
Tervishoid, 1971, 6, 433—436.

Ei saaks ütelda, et arsti ei huvitaks 
tema poolt haigele määratud ravi tõhu
sus. Huvitab isegi väga. See on õieti 
primaarne, on arstliku tegevuse aluseks. 
Isegi diagnoos jääb kahjuks sageli 
sekundaarseks, vähemalt tavalise prak
tiseeriva arsti silmis. Täpse diagnoosi 
määramine nõuab aega, kuid haige tahab 
terveks saada võimalikult kiiresti. Arsti 
reputatsioon haige silmis sõltub esma
joones ravi tõhususest, mitte aga niivõrd 
diagnoosi täpsusest.

Kaugeltki ei ole selge, mida ravimis- 
viga sisemeditsiini seisukohalt õieti 
endast kujutab. Seda mõistet võib võtta 
nii ahtalt kui ka avaramalt. Esimesel 
juhul võiks ravimisveaks pidada seda, 
kui haige seisund halveneb otseselt arsti 
tegevuse või tegevusetuse tõttu. Nime
tagem seda arstikunsti veaks. Selliseid 
vigu on, ja mitte eriti vähe. Neid üksnes 
ei tuleks, vaid peaks analüüsima. Kah
juks aga tehakse seda suhteliselt harva.

Professor N. Elštein käsitleb ravimis- 
vigu ilmselt teises, laiemas mõttes. Oma 
olemuselt ei ole arsti tegevus sellistel 
puhkudel otseselt vale, vaid kas eba
täiuslik, vähe põhjendatud, ülepakutud 
või koguni vaieldava väärtusega. Sellest 
kõigest tulenevalt jääb mõnikord napiks 
ka ravi tõhusus. Haige ravimisel on igal 
arstil oma «käekiri». Alati ei ole aga 
tema süü, kui see käekiri halb on. Oma 
osa on siin kahtlemata ajastu mentali
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teedil, arsti teadmistel, kogemustel, ise
loomul, tema kujundajatel ja paljudel 
muudel teguritel.

Edasi ravi tulemuste hindamisest. Kas 
igal juhul võib alati kindlalt ütelda, ja 
seda haigusloo või ambulatooriumi- 
kaardi alusel, et mingi muu ravivõtte 
kasutamisel või ravi komplekssemaks 
muutmisel olnuksid tulemused paremad. 
Kardan, et mitte. Sageli on meil tulnud 
tunnistajaks olla, kuidas haige paraneb, 
kui ta saab üksnes indiferentseid ravi
meid, mõnikord isegi «ravist hoolimata». 
Ei ole põhjust imestada, et nii mõnegi 
kogenud ja oma töös eduka arsti ravi
mite arsenalis on ainult paar tosinat 
ravimit. Kuidas aga võiksime haigus
loost tagantjärele välja lugeda näiteks 
psühhoteraapia osakaalu? Kirurgias on 
ravimisvigade analüüs võrratult konk
reetsem.

Kui Caesari arvates vanad gallialased 
olid novarum rerum cupidi, siis täna
päeva arstidele võib selline uudsusejanu 
olla kahe teraga mõõgaks. Kõik uus ei 
ole veel hea. Üksnes aja range ja objek
tiivne otsus piiritleb ka uute ravimite ja 
ravivõtete kasutatavuse. Uus on vanast 
enamasti mõjuvam, kuid ühtlasi ka oht
likum. Seda kõike oleme antibiootiku
mide ja mitmesuguste hormoonide kasu
tamisel juba kogenud. Eriti ohtlikuks 
tuleb pidada neerupealise koore hor
moonide kriitikata tarvitamist. Taunida 
tuleks ka meie terapeutide «kokarbok- 
sülaasipsühhoosi». Mis liig see liig! 
Ilmselt ei tunta selle preparaadi toime- 
ampluaad. Kui palju arste teab näiteks 
seda, et katsetes on kokarboksülaasi toi
mel esile kutsutud südamevatsakeste 
virvendus? Südame isheemiatõve puhul 
on arsti ülesanne vatsakeste virvendus- 
läve tõstmine, mitte aga alandamine. 
Kui kardiaalne äkksurm tekiks kokar- 
boksülaaskuuri ajal või kohe pärast 
seda, siis meist keegi ei söandaks ütelda, 
et tegemist oli ravimisveaga. Nii keeru-
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kas on olukord ravimisvigade analüüsi
misega teraapias.

Tugevatoimeliste ravimite kasutamise 
kõrval on peaaegu unustatud organismi 
loomulike regul atsioonimehhanismide 
stimuleerimise printsiip. Ma mõtlen siin
juures põhiliselt organismi adaptat- 
sioonivõime suurendamist süstemaatilise 
karastamise, füüsilise treeningu, ots
tarbekohase toitumise ja muude võte
tega. Forsseeritud hormoonraviga, kuigi 
see tihti hädavajalikuks osutub, toimime 
vastassuunaliselt — häirime organismi 
loomulikke regulatsioonimehhanisme.

Mainitud aspektist ja muudest asja
oludest lähtudes on üsna vähe põhjen
datud ka antikoagulantravi südame 
isheemiatõve erinevates staadiumides. 
Antikoagulandid rikastavad olulisel 
määral profülaktika ja ravi võimalusi 
tromboembooliliste tüsistuste korral, 
kuid puuduvad veenvad tõendid, et anti
koagulandid vähendaksid müokardi- 
infarkti tekkimise võimalust või letaal- 
sust infarkti tagajärjel. Antikoagulan- 
tide toimet on kiidetud ja nii mõnedki 
meie juhtivad teadlased, kes seda küsi
must on uurinud ja tulemused vormista
nud doktoriväitekirjaks või kes on pub
litseerinud monograafiaid, kiidavad 
antikoagulante prestiiži ajendil edasi. 
Maailma meditsiiniüldsus suhtub anti- 
koagulantidesse küllalt objektiivselt. 
Kui müokardi-infarkti antikoagulant- 
profülaktikas mõningaid positiivseid 
näitajaid on registreeritud, siis minu 
arvates ilmselt haigete süstemaatilise 
meditsiinilise järelevalve ja otstarbe
kohase elurežiimi arvel, millel on otsus
tav tähtsus südame isheemiatõve profü
laktikas.

Kurjast tundub olevat samuti anti- 
anginoossete ja nn. koronarolüütiliste 
vahendite rohke kasutamine pingutus- 
stenokardia juhtudel. Hoopis tähtsam 
on korraldada nendele haigetele ots
tarbekohasem elu-, töö-, toitumis- ja 

treeningurežiim. Teatava suhtelise 
erandi moodustavad adrenergilise süs
teemi ß-retseptorite blokaatorid (inde- 
raal), mis müokardile avaldavat tugevat 
hüpokineetilist toimet. Inderaalil arva
takse samuti olevat mõningane anti- 
fibrillatoorne efekt. Kardioloogide soov 
on, et meie apteegivõrgust kaoks inde- 
raali defitsiit. Seni oleme sunnitud olnud 
leppima küllalt kurioosse korraldusega, 
mis keelab ära defitsiitsete ravimite hai
getele väljakirjutamise. Samal ajal saab 
neid «defitsiitseid» ravimeid vabalt osta 
Petserist ja Valgast, Leningradist ja 
Riiast rääkimata.

Halvasti ravitakse meil hüpertoonia- 
tõbe põdevaid haigeid. Siin valitseb 
juhuslik ja perioodiline «monofarmaat- 
sia». Asjale tuleks kasuks kestev ravi 
mitmete antihüpertensiivsete medika- 
mentidega. Neil juhtudel ei oleks see 
polüpragmaasia ega ravimisviga, vaid 
hoopis oskuslik ja õige ravi. Jah, teraa
pia alal ravimisvigu analüüsida on võrd
lemisi raske. Probleem on delikaatne, 
nõuab mõistmist ja taktitundelist lähe
nemist, nagu ka professor N. Elštein on 
rõhutanud.

Selleks, et haigele korralikult selgeks 
teha mõningaid dieedi ja elurežiimi 
üksikasju, kulub arstil vähemalt 20 . . . 
30 minutit. Töö kergendamiseks selles 
osas oleks soovitatav koostada ja trük
kida seeria asjalikke meelespäid, mille 
arst haigele kätte annaks omapoolseid 
selgitusi jagades. Mõndagi on juba ole
mas, näiteks suhkruhaigete jaoks, vaja 
aga oleks palju rohkem.

Professor N. Elšteini artikkel puu
dutab meie meditsiiniüldsuse üsna hella 
kohta. On ilmne, et internistide etteval
mistamisel ja nende kvalifikatsiooni 
edasisel tõstmisel tuleks raviküsimustele 
rohkem tähelepanu pöörata.

TRÜ Arstiteaduskonna sisehaiguste 
propedeutika kateeder

149



Abiks velskritele ja õdedele
SAPROFÜÜTSED 

MIKROORGANISMID 
HAIGUSETEKITAJATENA

HARRI LÕIV
Tallinn

Inimese nahk ja limaskestad ning 
mõned siseelundid, eriti soolestik, on 
asustatud tohutu hulga mitmesuguste 
mikroorganismidega. Enamik neid 
mikroorganisme on kommensaalid, s. t. 
nad elavad peremeesorganismis ilma 
seda kahjustamata. Mõned mikroobi- 
liigid võivad olla inimesele isegi kasu
likud, näiteks E. coli jämesooles, lakto- 
batsillid tupes jne. Kommensaalide ja 
peremeesorganismi vahel valitseb tava
liselt tasakaaluseisund, milles kumbki ei 
suuda vastaspoolt kahjustada või hävi
tada. Need ongi peamised omadused, mis 
lahutavad kommensaale patogeensetest 
mikroorganismidest, sest viimased inim
organismi sattumisel peaaegu alati mur
ravad läbi kaitsvatest tõketest ja alusta
vad rünnatava organismi hävitamist. 
Seevastu võivad saprofüütsed mikro
organismid osutuda tõvestavateks üksnes 
siis, kui mikro- ja makroorganismi tasa
kaaluseisund on rikutud makroorganismi 
kahjuks.

Tänapäeval suudetakse pikendada 
nõrgestatud ja isegi raske haigusseisun- 
diga haigete eluiga, need haiged ongi 
saprofüütsetele mikroorganismidele so
bivaks ründeobjektiks. Seetõttu sagene
vad saprofüütsete mikroorganismide 
poolt tekitatud haigused proportsionaal
selt nende isikute juurdekasvuga, kellel 
resistentsus infektsiooni suhtes on ala
nenud.

Organismi resistentsuse alanemist ei 
põhjusta üksnes mitmesugused sise- ja 
kirurgilised haigused, vaid ka diagnoosi- 
mis- ja raviprotseduurid ning ravimid. 
Viimastest antibiootikumid põhjustavad 
sagedasel kasutamisel tüsistusi, nor
maalse mikrofloora muutusi jm. Varsti 
pärast antibiootikumide laialdast kasu
tuselevõtmist kirjeldati antibiootikumi-
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dega ravimisest alguse saanud stafülo- 
kokiliste enteriitide ning naha ja limas
kestade seenhaiguste jm. sagenemist.

Normaalselt on mitmesuguste sapro
füütsete mikroorganismide liikide oma
vaheline hulgaline vahekord tasakaalus. 
Antibiootikum võib selle tasakaalu rik
kuda, hävitades teatava, tema suhtes 
tundliku mikroobiliigi, mille tagajärjel 
antibiootikumiresistentsed mikroobitü- 
ved saavad juurde eluruumi, nende arv 
suureneb, see omakorda võib põhjus
tada eespool mainitud haigusseisundeid. 
Mikroorganismide hulgalise vahekorra 
muutuse põhjuseks harvematel juhtudel 
võib olla antibiootikumi otsene mikroo
bide kasvu stimuleeriv toime, näiteks 
kloortetratsükliin ja neomütsiin stimu
leerivad Candida albicans'i paljunemist 
ja virulentsuse suurenemist. Niisama 
tähtis on antibiootikumide otsene toime 
inimorganismi. Antibiootikumide toimel 
väheneb antikehade produktsioon, muu
tub kudede pH. areneb vitamiinivaegus, 
põhjustades organismi vastupanuvõime 
nõrgenemist mikroobide suhtes.

Peale antibiootikumide on sageli 
kasutatavaks ravimiks kortikosteroidid. 
Nende toimel surutakse maha põletiku- 
protsessid, samuti antikehade ja inter- 
ferooni moodustumine ning aktiivsus. 
Teistest organismi vastupanuvõimet nõr
gendavatest medikamentidest peab mai
nima tsütotoksilisi ravimeid ja anti- 
metaboliite, mis pärsivad luuüdi ja 
retikuloendoteliaalsüsteemi funktsioone. 
Peale selle kahjustavad tsütotoksilised 
ravimid kiirelt kasvavaid rakke, näiteks 
soole limaskesta rakke, põhjustades sel
lega soole seina haavandumist, mis sap
rofüütsetele mikroorganismidele oma
korda osutub organismi sisenemise 
väravaks.
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Vähem ohtlikud ravimitest ei ole mõ
ned ravi- ja diagnostilised manipulat
sioonid, nagu põie ja veenide kateteri- 
seerimised, drenaažid, süstimised, haa- 
vaõmblused jm., mille kaudu saprofüüt
sed mikroorganismid sisenevad.

Sisehaiguste kliinikus on puuduliku 
neeru- ja maksafunktsiooniga haigetel 
ning suhkruhaigetel täheldatud sagedasi 
saprofüütsetest mikroorganismidest põh
justatud infektsioone. Diabeedi korral 
kulgeb põletik loiult, mis on tingitud 
puudulikust fagotsütoosist ja fibroblas- 
tide paljunemisest. Samuti kulgeb põle
tik ka nefropaatia korral, lisaks sel
lele on alanenud spetsiifiliste antikehade 
produktsioonivõime. Kroonilise maksa- 
haigusega isikutel on vastupanuvõimet 
.alandavaks teguriks häiritud valgusün- 
tees. Kirurgiakliinikus on häirivaks 
tüsistuseks põletus- jt. haavade infit- 
seerumine, seda peamiselt saprofüütsete 
mikroorganismidega.

Üldiselt haiglates, eriti laste hulgas, 
on täheldatud stafülokokkide, strepto- 
kokkide, Pseudomonas'te jt. mikroorga
nismide poolt tekitatud haiglasiseseid 
puhanguid, nii et juba mõnda aega on 
räägitud uut liiki haigusest — hospita- 
lismist. Pikamaareisijatel tekib sa
muti sageli diarröa. Põhjuseks arvatakse 
olevat organismile võõraste mikroorga
nismide sattumine seedetrakti.

Ka organismis olev infektsioonikolle 
nõrgestab organismi vastupanujõudusid 
ja annab saprofüütsetele mikroorganis
midele võimaluse lüüa lamavat vastast.

Pediaatriapraktikas on ülemiste hin
gamisteede põletikkudega haigetel am
mu täheldatud enteropaatiat ja ümber
pöördult, sooleinfektsiooniga haigetel 
kaasnevad sageli kopsupõletik, otiit jm.

Eespool mainitule lisaks alaneb orga
nismi vastupanuvõime vanemas eas ini
mestel, kel on proteiini- ja vitamiinivae
gus ning mõnede füsioloogiliste talitluste 
puudulikkus, näiteks maohappe vähesus, 
nõrgenenud köharefleks jm.

Nimetatud haigus- ja füsioloogiliste 
seisundite korral võib nakkuslikke tüsis
tusi põhjustada üle paarikümne mikro
organismi. Järgnevalt vaatleme kirjan

duse andmetel sagedamini esinevaid, 
kuid üldiselt vähem tuntud liike.

Achromobacter ja Moraxella.
Nendesse perekondadesse kuuluvatele 

mikroorganismidele on sünonüümidena antud 
umbes 40 nimetust, millest sagedamini kasu
tatavad on Mima, Herellea, Acinetobacter ja 
Lingelsheimia. Akromobakterite hulka kuulu
vad A. anitratus ja A. Iwoffii ning Moraxella 
hulka M. duplex. Akromobaktereid on isolee
ritud tervetel inimestel hingamisteedest, välja- 
heitest, uriinist, nahalt, tupest ja mujalt, 
looduses mullast ning veest. Nõrgestatud orga
nismis tekitavad akromobakterid meningiiti 
ja uretriiti. Morfoloogilise sarnasuse tõttu 
meningo- ja gonokokkidega on nende identi
fitseerimine väga tähtis. On kindlaks tehtud, 
et nn. penitsilliiniresistentne gonorröa on tege
likult akromobakterite tekitatud. Peale mai
nitu võivad akromobakterid tekitada sepsist, 
endokardiiti, hingamisteede põletikke, gastro- 
enteriiti, peritoniit! ja koletsüstiiti. Akromo
bakterite nosokomiaalset levikut on täheldatud 
põletushaavade korral. Isoleeritud haiguse
tekitajal on vaja määrata antibiogramm. Ena
masti on nad penitsilliini- ja sulfoonamiidide- 
resistentsed ning neomütsiini ja tetratsükliini 
suhtes tundlikud.

Moraxella duplex'i, nagu eelmisi mikroo- 
begi, on isoleeritud tervetel isikutel hingamis
teedest jm., loodusest aga võrreldes akromo- 
bakteritega harvem. Nad võivad tekitada 
meningiiti, bronhopneumooniat, üksikjuhtudel 
soolepõletikku. Seetõttu on märkimisväärne, et 
allakirjutanul õnnestus neid suhteliselt sageli 
isoleerida diarröaga lastelt.

Pseudomonas aeruginosa e. P. pyocyanea 
(Синегнойная палочка).

Arvatakse, et pseudomoonas ei kuulu ini
mese normaalse floora hulka. Enamasti iso
leeritakse teda veest. Nõrgestatud organismis 
tekitab sepsist, gangrenoosset püodermiat, 
nahahaavandeid, kuseteede ja haavanakkusi, 
endokardiiti, otiiti, hingamisteede põletikke, 
kopsupõletikku, meningoentsefaliiti, diarröad 
jne. Sagedasemat infektsiooni teket tähelda
takse penitsilliiniga ravituil ja enneaegsetel 
vastsündinutel. Vastuvõtliku kontingendi hul
gas on täheldatud nakkuse nosokomiaalset 
levikut reostunud piimapudelite, veega saas
tatud piima, käeharja, depilaatori, inkubaatori, 
samuti meditsiinipersonali ja emade käte 
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kaudu. Nakatumist soodustab Pseudo- 
monas’te võime elada niisketes ruumides ja 
esemetel kuni kuus kuud.

Patogeensete Pseudomonas'te hulka on vii
masel ajal arvatud Pseudomonas maltophilia e. 
Alcaligenes bookeri. Mikroobi on isoleeritud 
veest ja piimast. Vanadel inimestel, suhkru
haigetel, vähihaigetel ja sisehaigusi põdevatel 
isikutel on sageli kindlaks tehtud mitmesuguse 
asukohaga infektsioone, näiteks kuseteede 
nakkushaigusi, gangreeni. Peale nende on 
sedastatud laske- ja operatsioonihaavade 
infektsioone. Pseudomoonased on paljude üld
kasutatavate antibiootikumide suhtes resis
tentsed, tundlikud aga kolistiini ja polümük- 
siini suhtes.

Alcaligenes faecalis (Фекальный щелоще- 
образователь).

Mikroobe on isoleeritud väljaheitest, veest 
jm., sagedamini subtroopilises kliimavööndis 
kui parasvööndis. Sageli põhjustavad kuse
teede põletikke, harvem sepsist, soolehaavan- 
deid, apenditsiit!, endokardiiti, meningiiti, 
osteomüeliiti. Arvatakse, et A. faecalis on 
enterokoliidi tekitaja väikelastel. Möödunud 
aegadel isoleeriti A. faecalis’t sagedamini kui 
tänapäeval. Nähtavasti arvati A. faecalis’e 
hulka nendega sarnanevaid mikroobe, nagu 
pseudomoonased ja akromobakterid. A. fae
calis on tundlik tetratsükliini, levomütsetiini 
ja polümüksiini В suhtes. Üldiselt soovitatakse 
enne ravi alustamist määrata antibiogramm.

Serratia marcescens e. Bacterium prodigio
sum (Чудесная палочка).

Serratia poolt esilekutsutud infektsiooni on 
nimetatud kromobakterioosiks. Selline nime
tus on siinkohal eksitav, sest Serratia ei kuulu 
kromobakterite hulka, kuigi '/4 tüvedest moo
dustab punast pigmenti. Apigmentsed tüved 
võidakse samastada Aerobacter’iga või Para- 
coli’ga.

Serratia’t leitakse mullas, vees, reovees 
ning inimesel soolestikus, kuseteedes ja nahal. 
Sagedamini tekitavad haigusi vastsündinutel, 
nõrkadel lastel, vanadel inimestel ja anti
biootikumidega ravituil. Haigustest on esi
kohal kuseteede nakkushaigused, mis võivad 
tekkida kateteriseerimise või antibiootikum- 
ravi ajal. Kuseteede haigusest võivad lähtuda 
sepsis, endokardiit või kopsupõletik. Teises 
järjekorras on täheldatud hingamisteede nak
kushaigusi. Punase pigmendi tõttu on röga 

punane (pseudohemoptoe). Vastsündinul on 
kirjeldatud nn. punaseid mähkmeid, mis 
on tingitud pigmenti produtseeriva Serratia 
esinemisest roojas. Serratia t on kirjeldatud 
kui põletus- ja operatsioonihaavade sagedast 
infitseerijat. Harvem on teda isoleeritud otiidi, 
sinusiidi, osteomüeliidi korral ja diarröaga 
lastelt.

Serratia-infektsioon võib levida nosoko- 
miaalselt, seda eriti vastsündinute hulgas, 
tekitades kuseteede põletikke, omfaliiti. Hai
geid ravitakse antibiogramm! alusel.

Klebsiella e. Friedländer! batsill.
Klebsiella on tervete inimeste hulgas laial

daselt levinud, teda on leitud üle poolte ini
meste kurgust, väljaheitest. harvem tupest, 
sapi- ja kuseteedest jm. Üsna sageli on 
Klebsiella'sid isoleeritud suuvähki ja maohai- 
gusi põdevatelt haigetelt, samuti hingamis
teede viirusnakkuse korral. Võivad tekitada 
hingamis- ja kuseteede põletikke, stomatiiti. 
neid sageli koos muude mikroobidega, nagu 
stafülokokid, kolibakterid, Pseudomonas. Pro
teus. Klebsiella'sid on kirjeldatud toidumür
gituse tekitajatena, enterokoliidi tekitajaks 
pidamiseks aga ei ole küllaldaselt tõestus
materjale. Klebsiella-infektsioon võib levida 
nosokomiaalselt, eriti lasteasutustes. Enne 
antibiootikumravi algust on vaja määrata 
tekitaja antibiogramm.

Enterobacterium.
Omadustelt väga sarnane Klebsiella ga. 

Teda leidub roojas, vees ja mullas. Inimorga
nismist on teda isoleeritud kurgu-ninalimast, 
tupest, mädast, verest jm. Võib tekitada hin
gamis- ja kuseteede haigusi, koletsüstiiti. 
haavanakkust jm.

Escherichia coli.
Nende all vaatleme E. coli enteropatogeen- 

sete serotüüpide hulka mittekuuluvaid mik
roobe, nagu E. coli 0 2, 0 4, 0 6 jt. kuni О 25, 
mida leitakse koduloomadel, samuti pooltel 
lastel roojast, sageli kurgulimast ja uriinist. 
Enteropatogeensetest E. coli serotüüpidest eri
nevalt tekitavad mainitud serotüübid peami
selt kuseteede põletikke, harvem kopsupõle
tikku, mitmesuguseid mädapõletikke ja bakte- 
rieemiat; harvadel juhtudel on neid isoleeritud 
surnu ajukelmetelt ja verest. Meil õnnestus 
E. coli О 6 serotüüp isoleerida surnu kopsu- 
koest. Neid serotüüpe enterokoliidi tekitaja
tena interpreteerida on raske seetõttu, et ter
vetel lastel leitakse neid niisama palju kui
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diarröaga lastel. Meil õnnestus tõestada kõne 
all olevate serotüüpide osa laste enterokoliidi 
etioloogias (vt. «Nõukogude Eesti Tervishoid», 
1971, 6, 414—417). Mainitud serotüüpi kuulu
vad mikroobid võivad nõrgestatud organismis 
tõvestavateks osutuda.

Edwardsiella.
Antud perekonda kuuluvad mikroobid sar

nanevad omadustelt Salmonella või Arizo- 
na’ga. Neid on leitud mao, hülge, merilõvi ja 
inimese roojas. Haigetel on neid isoleeritud 
rektaalabstsessist, haavamädast, operatsiooni
haavast, pleuravedelikust, verest, liikvorist ja 
väljaheitest. Allakirjutanul ei ole seda mik
roobi paljude aastate jooksul õnnestunud iso
leerida, võib arvata, et meie oludes see mik
roob ei ole levinud, vaid esineb sooja kliimaga 
maades.

Arizona.
Mikroobi on isoleeritud reptiilidelt, lindu

delt ja imetajatelt, sealhulgas inimeselt, mõni
kord on leitud ka toiduainetest. Arizona’del 
on kalduvus tungida verre, põhjustada gene- 
raliseerunud infektsiooni ja lokaalseid põle
tikke, nagu maksaabstsesse, otiite jm. Arva
takse, et teatavates tingimustes võivad nad 
tekitada diarröad ja gastroenteriiti.

Providencia.
Varem nimetati mikroobi ParacolVks. Teda 

on isoleeritud närilistelt ja vasikatelt, inimes
tel aga enamasti kuseteedest ning seedetrak
tist. Kõige sagedamini on ta olnud kuseteede 
põletiku tekitaja. Kuseteede infektsioonid või
vad levida nosokomiaalselt. Harvematel juh
tudel võib Providencia tekitada bakterieemiat, 
sepsist, kopsupõletikku ja operatsioonijärgset 
haavanakkust, arvatakse ka, et diarröad.

Aeromonas hydrophila.
Mikroobe on isoleeritud konnadelt, kala

delt, veest, kanamunadest, toiduainetest, kari
loomadelt ja inimese väljaheitest. Näib, et 
haiguse tekitamiseks vajab mikroob nõrges
tatud organismi. Nõrgestavate teguritena on 
kirjeldatud pikaajalist prednisoonravi, operat
sioone, tuumoreid, vereloomeelundite haigusi 
jm. Haigetelt on neid isoleeritud järgmiste 
haigusseisundite korral: operatsioonihaav, 
haavand, perforeerunud ussjätke, koletsüstiit, 
kuseteede põletik, osteomüeliit, bronhiit ja 
kopsupõletik, tonsilliit, enterokoliit ja gastro- 
enteriit. Meil on aeromoonaseid suhteliselt 
sageli õnnestunud isoleerida diarröaga lastelt.

Vibrio fetus.
Viimasel aastakümnel on täheldatud V. fe- 

tus’e tekitatud haiguste sagenemist. V. fetusA 
on isoleeritud koduloomadelt, harvem tibudelt. 
Loomadel põhjustavad aborti. Inimesel või
vad tekitada taastuvat sepsist, abstsesse, endo
kardiiti, pleuriiti, kopsupõletikku, meningiiti, 
lastel enteriiti, täiskasvanuil aga gastroente
riiti. Märkimisväärne on, et '/5 nakatunud isi
kutel esinevad kesknärvisüsteemi haigus
nähud. V. fetus’ega infitseerumise suhtes lan
gevad kahtluse alla need haiged, kellel 
esinevad taastuvad palavikud, tromboflebiidid, 
abordid ja kontakt loomadega. Ravi penitsil
liini ja sulfoonamiididega või streptomütsii- 
niga on tulemusrikas.

Chromobacterium.
Selle perekonna liikide poolt põhjustatud 

haigust nimetatakse kromobakterioosiks. 
Kromobakterite hulka kuuluvatest mikroobi
dest vaatleme siinjuures ainult üht — C. vio- 
laceum’i. Teda on leitud vees, mullas, roisk- 
vees, kartulites jm. Tema poolt tekitatud 
haigusseisunditest on kirjeldatud nahahaa- 
vandeid, igemeabstsesse, septikopüeemiat jt. 
Kirjanduse andmetest nähtub, et kromobak- 
terioosid esinevad sagedamini troopikas kui 
meie kliimavööndis. Kromobakterioosi hai
gestuvad sagedamini suhkruhaiged, amöbiaasi 
ja malaariat põdevad isikud ning alkohoolikud.

Staphylococcus albus.
Apatogeenseid stafülokokke leitakse pea

aegu alati nahal, sageli nina ja kõri limas
kestal, konjunktiivil, tupes, kusitis, imikutel 
väljaheites. Analüüsi tulemuste interpreteeri
misel peab arvestama uurimismaterjali reos
tumise võimalust (vt. «Nõukogude Eesti Ter
vishoid», 1965, 5, 359—361). Kui stafülokokke 
on haigestunud elunditest korduvalt isoleeri
tud, siis seda kindlamini võib neid pidada 
haiguse tekitajateks. Valged stafülokokid või
vad nõrgestatud organismis tekitada sepsist, 
südameoperatsiooni järel endokardiiti, kuse
teede põletikku pärast manipulatsioone nen
des, operatsioonihaavade supuratsiooni jm. 
Raviks võib määrata penitsilliini parenteraal- 
selt, õigem on ravi vastavalt tekitaja anti
biogrammile.

Streptococcus anhaemolyticus.
Patogeenseks peetakse hemolüütilist strep- 

tokokki, kuna mittehemolüütiline kuulub suu, 
ninaneelu ja soolestiku normaalse floora 
hulka. Teatavates tingimustes võib ta pato- 
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geenseks osutuda ja võib siis tekitada kaariest, 
pulpiiti jm. Mäda aspireerimise korral nen
dest haiguskolletest võib tekkida kopsuabs- 
tsess ja empüeem.

Streptococcus faecalis e. Enterococcus.
Viimasel ajal on suurenenud enterokokkide 

■osatähtsus endokardiidi, arteriidi, kuseteede 
ja haavanakkust tekitajatena. Raviks on soo
vitatud ampitsilliini üksi või koos streptomüt- 
siiniga.

Streptococcus anaerobius.
Anaeroobset streptokokki on kirjeldatud 

haavanakkuse ja ajuabstsessi tekitajana. Vii
masel juhul esineb samal ajal otiit või sinu- 
siit. Peale mainitu võivad streptokokid teki
tada abordi- ja sünnitusjärgset sepsist ning 
tromboflebiiti.

Neisseria.
Saprofüütsete Neisseria'te, nende hulgas 

anaeroobsete (Veillonella), normaalseks asu
kohaks on nina- ja suuõõs, ninaneel, kusiti 
distaalne osa. tupp, seedetrakt. Järelikult peab 
bakterioloog suutma neid diferentsida pato- 
geensetest Neisseria'test — gonokokkidest ja 
meningokokkidest. Saprofüütsed Neisseria'd 
võivad teatavates tingimustes tekitada hinga
misteede põletikke, kuid neid tuleb tekita
jatena trakteerida ettevaatusega, sest nad on 
hingamisteede normaalsed asukad. Ravimitena 
soovitatakse penitsilliini ja sulfoonamiide.

Difteroidid.
Difteeriabakterite-taolised mikroobid ehk 

difteroidid Corynebacterium pseudodiphthe- 
riticum ja C. xerosis on tervel inimesel hin
gamisteede, tupe ja silma limaskestade tava
lised asukad. Teatavas olukorras võivad nad 
tekitada ajuabstsessi ja endokardiiti, viimast 
just prednisooni või antibiootikumidega ravi
tuil. Uurimistulemuste interpreteerimisel peab 
arvestama uurimismaterjali reostumise või
malust.

Bacteroides.
Bakteroidid on anaeroobsed mikroorganis

mid, mida tervetel inimestel on eriti palju 
roojas, vähemal määral tupes ja ninaõõnes. 
Antibiootikumide-ajastuni süüdistati bakte- 
roide ainult sinusiidi ja otiidi tekitamises. 
Tänapäeval on kindlaks tehtud nende poolt 
tekitatud sepsist, abstsesse, tromboflebiiti jm. 
Sepsise lähtekohaks on infektsioonikolle nina
neelus, kopsus, sooles, ussjätkes, kuse- ja 
suguelundeis või haavades. Iseloomulikuks 
tunnuseks bakteroididest põhjustatud kopsu- 

ja pleurahaiguste korral on lehkav hingeõhk 
ja mädane röga. Bakteroidide laboratoorne 
diagnoosimine on raske, sest tuleb tagada 
anaeroobsus, kasutada erisöötmeid ja tulemu
sed saadakse hilja. Seetõttu pakuvad tuge 
mõned tähtsad kliinilised sümptoomid: lehkav 
mäda, milles on graamnegatiivsed pleomorfsed 
kepikujulised bakterid, gaasisisaldusega abs- 

tsessid ja lokaalne tromboflebiit, sepsise sümp
toomide korral jääb verekülv puhtaks. Ravi 
on peamiselt kirurgiline. Antibiootikumidest 
võib kasutada tetratsükliini või levomütsetiini. 
Tekitaja antibiogramm! määramine on tülikas 
seoses anaeroobsuse tagamise ja erisöötmete 
vajalikkusega.

Fusobacterium.
Fusobakterite hulka kuuluvatest mikroobi

dest peetakse tõvestavateks Fusobacterium 
fusiforme’t. Teda on leitud tervete inimeste 
suuõõnes, kõris, soolestikus ja välimistes sugu
elundites. Assotsiatsioonis spiroheetidega on 
nad suutelised tekitama angiini (angina 
Plaut-Vincenti), sinusiiti, meningiiti, aju
abstsessi, peritoniiti, püelonefriiti, hingamis
teede põletikke, kopsugangreeni ja sepsist. 
Üldiselt on fusobakterioos harva esinev hai
gus.

Lactobacilli e. piimhappebakterid.
Peale tavalise asukoha, piimasaaduste, on 

laktobatsille isoleeritud inimesel suuõõnest, 
soolestikust ja tupest. Laktobatsillid on tõves
tavateks osutunud harva. Neid on kirjeldatud 
kopsuabstsessi, endokardiidi ja soolenakkus- 
haiguste tekitajatena.

Bacilli.
Need eoseid moodustavad mikroobid on 

looduses väga laialdaselt levinud, neid on lei
tud vees, mullas ja õhus. Kui batsille isolee
ritakse söötmetelt, siis peetakse nende esine
mist tavaliselt välisreostuseks, mitte aga uuri
mismaterjalist pärinevaks. Rutiinses töökäigus 
jäetakse batsillid identifitseerimata või nime
tatakse neid kõiki ühiselt — Bacillus subtilis. 
Batsille on isoleeritud trauma- ja operat
sioonihaavadest. Mõnikord on täheldatud bat
sillide poolt tekitatud vereülekandejärgset 
sepsist. Arvatakse, et nad võivad tekitada 
endokardiiti. Pärast traumat on täheldatud 
sarvkesta abstsessi ja panoftalmiiti.

B. subtilis’ega sarnaneb B. cereus. Teda on 
peetud kopsupõletiku, püelonefriidi ja toidu
mürgituse tekitajaks. Üldiselt ollakse seisu
kohal, et batsilloos tekib organismi alanenud 
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resistentsuse korral. Seejuures on organismi 
vastupanu .alandavateks teguriteks suhkurtõbi, 
alkoholism, isheemia, põletused, krooniline 
osteomüeliit, kolelitiaas, haavad, kasvajad ja 
pankreatiit, üldse sise- ning nakkushaigused. 
Öeldust lähtudes tuleb seisukoht võtta, et 
batsillid võivad olla haigusetekitajateks ja et 
nende leidmisel ei ole alati tegemist söötmete 
või uurimismaterjali reostumisega.

Fungi e. seened.
Mikroskoopilistest seentest vaatleme järg

nevalt pärmisarnaseid seeni ja hallitusseeni. 
Candida hulka kuuluvatest pärmisarnastest 
seentest peetakse patogeenseks C. albicans’i. 
Teisi vähem tuntuid ja saprofüütseid seeni on 
leitud nina, kurgu ja tupe limaskestal, soole- 
traktis ja nahal. Neid on kirjeldatud stoma- 
tüdi, tonsilliidi, endokardiidi ja meningiidi 
tekitajatena.

Torulopsis ja Rhadotorula võivad olla 
kuseteede põletiku ja bronhopneumoonia teki
tajateks. Antimetaboliitidega ravituil on diag
noositud fungeemiat ja antibakteriaalse ravi 
järel sepsist ning endokardiiti; neidsamu sei
sundeid on täheldatud vähi- ja leukeemiahai- 
getel. Aspergillus’t leitakse sageli nii tervetel 
inimestel ja loomadel kui ka nende ümbruses. 
Aspergilloos areneb nõrgestatud organismis, 
näiteks vähihaigetel, suhkruhaigetel, steroi- 
didega ravituil, vähivastaste ravimite ja 
antibiootikumidega ravituil, ühtlasi kiiritatuil. 
Infektsioon lokaliseerub sageli ülemistes hin
gamisteedes, kus tekivad mädased, nekroosi- 
ja granulatsioonikolded. Infektsiooni are
nemiseks hingamisteedes on vajalik nende 
lokaalne kahjustus, näiteks bronhiektaas, 
kavern jm. Rindkere läbivalgustusel on näha 
mütsetoom ehk aspergilloom. Harvem võivad 
aspergillus’ed tekitada empüeemi, astmat, 
sinusiiti, meningiiti, pärast penitsilliini süsti
mist võib tekkida ka nahaalune paise.

Mucor'ist põhjustatud mucormycosis’e esi
nemist on viimastel aastatel sagedamini 
täheldatud. Mucor võib tekitada periorbitaal
set ja perinasaalset nakkushaigust, kopsukah- 
justusi ja endokardiiti. Mukormükoos kulgeb 
tormiliselt, harva jõutakse haigust diagnoo
sida enne haige surma.

Protozoa e. algloomad.
Mitmetest inimorganismis elunevatest alg

loomadest vaatleme vaid kaht: Lamblia 
intestinalis’^ (Giardia lamblia) ja Trichomonas 
tenax’it (buccalis). Lambliad elunevad ena

mikul inimestel soolestikus, seda eriti lõuna
poolsetes riikides. Lambliaid on peetud soole- 
põletiku tekitajateks, kuigi seda ei ole veen
valt tõestatud, küll aga võivad nad olemas
oleva soolehaiguse kulgu pikendada või ras
kendada. Peale soolestiku düsfunktsiooni või
vad nad tekitada sapipõiepõletikku, seda arva
tavasti mikroobide poolt või mõnel muul teel 
kahjustatud sapipõies. Lambliad on tundlikud 
trihhopooli suhtes. Trichomonas tenax’it iso
leeritakse 1/4 inimestel suust, seda eriti halvasti 
hooldatud ja vigaste hammaste korral. Selle 
alglooma patogeensus on selgusetu, võib-olla 
on tõvestamiseks vajalik assotsiatsioon teiste 
mikroorganismidega.

Viimasel aastakümnel on nimetamis
väärset edu saavutatud nakkushaiguste, 
vähi, samuti südame ja veresoonkonna 
jm. haiguste ravis. Neid edusamme riku
vad sageli infektsioonid, mida varem 
tuli ette harva. Põhjused on tänapäeva 
haigete kontingendis. Kui varematel 
aegadel enamik raskelt haigeid suri, siis 
tänapäeval suudame neile tagasi anda 
elu ja töövõime. Nende organism on ole
masolevast haigusest nõrk, nõrgestatud 
antibiootikumide, steroidide, tsütotoksi- 
liste ravimite jm. toimest. Selliseid hai
geid ründavad nende endi normaalse 
mikrofloora liikmed, nn. oportunistid. 
Tekkinud nakkushaiguse diagnoosimine 
on keeruline nii kliiniliselt kui ka labo
ratoorselt. Kui patogeensetest mikroo
bidest põhjustatud haigustel on iseloo
mulikud sümptoomid, siis saprofüüti- 
dest esilekutsutud haigustel neid aga 
alati ei täheldata.

Vastutusrikas osa langeb rohkem me
ditsiiniõele kui arstile, iga pisematki 
muutust haige seisundis ja käitumises 
ning meeleolus tuleb jälgida ja arves
tada. Diagnoosimisraskus seisneb ka 
isoleeritud mikroobi osa määramises 
haiguse patogeneesis, kuna nad on ju 
inimese organismi normaalsed asukad. 
Isoleeritud mikroobi patogeensuse üheks 
kriteeriumiks võiks neil juhtudel olla 
nende korduv avastamine haiguskoldes, 
eriti puhaskultuurina. Kahjuks isoleeri
takse mitut mikroobi ühel ja samal ajal, 
mis ühe või teise mikroobi etioloogilise 
osa määramist veelgi raskendab. Neil 
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juhtudel võiks orientiiriks olla tekitaja 
asukoht organismis. Laboratoorset diag
noosimist võivad abistada haiguskolde 
biopsia ja antikehade tiitri määramine 
isoleeritud tekitaja suhtes. Laboratoor
ses diagnoosimises on eriti vajalik kli- 
nitsisti ja bakterioloogi koostöö (vt. 
«Nõukogude Eesti Tervishoid», 1968, 5, 
360—362). Olemasolev laboratooriumi- 

süsteem kahjuks ei suuda täita seda 
ülesannet, sest selleks vajatakse täpse
maid uurimismeetodeid kui need, mida 
kasutatakse olemasolevates, kontagioos- 
seid enterobaktereid uurivates labora
tooriumides, ja hoopis erineva kvali
fikatsiooniga bakteriolooge.

Zooloogia ja Botaanika Instituudi 
protozooloogiasektor

COXSACKIE VIIRUSED JA 
NENDEST PÕHJUSTATUD

HAIGUSED

KUULO KUTSAR
Tallinn

Enteroviirused on laialt levinud ela
nike hulgas ja väliskeskkonnas ning 
nad on võimelised esile kutsuma mitme
suguseid haigusvorme. Tänapäeval tä
heldatakse poliomüeliidi elusvaktsiini 
kasutuselevõtmise tõttu polioviiruste 
levikut elanike hulgas üsna harva. See
vastu on sagenenud Coxsackie viirustest 
põhjustatud haigusvormide esinemine 
ning raskemaks muutunud nende kliini
line kulg.

Coxsackie viirused avastasid G. Dall
dorf ja G. Sickles (2) 1948. aastal. 1950. 
aastal jaotas G. Dalldorf (1) Coxsackie 
viirused vastsündinud hiirte nakatami
sel ilmnenud histoloogiliste muutuste 
erinevuse alusel kahte rühma. Tänapäe
val tuntakse Coxsackie A-viiruste 24 
serotüüpi ja Coxsackie B-viiruste kuut 
serotüüpi.

Coxsackie A-viiruste iseloomulikuks 
omaduseks on nende võime vastsündi
nud valgetel hiirtel, vastsündinud puu- 
villarottidel ja vastsündinud hamstritel 
esile kutsuda skeletilihaste difuusset 
müosiiti. Nendel katseloomadel kujune
vad välja ka lõdvad halvatused, kuid 
kesknärvisüsteemi kahjustusi ei ole se
dastatud. Coxsackie Ä-rühma viirused 
adapteeruvad halvasti koekultuuridega.

Coxsackie B-rühma viirused põhjus
tavad vastsündinud valgetel hiirtel ise
loomuliku haiguse, mis kulgeb treemori

UDK 576.858.2-022.6(047)

ja spastiliste halvatustega. Histoloogili- 
selt täheldatakse koldelist müosiiti, aju- 
kahjustust, abaluudevahelise rasva vää- 
rastust ning koldelist nekroosi pankrea
ses, maksas ja südamelihases. Erinevalt 
Coxsackie A-viirustest on Coxsackie 
B-viirused koekultuuridel kergesti iso- 
leeritavad.

Coxsackie viiruste omadused. Välis
keskkonnas on Coxsackie viirused kül
lalt püsivad. Nad taluvad pH muutu
mist 2,3 kuni 9,4 piires. Toatemperatuu
ril säilivad keskmiselt 15 päeva, tempe
ratuuril + 60°C hävivad 30 minutiga. 
Keetmisel hävivad kiiresti. Säilivad 
hästi madalatel temperatuuridel, talu
vad külmutamist ja sulatamist. Külmas 
püsivad viirused väljaheites elujõulis- 
tena üle kuue kuu. Säilivad hästi 50 % - 
lises glütseriinilahuses. Veekogudes ja 
reovees püsivad eluvõimelistena tempe
ratuurist olenevalt kuni kaks kuud, 
juurviljadel aga kuni 15 päeva. Viirus
tele ei avalda toimet antibiootikumid, 
70°-ne piiritus, 5 %-line lüsool; nad on 
resistentsed eetri ja maohappe suhtes. 
Hävitavalt mõjuvad viirustele kaalium
permanganaat, vesinikülihapend, for- 
maliin, sublimaat jt. desinfitseerivad 
ained. Ultraviolettkiirgus (lamp ПРК-2), 
toimides Coxsackie viirustesse 0,5 m 
kauguselt, hävitab viimased 2 kuni 15 
minutiga. Kui ultraviolettkiirgus toimib 
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2,5 kuni 3 m kauguselt, ei inaktiveeru 
viirused täielikult isegi 20 ... 25 minu
tiga. .

Coxsackie viiruste levik. Enteroviiru- 
sed, sealhulgas Coxsackie viirused, on 
levinud kogu maailmas. Neid on iso
leeritud inimese organismist, kärbestelt, 
tarakanidelt, moskiitodelt, kodulooma
delt, närilistelt; joogi- ja reoveest, pin
nasest, toiduainetest jm. Kõigi nime
tatud tegurite vahendusel võivad ka 
viirused edasi kanduda.

Enteroviiruste levikus on märgatav 
selgelt väljendunud sügissuvine sesoon
sus. See kehtib nii viiruste isoleerimise 
kohta praktiliselt tervetelt viirusekand
jatelt kui ka puhangute vallandumise 
kohta. Sporaadilisi haigusjuhte on tä
heldatud aasta ringi.

Põhiliseks nakkusallikaks enterovii- 
ruslike infektsioonide puhul on haiged, 
eriti need, kes põevad haigust subklii- 
nilises vormis ning kes seega levitavad 
viirusi ümbruskonnas. Enteroviirus- 
haiguste puhangute korral esineb sub- 
kliinilisi haigusvorme väga palju — 
A. Sabini (5) andmetel tuleb üks kliini
liselt väljendunud haigusjuht 200 sub- 
kliiniliselt kulgeva haigusjuhu kohta. 
Märkimisväärset osa viiruste levitami
sel etendavad ka haigetega kokkupuu- 
tunud isikud ning rekonvalestsendid.

Viiruste eritumise kestus varieerub 
tunduvalt. V. Seibili (7) andmetel iso
leeriti viirusi haigete väljaheitest 21 . . . 
27 päeva ja nina-kurguruumist nelja 
kuni seitsme päeva jooksul. Rekon- 
valestsentidelt on viirust õnnestunud 
isoleerida 132 päeva ja tervetelt viiruse
kandjatelt viis kuni kuus nädalat ning 
kauem. Enteroviiruste üks omapära on 
nende võime kestvalt viibida praktiliselt 
terve inimese organismis, ilma et nad 
haigestumist põhjustaksid. Viirusekand- 
lust täheldatakse peamiselt lastesõimede 
lastel. Vabariigis aastail 1967 . . . 1968 
uuritud lastest osutus viirusekandjateks 
13,2% (6). Seega võivad ka praktiliselt 
terved isikud — viirusekandjad — olla 
viiruste levitajateks elanike hulgas.

Tänapäeval on enamik teadlasi seisu
kohal, et enteroviirushaiguste puhangute 
puhul kanduvad viirused edasi põhili

selt piisknakkuse teel. Inimeste naka
tumine alimentaarsel teel näib ülekaa
lus olevat sporaadiliste haigusjuhtude 
tekkes. On tõestatud, et raseda haiges
tumisel võib ka loode Coxsackie viirus
tega nakatuda (4).

Viirus, sattunud inimese organismi, 
kinnitub ja paljuneb algul ninaneelu 
limaskestas, seejärel seedetrakti limas
kestas. Edasi paljunevad viirused neelu 
lümfisõlmedes, regionaarsetes lümfisõl- 
medes ja sooletraktis Peyeri naastudes. 
Nimetatud protsessiga on nähtavasti 
seotud neelu limaskesta hüpereemia, 
katarraalsed muutused ülemistes hinga
misteedes, regionaarsete lümfisõlmede 
suurenemine ja seedehäired. Kui orga
nism ka protsessi arenemise sellel eta
pil ei ole suuteline kaitset mobilisee
rima, satub viirusi verre ning nad levi
vad kogu organismis. Sagedamini saa
vad kahjustada närvisüsteem, skeleti- 
lihased, siseelundid, südamelihas. Kui 
viirused tungivad läbi hematoentsefaal- 
barjääri, satuvad nad närvisüsteemi, 
ajju, s. t. tekib neuroinfektsioon. Siin
juures tuleb tähelepanu pöörata sellele, 
et Coxsackie viirustel on hästi välja
kujunenud neurotropism ning et just 
need viirused on viimasel ajal olnud

Coxsackie viiruste isoleerimise tulemused

Tabel 1

Uurimismaterjal
Coxsackie viirus

A-rühm B-rühm

Väljaheide +

Kurgu ja nina uhtmed _l_ +
Veri + +
Liikvor + +
Villide vedelik +

Südamepauna vedelik — -
Uriin — +
Skeletilihased — +
Südamelihas — +
Aju + +
Kops + +
Maks + +
Pankreas — —

Märkus. Viroloogiapraktikas uuritakse ees
kätt väljaheidet, kurgu ja nina uhtmeid, liik- 
vorit ja lahangumaterjale.
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ägedate neuroinfektsioonide sagedas
teks etioloogilisteks teguriteks vabarii
gis.

Tabelis 1 on kokkuvõtlikult esitatud 
andmed inimestelt võetud uurimis
materjalide kohta, millest on isoleeritud 
Coxsackie A- ja B-rühma viirusi.

Haigusvormid. Coxsackie viirused 
võivad inimestel esile kutsuda mitme
suguseid haigusi. Enam levinud kliini
lised sündroomid, mille põhjustajateks 
on Coxsackie A- ja B-rühma viirused, 
on tabelis 2.

Andmetest selgub, et Coxsackie A- ja 
B-rühma viirused võivad esile kutsuda 
ühesuguseid kliinilisi sündroome. See
tõttu ei ole üksnes kliiniliste sümptoo
mide alusel võimalik öelda, millisest 
viirusest teatav sündroom on põh
justatud. Siiski võib üksikute haigus- 
vormide kohta öelda, et enamikul juh
tudel on need esile kutsunud teatavad 
Coxsackie rühma kuuluvad viirused. 
Näiteks herpangiini, enanteemiga kul
geva stomatiidi, lümfonodulaarse farün- 
giidi ja Guillaini-Barre sündroomi esile
kutsujateks on põhiliselt Coxsackie 

A-rühma viirused. Epideemiline müal- 
gia, sellega vahel kaasnev orhiit ning 
perikardiit ja müokardiit on tavaliselt 
põhjustatud Coxsackie B-rühma viirus
test.

Tuleb lisada, et nii Coxsackie A- kui 
ka Coxsackie B-viirused tekitavad kül
lalt sageli palavikuga kulgevaid haigusi 
(minor illness, малая болезнь), mille 
kliiniline pilt on varieeruv ning mis 
lõpevad kiire tervistumisega.

Coxsackie A- ja B-rühma viirustest 
põhjustatud haigustesse haigestuvad 
tavaliselt lapsed, meie vabariigis küllalt 
sageli ka täiskasvanud. Näiteks 1967. a. 
Pärnus tsirkuleerinud viirusest Cox
sackie B5 põhjustatud aseptilise menin- 
giidi puhangu ajal olid 67,7% haigestu- 
nuist täiskasvanud.

Coxsackie viirustest põhjustatud 
haiguse ägedale perioodile on iseloomu
lik kiirenenud settereaktsioon. leuko- 
peenia või leukotsütoos, valemis nihe 
vasakule, paranemisperioodil tähelda
takse monotsütoosi ja eosinofiiliat.

Coxsackie viirustest põhjustatud kliinilised sündroomid
T abel 2

Sündroomid Viirused Serotüübid

Aseptiline menmgiit
Paralüütilised poliomüeliiditaolised 
haigused
Entsefaliit
Guillaini-Barre sündroom
Herpangiin
Epideemiline müalgia
Stomatiit enanteemiga
Konjunktiviit
Müokardiit
Lümfonodulaarne farüngiit
Ülemiste hingamisteede katarr

Coxsackie A 1 ... 11, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 24

4, 7, 9, 10, И
2, 5, 6, 7, 9
2, 5, 6, 9
1,2, 4, 5, 6, 8, 10, 22
1, 2, 3, 4, 6, 10
10, 16
9, 10, 16
4, 9, 16
9, 10
21

Aseptiline meningiit
Paralüütilised poliomüeliiditaolised 
haigused
Entsefaliit
Epideemiline müalgia
Orhiit
Perikardiit
Müokardiit lastel
Ülemiste hingamisteede katarr
Herpangiin

Coxsackie В 1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 5
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5
2, 3, 5
3

158



Ägedate neuroinfektsioonide puhul on 
liikvori rõhk tõusnud, harva esineb ka 
rõhu langus, ühtlasi pleotsütoos (mõne
kümnest mõnetuhande rakuni ühes 
mm3-s).

Kirjeldaksime lühidalt meil sageda
mini esinevaid haigusi, mida on põh
justanud Coxsackie viirused.

Aseptilise meningiidi jt. neuroinfekt
sioonide puhul võib inkubatsioonipe- 
riood kesta kahest kuni 14 päevani. Pu
hangute korral, kui ülekaalus on vii
ruste levik piisknakkuse teel, on inku- 
batsiooniperiood lühike. Haiguse algus 
on järsk, tekivad tugevad peavalud ots
miku või kukla piirkonnas. Kaasnevad 
iiveldus, oksendamine, vahel ka lühiaja
lised düspepsianähud. Palavik võib olla 
kahelaineline. Kujunevad välja valguse- 
kartus, opistotoonus, Kernigi sümptoom, 
harvem näo piirkonna muskulatuuri 
asümmeetria.

Epideemilise müalgia algus on samuti 
järsk. Ilmuvad palavik, külmavärinad, 
iiveldus, oksendamine ja lihaste valu- 
likkus. Peavalu alati ei teki. Iseloomu
likud on periooditi tekkivad tugevad 
valuhood kõhus (eriti lastel) või rind
keres (sagedamini täiskasvanutel). Valu
hood simuleerivad pleuriiti, pleuropneu- 
mooniat, peritoniiti, maksa- või neeru- 
koolikuid, eeskätt aga ägedat ussjätke- 
põletikku. Puhangute ajal võib epidee
milise müalgiaga kaasneda aseptiline 

meningiit. O. Gsell (3) nimetas sellist 
haigusvormi meningitis myalgica.

Herpangiin algab järsku. Tekivad 
palavik, tugev peavalu ja neelamisel 
valu kurgus. Esineb iseloomulik kliini
line pilt: neel on hüpereemiline, peh
mele suulaele, suulaenibule, suulae- 
neelukaarele, tonsillidele ilmuvad 
24 ... 48 tunni jooksul hallikasvalged 
nõelapeasuurused (1 ... 2 mm) villike- 
sed, mis üks kuni neli päeva hiljem 
haavanduvad. Tuleb arvestada seda, et 
herpangiin võib kulgeda ka ilma tüüpi
liste muutusteta kurgus.

Eriti tuleb tähelepanu pöörata para- 
lüütilistele poliomüeliiditaolistele hai- 
gusvormidele, mille arv nii lastel kui 
ka täiskasvanutel näib aasta-aastalt 
suurenevat. Viroloogiliste uuringute 
tulemused viitavad eeskätt Coxsackie 
B-rühma viiruste osatähtsusele selliste 
haigusvormide tekkes.

KIRJANDUS: 1. D a 11 d о r f, G. Bull. N. Y. 
Acad. Med., 1950, 26, 329. — 2. D a 11 d о r f, G., 
Sickles, G. Science, 1948, 108, 61. — 3. 
Gsell, O. Schweiz, med. Wochenschr., 1949, 
79, 241. — 4. К i b r i c k, S., В e n i r s c h к e, K. 
Pediatrics, 1958, 22, 875. — 5. S a b i n, A. A. M. 
A. J. Dis. Child., 1958, 96, 572. — 6. Кутс a p 
К. К. Автореф. дисс. канд. мед. наук. Тарту. 
1971. — 7. Сейбиль В. Б. В кн.: Вирусные 
нейроинфекции. М., 1964, 118.

Tallinna Epidemioloogia, 
Mikrobioloogia ja Hügieeni 

Teadusliku Uurimise Instituut

ELEMENTAARSETE
SANITAAR-HÜGIEENILISTE 

HARJUMUSTE KASVATAMINE 
KOOLIS

MAIMU TEOSTE IRINA SAIDAŠEVA 
MILVI KOPLUS LUDMILLA SERGEJEVA 

Tallinn UDK 613.955

Kool on koht, kus toimub hügieeni- 
harjumuste kasvatamine ja kinnistamine 
pika aja, 11 aasta vältel, ja kui sellele 
lisada ka kõrgemas õppeasutuses õppi
mine, siis isegi enam. Tänapäeva 
ühiskonna kõrge arengutase eeldab, et 
kõik elementaarsed harjumused oleksid 

välja kujunenud enne kooli ning et koo
lis neid üksnes kinnistataks. Juba esi
mesel kooliaastal peaksid kindlalt juur
duma kõige elementaarsemad harjumu
sed: tualettruumi õige kasutamine, käte 
pesemine pärast tualettruumis käimist 
ja enne sööki ning puhta vee joomine.
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Seetõttu tuleb kooli meditsiinipersonalil, 
eelkõige õel ja sanitaarvelskril nendesse 
probleemidesse aktiivselt sekkuda ning 
anda nõuandeid nii lastele, pedagoogi
dele kui ka lastevanematele. Veelgi 
tähtsam on klassi sanitaaraktiivi välja
õpetamine. See aktiiv peaks kontrolli
ma, kuidas kaasõpilased elementaarseid 
hügieeninõudeid täidavad. Selline järje
pidev kontroll on vajalik kõikides vanu
serühmades. Sageli tekib olukord, et 
kõiki nõudeid täidavad kuulekalt esi
meste klasside lapsed, keskmiste ja va
nemate klasside õpilased aga arvavad 
end nõuetest üle olevat ja jätavad need 
täitmata, kuigi neile on õpetatud 
nakkuse ülekandmise viise jm.

Teisest küljest tuleb rõhutada, et ele
mentaarsete hügieeniharjumuste kasva
tamine saab olla edukas siis ja ainult 
siis, kui nende väljakujunemiseks on 
loodud head tingimused. Ruumid ja 
tarbeesemed peaksid olema otstarbekad, 
nii et neid oleks mugav kasutada.

Sanitaaraktiivi väljaõpet ja aktiivi 
igapäevast tegevust peab juhendama 
kooli meditsiinipersonal. Aktiiv aga 
peab jälgima, et õpilased peseksid ja 
kuivataksid käsi õigesti. Seni praktisee- 
ritav märja käteräti panemine õhukind
lasse kilekotti ei vasta hügieeninõuetele. 
Ka praegused elektrikätekuivatid ei 
sobi kooli, sest kuivatamiseks kulub 
liiga palju aega. Oleks vaja tunduvalt 
võimsamaid kuivateid. Käte kuivatami
seks soovitame omalt poolt kohapeal 
hoitavaid, isiklikuks kasutamiseks ette
nähtud käterätte, nagu see on koolieel
sete laste asutustes. Käterättide hoidmi
seks koolis soovitame klassikappe. Käte
räti õigeaegne vahetamine jäägu kodu 
ülesandeks. Samuti soovitame ligniinist 
käterätte ühekordseks tarvitamiseks. 
Lisaks käte pesemise kontrollimisele 
peaks sanitaaraktiiv jälgima, et õpila
sed pärast kehalise kasvatuse tundi 
käiksid duši all. Kehalise kasvatuse tun
niks on vaja kaasa võtta suurem käte
rätt, mis, nagu saunalinagi, on mõeldud 
ühekordseks kasutamiseks.

Teiseks aga on vaja, et koolide sani- 
taartingimused vastaksid uutele norma
tiividele (1).

Esitame neist väljavõtteid.
1. Tualettruumide pindala ei tohi olla 

väiksem kui 0,1 m2 õpilase kohta.
2. Tütarlaste tualettruumis peab ole

ma unitaas 30 tütarlapse ja valamu 60 
tütarlapse kohta.

3. Poiste tualettruumis olgu pissuaar 
40 poisslapse, unitaas 40 poisslapse ja 
valamu 60 poisslapse kohta.

4. Õpetajatele on ette nähtud 12 klas
sikomplekti kohta üks tualettruum, mil
les on unitaas ja valamu.

5. Sööklasse ja einelauda sissepääsu 
juures peavad olema valamud käte 
pesemiseks arvestusega üks valamu 20 
õpilase kohta.

6. Võimlablokis on ette nähtud kaks 
riietus- ja pesemisruumi, milles on 
kaks dušši, samuti kaks sanitaarsõlme, 
milles kummaski on üks valamu ja üks 
unitaas.

7. Igas rekreatsiooniruumis peab ole
ma joogikoht (fontään).

Nende normatiivide järgi võib kooli 
meditsiinipersonal hinnata oma kooli 
olukorda. Kui see aga hügieeninõuetele 
ei vasta, teha kooli juhtkonnale ette
panekuid olukorra parandamiseks.

Et saada ülevaadet koolihoonete vas
tavusest sanitaar-hügieeni normatiivi
dele, uurisid Tallinna Epidemioloogia, 
Mikrobioloogia ja Hügieeni Teadusliku 
Uurimise Instituut ning Tallinna Linna 
Sanitaar- ja Epidemioloogiajaam 
1970/71. õppeaasta lõpul ja 1971/72. 
õppeaasta algul 42 kooli Tallinnas ja 
nelja kooli Rakveres.

Nendest andmetest saame teha järg
mised üldistused.

1. Vanemates koolimajades, mis ei ole 
ehitatud tüüpprojektide järgi, on tua
lettruumide pindala normatiividest 
väiksem ning unitaaside, pissuaaride ja 
valamute arv ei ole küllaldane. Olu
korda on esmajoones vaja parandada 
Tallinna 5., 6., 18. keskkoolis ja Rak
vere 1. keskkoolis. Vanemates kooli
majades puuduvad sageli ka pissuaarid, 
näiteks ei olnud neid Rakveres üheski 
koolis. Osas koolides on nende asemel 
suurendatud unitaaside arvu. Koolides, 
kus unitaaside arvu suurendamine pis
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suaaride puudumist ei korva, tuleb need 
siiski paigaldada. Sellisteks on esma
järjekorras Tallinna 9., 18., 19. ja 50. 
keskkool.

2. Tütarlaste hügieenikabiin ei ole 
kujunenud üheks sanitaarsõlme osaks. 
Vaatlusalustest Tallinna ja Rakvere 
koolidest (kokku 46) oli hügieenikabiin 
olemas vaid ühes (!) — Tallinna 21. 
keskkoolis. Nagu näitavad Tallinna Epi
demioloogia, Mikrobioloogia ja Hügiee
ni Teadusliku Uurimise Instituudi kooli- 
hügieenilaboratooriumi uurimused, lei
dub juba algklassides (I... IV klass) 
tütarlapsi, kellel on alanud menstruat
sioon. Et tänapäeva laste kasv on tun
duvalt kiirenenud, saabub varem ka 
suguline küpsus. Seetõttu on igas koo
lis vajalik hügieenikabiin tütarlastele. 
Projekti 2-02-L-l-E järgi (1040 õpila
sele) ehitatud koolimajade puhul teeme 
ettepaneku kaks soklikorrusel asuvat 
tualettruumi hügieenikabiinideks muu
ta. Tüüpprojekti 2C-02-23 järgi (1280 
õpilasele) ehitatud koolimajades on nõu
tava sisustusega hügieenikabiin olemas, 
kuid uurimisalustes koolides (Tallinna 
32. ja 37. keskkoolis ning 38. 8-klassili- 
ses koolis) neid ei kasutatud.

3. 1/5 tütarlaste ja V2 poiste tualett
ruumide kabiine on usteta. Kuigi ehi- 
tusnormatiivides kabiinidele uksi ette 
nähtud ei ole, soovitame jooksva re
mondi ajal need siiski paigaldada. 
Uksed on vajalikud nii tütarlaste kui 
ka poiste tualettruumide kabiinidele.

4. Sooja einet sööb koolis 82,4% esi
mese kuni kolmanda, 63,4% neljanda 
kuni kaheksanda ja 39,7% üheksanda 
kuni üheteistkümnenda klassi õpilasi 
vabariigi õpilaste üldarvust (2). Kõiki
des koolides aga ei ole käte pesemise 
võimalust. Soolenakkushaiguste levik 
käte kaudu saab olla tõkestatud meie 
poolt uurituist ainult Tallinna 26., 36., 
42. ja 46. keskkoolis, 27. ja 34. 8-klassi- 
lises koolis ning 35. algkoolis, kus õpi
lastel on võimalik enne sööki käsi pesta. 
Lisaks nimetatuile ka koolid, kus vala
mud on klassides, nagu Tallinna 44. ja 
47. keskkool. Sellest tulenevalt teeme 

ettepaneku lubada õpilastel käsi pesta 
klassides, kus on veekraanid valamu
tega, vee pritsimise ja mahaajamise kar
tusel ei tohiks nende kasutamist keelata. 
Paljudes koolides — Tallinna 2., 6., 10., 
17. ja 18. keskkoolis, 13. ja 29. 8-klassi- 
lises koolis, 41. algkoolis, Rakvere 1. 
keskkoolis ning 1. ja 2. 8-klassilises 
koolis — käte pesemise võimalus enne 
söömist üldse puudub. Nendest oma
korda 6., 13., 41. koolis on tualettruu
mides valamuid liiga vähe. Igal juhul 
tuleb välja selgitada võimalused, kuhu 
käte pesemise valamuid võiks täienda
valt paigaldada. Eeskujuks võib seada 
Tallinna 3. ja 23. kooli, kus isegi väga 
kitsastes oludes suudeti sellest rasku
sest üle saada.

5. Kui sanitaarruumid või -seadmed 
uutes koolimajades on paremad kui 
vanades, siis ei saa midagi head öelda 
fontäänide kohta. Uutes koolimajades 
on tüüpiline see, et joogikohal on kas 
otsaga ülespoole või tavalises asendis 
kraan, ainult mõnes üksikus koolis on 
paigaldatud fontäänid. Mõne kooli re- 
kreatsiooniruumis on joogikohad sel 
põhjusel likvideeritud (Tallinna 4., 15., 
19., 22. ja 45. keskkool), et lapsed pritsi
vad vett (!), Rakvere 2. keskkoolis aga 
olid joogikohad korrast ära.

Kasvavat põlvkonda on eluks vaja 
ette valmistada vastavalt ühiselu reeg
litele, sealhulgas tingimata vastavalt 
tervishoiunõuetele. See on saavutatav 
vaid järjekindla kasvatustööga, samuti 
nõuetekohaste sanitaartingimuste loomi
sega. Mõlemas töölõigus saab väga palju 
ära teha kooli meditsiinipersonal.
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ва 4. М., 1964. — 2. Тамм 1\. В сб.: Тезисы 
докладов II республиканского совещания по 
вопросам питания школьников Эстонской ССР 
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Kaadri ettevalmistamine
UUSI ARSTITEADUSE 

KANDIDAATE
Tartu Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna 

nõukogu ees kaitsti 19. novembril 1971. a. kolm 
väitekirja.

Esimesena esitas kokkuvõtte uurimusest 
«Kuldoskoopia, pneumopelviograafia ja nende 
uuringute kompleksne kasutamine munasarja- 
kasvajate diagnoosimises» Viive-Lea Raud
sepp. Oponeerisid professorid L. Novikova 
Moskvast ja V. Meipalu Tartust. Autor tões
tas, et kuldoskoopia ja pneumopelviograafia 
kompleksne kasutamine võimaldab muna- 
sarjakasvajaid diagnoosida palju täpsemini 
kui nimetatud meetodite eraldi rakendamisel.

V.-L. Raudsepp sündis 1932. a. Tallinnas. 
Aastail 1950 ... 1956 õppis ta TRÜ Arstiteadus
konnas, mille lõpetas raviarstina. 1956. kuni 
1959. aastani töötas ta Saaremaal Orissaare 
Rajooni Haigla günekoloogina ja peaarstina, 
1959. a. alates töötab Tallinna Vabariiklikus 
Onkoloogia Dispanseris onkoloogina.

Teine väitekirja kaitsja oli TRÜ Arstitea
duskonna sisehaiguste propedeutika kateedri 
aspirant Heidi-Ingrid Maaroos. Ta käsitles 
probleemi «Rasva ja süsivesikute imendumine 
kaksteistsõrmiksoole haavandi, maohaavandi 
ja kroonilise gastriidiga haigetel». Oponeeri
sid professor V. Salupere ja dotsent J. Sarv 
Tartust. Uurimus valmis professor K. Villako 
juhendamisel. Oma töös esitab H.-I. Maaroos 

peensoole imendumisfunktsiooni ja limaskesta 
uurimise meetodite kompleksi.

H.-I. Maaroos sündis 1942. a. Võrus. TRÜ 
Arstiteaduskonna raviosakonna lõpetas 1966. a. 
Pärast ülikooli lõpetamist töötas Märjamaa 
Haiglas terapeudina ja röntgenoloogina ning 
1967. aastast alates Tartu Rajoonihaiglas 
Erikal gastroenteroloogina. 1968. a. astus ta 
aspirantuuri, mille lõpetas väitekirja kaits
misega.

Kolmandana kaitses väitekirja TRÜ keha
kultuuriteaduskonna spordimeditsiini kateedri 
aspirant Jaak Maaroos, käsitledes teemat 
«Südame ja veresoonkonna adaptatsioon keha
lisele koormusele pingutusstenokardiaga hai
getel ja treenitud isikutel». Oponeerisid pro
fessor K. Kõrge ja arstiteaduse kandidaat 
T. Oim. Väitekiri valmis dotsentide J. Riivi ja 
T. Karu juhendamisel. Autor on uurinud 
südame isheemiatõve varajase diagnoosimise 
ning profülaktika võimalusi.

J. Maaroos sündis 1942. a. Tartus. TRÜ 
Arstiteaduskonna raviosakonna lõpetas 1966. a. 
ning asus tööle TRÜ kehakultuuriteaduskonna 
spordimeditsiini kateedri õpetaja kohale. 
1968. a. alates kuni 1971. a. 1. detsembrini 
õppis statsionaarselt aspirantuuris. Lõpetanud 
aspirantuuri, suunati ta spordimeditsiini 
kateedrisse assistendiks. T„„r

LÜHIDALT. Mõnede Ameerika Ühendriikide teadlaste uurimused viitavad sellele, et 
inimorganismis on arvatavasti vähivastane immuunsusbarjäär ja et vähktõve katastroofi
line kulg saab alguse alles pärast selle immuunsusbarjääri kokkuvarisemist.

L. Humphrey ja kaastöötajad Atlantast toovad andmeid uue vähivastase vaktsiini 
kohta. Nad ravisid vähihaigeid, kel metastaase oli juba leitud, teistelt haigetelt võetud ja 
külmutatud vähikoe homogenaadiga. Lisaks sellele vahetati 10 päeva kestel doonori ja retsi- 
piendi vereplasmat ja leukotsüüte. Enne sellist immunisatsiooni leiti tuumorivastaseid tsüto- 
toksilisi aineid 38 haigest viie, pärast seda aga 23 haige veres. Kaheksal sel viisil ravitul 
algas tuumori taandareng.

F. Eilber ja kaastöötajad Ameerika Ühendriikide Riiklikust Vähiinstituudist töötlesid 
2 mg paradinitrokloorbensooliga väikest nahapiirkonda vähihaigetel. Kaks nädalat hiljem 
kontrolliti, kas patsiendi organism sama aine suhtes veel reageerib. Selle nahatestiga uuri
tud 110 vähihaigest ei ilmnenud reaktsiooni 40-1. Viimati nimetatud 40 haigest 39 osutusid 
operatsioonil inoperaabliks või neil tekkisid hiljem retsidiivid. Ülejäänud 70 vähihaigest, kel 
kaks nädalat pärast nahatesti tehtud järelkontrollil ilmnesid allergianähud, opereeriti 63, 
neil hiljem ei arenenud ka retsidiive.

Kui oletus vähivastase immuunsusbarjääri olemasolust organismis tõeks osutuks, siis 
oleks organismi immuunsusreaktsiooni tugevdamine üks võimalus vähktõvest tervistumi- 
sele kaasa aidata.

. Wissenschaft und Fortschritt, 1971, 5.
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Arstiteaduse ajaloost
TARTU ÜLIKOOLI KASVANDIKE 

OSAST NÄO PLASTILISE 
KIRURGIA JA STOMATOLOOGIA

ARENGUS
MAIE LÕVI 

Tartu

XIX sajandil ja XX sajandi algul 
tegutses Tartu ülikoolis mitmeid nime
kaid teadlasi, kelle töödes leidsid käsit
lemist näo plastiline kirurgia ja stoma
toloogia. Plastilisi operatsioone tehti 
tollal võrdlemisi sageli. Neid tingisid 
peaasjalikult selliste haiguste nagu luu- 
puse ja süüfilise, mida praegu näo 
piirkonnas peaaegu üldse ei esine, ning 
pahaloomuliste kasvajate, harvem trau
made tagajärjel tekkinud näodefektid. 
Sõdade ajal, eriti pärast tulirelva kasu
tuselevõtmist, sagenesid ka laskevigas- 
tused, mis soodustasid näo ja lõualuude 
taastava kirurgia arengut.

Plastilise kirurgia arengus, on teeneid 
kõigepealt N. Pirogovil, kes oskuslikult 
tegi plastilisi operatsioone lõualuude 
pahaloomuliste kasvajate, ninadefektide 
ja huulevähi puhul. Pärast alahuulevähi 
eemaldamist soovitas ta rakendada tol
lal kirjanduses veel vähetuntud, kuid 
lihtsat Choparti meetodit (24). On 
teada, et N. Pirogov tegi suurepäraselt 
ninaplastikat, kasutades selleks india 
meetodil otsmikult võetud «potiässa»- 
kujulist nahalappi. Seda meetodit on ta 
esmakordselt kirjeldanud plastilisi ope
ratsioone, eeskätt rinoplastikat käsitle
vas ettekandes, mille N. Pirogov esitas 
Peterburi Teaduste Akadeemias 1835. a. 
(23); ettekanne oli ühtlasi tema proovi- 
loeng enne Tartu ülikooli tööle asumist 
(16). N. Pirogov tegi kahekümne aas
taga (ajavahemikul 1836 . . . 1856) ligi
kaudu viiskümmend ninaplastikaope- 
ratsiooni (19). Kui arvestada, et 1856. 
aastaks oli J. Szymanowsky andmeil 
kõikides maades tehtud üldse 225 nina
plastikat (14), siis on N. Pirogovi aktiiv
sus sel alal ilmne. Tema töödega algas 
rinoplastika ajalugu Venemaal.

UDK 616.31-089.844(091»

Järgmisteks ulatuslikemateks rino
plastika uurimusteks olid Eestist pärit 
oleva ja Tartu ülikooli lõpetanud kahe 
arsti G. Schultzi ja G. Karstensi väite
kirjad 1836. aastast. N. Pirogovi õpilase 
G. Schultzi töö andis põhjaliku ülevaate 
ninaplastika meetoditest ja eri kirurgide 
tehtud operatsioonide arvust. Selles kir
jeldati ka õnnestunud ninaplastikaope- 
ratsiooni, mille 1835. aastal oli soorita
nud N. Pirogov ühel süüfilise tagajärjel 
tekkinud ninadefektiga kohalikul, ala
mast seisusest naispatsiendil (12). N. Pi
rogovi õpilase G. Karstensi doktoriväi
tekiri (7) aga käsitles nina üksikute 
osade taastamist korrigeerivate operat
sioonide abil. Töö lõpus kirjeldas autor 
naishaigele tehtud ninaotsa plastilist 
operatsiooni Diffenbachi meetodil (7).

G. Jäsche, kes Tartu ülikoolis samuti 
oli õppinud Pirogovi ajal (4), soovitas 
1844. a. ilmunud monograafias huule
vähi puhul kasutada huuleplastikat (6), 
mis sai tuntuks Jäsche meetodina ja mis 
tollal leidis võrdset kasutamist Diffen
bachi, Brunsi jt. meetoditega (2, 8, 
9, 13).

Märgatava panuse näo plastilisse 
kirurgiasse andsid professor G. Adel
mann ja tema õpilased. G. Adelmann 
modifitseeris Diffenbachi huuleplastikat 
(1), mis sai tuntuks Diffenbachi-Adel- 
manni meetodina ning millel esimesega 
võrreldes oli mitmeid eeliseid (8). 
G. Adelmanni juhendamisel valmis mit
meid näoplastikat käsitlevaid väitekirju. 
A. Messerschmidt * 1 analüüsis heiloplas- 
tikat huulevähi puhul (9). Ülevaate 
plastilistest operatsioonidest Tartu ki

1 ENSV RAKA, f. 402, nim. 2, s.-ü. 24893,
1. 6.
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rurgiakliinikus aastail 1841 . . . 1854 an
dis oma töös Lipovetsist pärit B. Szo- 
käiski \ Selles oli peamine tähelepanu 
pööratud heiloplastikale, vähemal mää
ral rino-, melo- ja blefaroplastikale 
(13). Järgmise kümne aasta jooksul 
(aastail 1854 . . . 1864) Tartu ülikooli 
kirurgiakliinikus tehtud plastilisi ope
ratsioone käsitles oma väitekirjas Liivi- 
maalt (Cesisest) pärit olev V. Kiparsky 2. 
Töös on jällegi vaatluse all peamiselt 
huuleplastika (44 juhust 33-1) huulevähi 
kirurgilises ravis (8).

2 ENSV RAKA, f. 402, nim. 2, s.-ü. 1216, 
1. 10.

3 1858. a. valiti J. Szymanowsky Helsingi, 
1861. a. Kiievi ülikooli kirurgiaprofessoriks, 
kus ta töötas elu lõpuni, suri 1868. a.

Näo piirkonna haiguste (osteomüe- 
liidi, skrofuloosi, kasvajate jm.) ning 
nende ravi kirjeldusi leidus ka teistes, 
üldkirurgia valdkonda kuuluvates töö
des (2, 5, 10). S. Janikowski, analüüsi
des 1853. a. Tartu ülikooli kliinikus 
ettetulnud kirurgilisi haigusi üldse, 
käsitles muu hulgas ka näo ja suuõõne 
spetsiifilisi põletikke, mille esinemis
sagedus oli suhteliselt suur (13 lues’e 
ja 5 lupus vulgaris'd juhtu), ning paha- 
loomulisi kasvajaid (5). A. Braun oma 
väitekirjas (2), mis andis ülevaate kirur
giakliiniku tööst 1859. aastal, seevastu 
kirjeldas peaasjalikult näo ja lõua
luude neoplastilisi protsesse (suu limas-

Foto 1. Tartu ülikooli kasvandik Julius Szy- 
manowsky, üks plastilise kirurgia rajajaid 
Venemaal.

kesta kondüloome, lipoomi, kartsinoomi 
jt.) ning kirurgilist ravi. G. Oettingen, 
hiljem oftalmoloogiaprofessor Tartu 
ülikoolis, piirdus oma ülevaates kirur
giaosakonna tööst 1856. a. üksnes lau
gude plastika kirjeldusega laugude ja 
põse piirkonna vähi puhul (10).

Ent XIX sajandi keskel oli N. Piro- 
govi kõrval silmapaistvam plastilise 
kirurgia viljeleja Tartu ülikooli kasvan
dik Julius Szymanowsky (vt. foto 1), 
kes ei olnud kuulus mitte üksnes Vene
maal, vaid ka väljaspool selle piire. 
Veel üliõpilasena, olles professor 
G. Adelmanni üks andekamaid õpilasi, 
huvitus ta plastilistest operatsioonidest, 
esmajoones ninaplastikast. Põhjalik tut
vumine selle probleemiga võimaldas tal 
1857. a. venia legendi saamiseks esitada 
uurimuse rinoplastikast (14), mis oli 
illustreeritud teadlase enda valmistatud 
joonistega (vt. foto 2). Uusi operat- 
sioonimeetodeid kirjeldas ta oma 1865. a. 
avaldatud kapitaalses teoses (27). Kaht
lemata panid sellele tööle aluse nina- 
ja huuleplastika, millega J. Szyma
nowsky tegeles juba Tartus.3 Kõik 
praegu tehtavad plastilised operatsioo
nid, mille puhul defekt kõrvaldatakse 
naha ümberpaigutamise teel, rajanevad 
J. Szymanowsky põhimõtetel. Tema 
nahalõigete skeeme arendas oma töös 
edasi eriti nõukogude teadlane A. Lim
berg (20). J. Szymanowskyt peetakse 
meil õigustatult üheks plastilise kirur
gia rajajaks.

Sajandivahetusel kaitsti Tartu üli
koolis veel mõned stomatoloogiaalased 
väitekirjad. 1893. a. valmisid professor 
W. Kochi juhendamisel M. Regulski 
väitekiri, mis tutvustas huulevähi sta
tistikat ja kliinilist pilti [analüüsiti 345 
huulevähijuhtu, (11)], ning 1894. a. 
kirurgiakliiniku assistendi A. Mart- 
novi väitekiri mõlemapoolsest ülalõua 
resektsioonist pahaloomulise kasvaja 
puhul (21).
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Foto 2. J. Szymanowsky val
mistatud joonised ninaplasti- 
kaoperatsioonide kohta (14).

Tartu ülikoolis kaitsesid 
väitekirju ka mujal kutse 
omandanud arstid. Mõni
kord aga tekkis kaitsmisel 
raskusi. Nii juhtus see F. 
Zveržhovskiga, kes oli ol
nud Sõjaväemeditsiini 
Akadeemia kasvandik ja 
kes oli töötanud Naiste 
Meditsiiniinstituudi (nüüd 
Leningradi I Meditsiini
instituut) hambahaiguste 
kateedri õppejõuna, hil
jem sama kateedri juha
tajana ja professorina (15). 
1905. a. kevadel pöördus 
ta Tartu ülikooli poole 
palvega4 lubada tal kaitsta 
doktoriväitekiri «Highmo- 
re’i urke empüeemist» (17). 
Töö aprobatsioon nõudis 
parandusi ja täiendusi, 
millega kaasnes ulatuslik 
kirjavahetus ja poleemika, 
mis lükkasid kaitsmise 
kaks aastat edasi. Kaits
mine leidis aset alles 15.

4 ENSV RAKA, f. 402, nim. 1, s.-ü. 
9978, 1. 1.

5 ENSV RAKA, f. 402, nim. 1, s.-ü. 9978, 
1. 63, 69.

6 Biograafilises teatmikus «Профессора 
1-го ЛМИ за 50 лет. Л., 1947, с. 42» on eba
täpselt märgitud, et F. A. Zveržhovski kaitses 
väitekirja 1902. a.

mail 1907. a.5, kusjuures 
arstiteaduse doktori diplom väljastati 
päev hiljem.6 F. Zveržhovskit peetakse 
üheks kirurgilise stomatoloogia raja
jaks. Ta on hambahaiguste juhendi ja 
teiste stomatoloogiaalaste tööde autor. 
1910. a. tegi ta XI Pirogovi kongressil 
ettepaneku hakata kõrgema haridusega 
hambaarste ette valmistama arstiteadus
kondade baasil (18), ent tsaari-Vene- 
maa tingimustes jäi see ettepanek reali
seerimata.

Ka XX sajandi algul leidsid näo ja 
lõualuude kirurgia probleemid käsitle-

mist Tartu ülikooli professorite ja dot
sentide töödes. Ülikooli kasvandik pro
fessor R. Wanach, kes 1920. a. alates oli 
olnud hospitaalkirurgiakliiniku juhata
jaks (3), soovitas vähi metastaasidest 
kahjustatud submandibulaarsed lümfi- 
sõlmed eemaldada radikaalselt, ühtse 
blokina koos mõlema alalõua aluse sül- 
jenäärmega. See lõikus, mida tuntakse 
Wanachi operatsiooni nime all, on laial
daselt kasutusel ka tänapäeval (22). 
Pärast valimist Tartu ülikooli kirurgia- 
kateedri eradotsendi kohale pidas silma
paistev kirurg ja teadlane N. Burdenko 
16. oktoobril 1910. a. sissejuhatava loen
gu «Plastilise kirurgia ülesanded (areng 
ja põhjendus)» (16).

Tartu ülikooli lõpetajatel on teeneid 
hambaarstide koolide asutamisel. Nii 
asutas Kuramaalt pärinev L. Dolin 
1901. aastal ämmaemandate ja hamba
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arstide kooli Riias (3). Tartu hamba
arstide kooli rajas 1909. a. arst D. Levi- 
novitš. 1906. a. kuni kooli asutamiseni 
töötas ta Tartu ülikoolis assistendina, 
õpetades hambahaigusi.7 1917. a. läks 
kooli juhatamine üle Julie Saareperale, 
esimest korda naisele.

7 ENSV RAKA. f. 402, nim. 3, s.-ü. 950.
8 ENSV RAKA, f. 402, nim. 1, s.-ü. 26798, 

1. 7—25.
9 ENSV RAKA. f. 1734, nim. 1, s.-ü. 1249, 

1. 1, 2.

Tartu ülikoolil on samuti teeneid 
nõukogude stomatoloogide vanemasse 
põlvkonda kuuluvate spetsialistide kas
vatamisel. Mõnda aega (aastail 1912 .. . 
1915) õppis Tartu ülikoolis V. Uvarov 5, 
kes oma stuudiumi oli alustanud Sõja- 
väemeditsiini Akadeemias. 1915. a. läks 
ta üle Moskva ülikooli arstiteaduskonda 
(Tartus õppimise ajal elas ta Pirogovi 
t. 26, mis nüüd on Kalevi t.).8 9 V. M. Uva- 
rovi anatoomiline uurimus lõualuude 
verevarustusest, mis sai aluseks tema 
doktoriväitekirjale 1939. aastal ja hil
jem ilmunud monograafiale (26), andis 
panuse stomatoloogiasse.

Suured teened nõukogude stomatoloo
gia arengus ja selle kujunemisel iseseis
vaks meditsiiniharuks on professor 
A. I. Jevdokimovil, kes 1914. a. sügi
sel astus M. Rostovtsevi eraülikooli 
arstiteaduskonna esimesele kursusele.6 
Kuid ülikooli Tartus tal lõpetada ei 
õnnestunud. Seoses Saksa okupatsioo
niga evakueerus Tartu ülikool 1918. a. 
Voroneži, kus ta selle lõpetas 1919. a. 
A. Jevdokimovi peamiseks teeneks 
tuleb pidada seda, et ta arendas edasi 
teadust, oli initsiaatoriks stomatoloo
gide kaadri ettevalmistamisel ning esi
meste stomatoloogiainstituutide (rajas 
Riikliku Odontoloogia ja Stomatoloogia 
Instituudi) ning stomatoloogiakateedrite 
(Arstide Täiendamise Keskinstituudis, 
Moskva II ja Voroneži meditsiiniinsti- 
tuudis) rajamisel (25). A. Jevdokimov on 
täitnud NSV Liidu peastomatoloogi 
kohustusi, ta on kirurgilise stomatoloo
gia õpiku üks autoreid.
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Konverentsid ja nõupidamised

VIII VABARIIKLIK KURORTOLOOGIA- 
JA FÜSIOTERAAPIAKONVERENTS peeti 
Pärnus 23. ja 24. septembril 1971. a. Selle ala 
teadlasi ja praktiseerivaid arste kogunes siia 
üle 100.

Konverentsi avas Ametiühingute Kuuror
tide Valitsemise Eesti Vabariikliku Nõukogu 
esimees U. Vagur. Järgnevalt kuulati sana
tooriumi «Tervis» peaarsti L. V e r n i к u ette
kannet «Eesti kuurortide areng aastatel 
1967 ... 1971». Narva-Jõesuu kolhoosidevahe
lises sanatooriumis on uksed avanud vesi- ja 
mudaravila, Pärnu kuurordis aga sanatoo
riumi «Sõprus» sajakohaline korpus ja täiesti 
uus, 125 voodikohaga sanatoorium «Tervis». 
Kuurordiravi praktikas on kasutusele võetud 
mitmeid uusi diagnoosimis- ja ravimeetodeid, 
on kaitstud kolm kurortoloogiaalast kandi
daadi väitekirja.

Kesksel kohal oli kuurordiravi toimemeh
hanism, mida 39 ettekande põhjal arutati 
kahel istungil. Rohkesti äratasid huvi Odessa 
Kurortoloogia Instituudi mitmed ravimudade 
toimet käsitlevad tööd. Professor G. G or - 
t š а к о va ja kaasautorite ettekandes tõestati, 
et mudaravikuur kutsub katselooma organis
mis esile põhjalikke biokeemilisi ja fermenta- 
tiivseid muutusi. Sama instituudi töötajate 
Z. Zuza ja E. Maslenko eksperimentaal
sed andmed kinnitasid, et erinevate füüsikalis- 
keemiliste omadustega ravimudade põletiku
vastane toime on tunduvalt erinev. Selle töö 
tulemused olid täiesti kooskõlas meie Eks
perimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Insti
tuudi kurortoloogiaosakonnas saadud kliini
liste uurimisandmetega, mis näitavad, et lii
geste mitmesuguste põletikuliste protsesside 
korral on Haapsalu ravimudal Suurlahe ravi
mudast mõneti erinev toime.

Leedu Eksperimentaalse ja Kliinilise Me
ditsiini Instituudi kollektiivilt (G. В u 1 i - 
kiene, N. Preikšaite, R. Ptašekas) 
oli uurimus mudaravi ja prednisolooni sood
sast koosmõjust eksperimentaalsele reumaati- 
lisele protsessile.

Pärnu kurortoloogide (R. Trink, H. P õ - 
der, L. V e i n p а 1 u, E. L e h t m e t s, 
А. В u r d, M. G r ü n b e r g jt.) töö tulemused 

kinnitasid kompleksse kuurordiravi normali- 
seerivat toimet haige organismi väga palju
desse häirunud funktsioonidesse. Autorid 
rõhutasid, et organismi reaktsiooni laad kuu- 
rordiravile sõltub põhiliselt ravieelsest reak- 
tiivsusest ning ravi intensiivsuse astmest.

Konverentsi teisel päeval käsitleti 18 ette
kande alusel kuurordiravi efektiivsust. Lige
male kümne aasta uurimiste põhjal näitas 
allakirjutanu, et reumat, reumatoidartriiti ja 
düstroofilist polüartriiti põdevate haigete 
kuurordiravi efektiivsus sõltub väga mitme
sugustest teguritest, millest tähtsamad on 
patoloogilise protsessi aktiivsus, kliinilis-ana- 
toomiline vorm ja kestus, põhiprotsessiga 
kaasnevad haigused, mudaravi kompleksi ise
loom ja balneoreaktsioon.

Elava mõttevahetuse kutsusid esile 
L. Gargasase ja H. Guobyse (Vilnius) 
ettekanne «Etapilise ravi mõju reumahaigete 
töövõimele ja esmasele invaliidsusele» ning 
H. Kop peli (Kingissepa) uurimus «Infekt
sioosset artriiti põdevate haigete Suurlahe 
mudaga ravimise kliinilistest tulemustest».

Pärnu kurortoloogid M. Roosaare, 
V. Šarubin ja I. Sarubina esitasid uuri
mistulemusi radikuliiti põdevate haigete ravist 
siinsetes sanatooriumides.

Konverentsi neljanda istungi esimesel pool
ajal arutleti laste kuurordiravi. Avaettekan
des analüüsis professor A. Dolgopolova 
Moskvast sanatoorse kuurordiravi osatähtsust 
esmase reumokardiidiga laste kompleksses 
rehabilitatsioonis. Järgnesid ettekanded Odessa 
ja Tallinna pediaatritelt. E. Müllerbek ja 
kaasautorid käsitlesid balneoreaktsiooni reu
mahaigete laste kuurordivälise mudaravi kor
ral. А. В u r d tõi huvitavaid andmeid laste 
kompleksse kuurordiravi efektiivsusest kümne 
aasta vältel sanatooriumi «Rahu» lasteosa
konnas. Üldisel arutlusel muu hulgas märgiti, 
et laste kuurordiravi on täiskasvanute omast 
suhteliselt halvemini korraldatud.

Viimase istungi üldteemaks oli elekterravi. 
I. U n d 1 a (Pärnu) tutvustas sanatooriumis 
«Estonia» kasutatavat elektroaerosoolravi 
kambermeetodit. Järgnes ettekanne professor 
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E. Siirdelt «Elektroaerosoolide toimest üle
miste hingamisteede limaskesta retseptorite 
tundlikkusse» ja palju teisi. Üldse vaeti 22 
teemat.

Kõik konverentsi 80 ettekannet publitseeriti 
erikogumikus.

Endel Veinpalu

EESTI NSV SPORDIARSTIDE KONVE
RENTS peeti 2. ja 3. detsembril 1971. a. Tallin
nas. Konverentsi korraldajaid oli kolm: Eesti 
NSV Spordimeditsiini Föderatsioon, Eesti NSV 
Spordimeditsiini ja Ravikehakultuuri Teadus
lik Selts ja Vabariiklik Arstlik Kehakultuuri 
Dispanser. Avamiseks võtsid sõna vabariigi 
kehakultuuri- ja spordikomitee esimees 
H. Sisask ja tervishoiuministri asetäitja 
O. Tamm.

Esimesel istungil esitati 12 ettekannet, 
kõigis oli kõne all sportlaste treenitus. Erinev 
oli vaid sellele lähenemine — esitati füsioloo
gide ja arstide, biokeemikute ja anatoomide, 
psühholoogide ja treenerite seisukohti. 
A. Viru avaettekanne oli väga huvitav. Ta 
nentis, et treenituse mõiste on sisult keeru
line ja see vajab täpsustamist. Autor esitas 
omalt poolt mitmeid definitsioone ja võima
likke kriteeriume sportlase treenituse hinda
miseks, lõpetades sõnavõtu järgnevaga: «Täna
päeva keskmine inimene on nn. detreenitud 
indiviid. Me peame lahendama küsimuse, kas 
teda üldse pidada normaalseks inimeseks või, 
teiselt poolt, kumb, kas treenitud või detree
nitud siis tegelikult on «normaalne» ini
mene?»

Sportlaste mitmesuunaliste uurimiste tule
musi esitasid A. P a j u, G. P ä r n a t, А. К a 1 - 
likorm, К. To ms on ja T. Savi Tartust 
ning O. Imelik ja T. Oim Tallinnast. 
Külalissõnavõtjad olid Leningradist, Riiast, 
Kaunasest ja Vilniusest.

Teise istungi teemaks oli sportlase südame 
ülekoormatuse ilmingud ja südame ülekoor
matuse diagnoosimine. Räägiti südame rütmi
häiretest, kontraktsioonivõime ja löögimahu 
muutustest, müokardi düstroofiast ja vegeta
tiivse närvisüsteemi funktsionaalse seisundi 
muutustest südame ülekoormatuse korral — 
kokku 11 sõnavõtjat. Põhiettekande esitas 
professor A. D e m b о Leningradist. Tartust 
olid ettekanded P. Kõrgelt, A. Arrolt, 
A. Landörilt ja T. Karult, Tallinnast 
F. M а г к u s a s e 11.

Kolmandal istungil käsitleti sporditrauma- 
tismi: sporditraumade komplikatsioone, erine
vate vigastuste diagnoosimist, ravi ning 
sportlaste rehabilitatsiooni. Sel teemal peatus 
pikemalt professor Z. Mironova Moskvast. 
Meie vabariigist oli kaks ettekannet pealinna 
autoritelt. Liigeste spordivigastuste epidemio
loogiast ja ravist kõneles E. Annus, lüli
samba kompressioonmurdude kompleksse ravi 
hindamisest M. Sannamees. Ülejäänud 
esinejad olid Moskvast, Leningradist, Zapo- 
rcžjest ja Dnepropetrovskist. Ettekandeid oli 
kokku üheksa.

Järgnes arutelu kogumikus trükitud mater
jalide põhjal.

Iris Tappo

NAKKUSHAIGUSTE TÕRJE oli arutlus
teemaks nõupidamisel, mille 1971. aasta det
sembris korraldasid Eesti NSV Rahvakontrolli 
Komitee ja Tervishoiu Ministeerium. Nõupi
damisel olid sanitaar- ja epidemioloogiajaa- 
made peaarstid ning tervishoiu- ja haridus
asutustes töötavate linna ning rajooni 
rahvakontrollikomiteede mittekoosseisuliste 
osakondade juhatajad. Arutati soolenakkus- 
haigustesse haigestumist vabariigis ning käsit
leti ülesandeid, mis tuleb lahendada sanitaar- 
ja epidemioloogiateenistusel ning rahvakont
rolliorganite!. Nende kohustuseks on kont
rollida, mida on tehtud asulate sanitaarse 
olukorra parandamiseks ning mida korda saa
detud ägedate soolenakkushaiguste tõrjes.

Vabariikliku Sanitaar- ja Epidemioloogia- 
jaama osakonnajuhataja A. Vorobjova 
analüüsis nakkushaigustesse haigestumise 
juhte. Ta peatus puudustel, mis ikkagi ilm
nevad nii tervishoiuasutustes kui ka mujal. 
Kõne all oli ka see, et sanitaar- ja epidemio- 
loogiajaamade ning lastepolikliinikute töös on 
puudusi, tihti hilineb nakkushaigete väljasel
gitamine lastekollektiivides. See aga põhjustab 
mõnikord haiguse levikut ning laste nakatu
mist rühmiti. Koolieelsete laste asutuste medit
siinitöötajad ja jaoskonnaarstid teevad paha
tihti diagnoosimisvigu, samuti ei kasuta nad 
ära laboratooriumide võimalusi. Pahatihti 
hilineb haigete eraldamine tervetest, kontakt
sete bakterioloogiline uurimine jne., mis kuu
luvad sanitaar- ja epidemioloogiajaama üles
annete hulka.

Mõnel juhul on soolenakkushaiguste leviku 
põhjuseks olnud nõrk kontroll liha- ja piima
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tööstuse ettevõtete ning toitlustusettevõtete 
veevarustuse ja sanitaarseisundi üle, kusjuu
res ei ole oldud küllalt nõudlik sanitaarees
kirjade rikkumise juhtude likvideerimisel.

Valga rajoon on üks paremaid. Seal on kõik 
koolieelsete laste asutused kinnistatud medit
siinitöötajatele, kes regulaarselt kontrollivad 
epideemiatõrje- ja sanitaarnõudeist kinnipida
mist, samuti ka laste meditsiinilist teeninda
mist. Valga rajoonis on märkimisväärseid 
tulemusi soolenakkushaiguste esinemissage
duse vähendamisel.

Puudustest epideemiatõrjes ja puuduste 
kõrvaldamisest rääkisid nõupidamisel tervis
hoiuministri asetäitja O. Tamm, vabariigi 
peaepidemioloog V. Tapupere, ministee
riumi inspektorid J. Märtin ja G. Kul- 
kina, Paide Rajooni Sanitaar- ja Epidemio- 
loogiajaama peaarst A. Tölp jt.

Eesti NSV Rahvakontrolli Komitee osa
konnajuhataja E. Keskküla peatus sõna
võtus sanitaarjärelevalve organite nõudlikkuse 
suurendamisel. Ta nentis, et tervishoiuasutuste 
juhatajad sageli ei informeeri kohalikke par
tei- ja nõukogude organeid isegi suurtest puu
dustest ega taotle selliste puuduste kõrvalda
mist. Rõhutati, et meditsiini- ja hügieenialaste 
teadmiste propaganda jääb kavandatust mär
gatavalt maha.

Käesoleva aasta esimeses kvartalis kontrol
livad rahvakontrolliorganid koostöös tervis
hoiuorganitega laialdase üldsuse osavõtul Uha
ja piimatööstuse, toiduainetetööstuse, kau
bandus- ja ühiskondliku toitlustamise ette
võtteid, samuti kommunaalmajandus- ja 
transpordiettevõtteid ning kolhooside ja sov
hooside piimafarme.

Nõupidamise lõpul võttis sõna ministee
riumi sanitaar- ja epidemioloogiavalitsuse 
juhataja I. M a s i k. Ta jagas muljeid 1971. 
aasta novembris toimunud tervishoiutöötajate 
aktiivi üleliiduliselt nõupidamiselt.

Leonid Rätsep

VI ÜLELIIDULINE FÜSIOTERAPEUTIDE 
JA KURORTOLOOGIDE KONGRESS peeti 
19. kuni 23. oktoobrini 1971. a. Kislovodskis. 
Osavõtjaid oli ligemale 2000. Meie vabariigi 
esindus oli kümneliikmeline. Kongressist võt
sid osa ka delegatsioonid Rumeenia SV-st, 
Tšehhoslovakkia SV-st, Saksa DV-st, Poola 
RV-st, Bulgaaria RV-st ja Mongoolia RV-st.

Kongressi avas Üleliidulise Füsioterapeu- 
tide ja Kurortoloogide Seltsi esimees, NSV 
Liidu Arstiteaduse Akadeemia korrespondent
liige professor A. Obrossov. Järgnes ette
kanne NSV Liidu Tervishoiu Ministeeriumi 
Ravi-Profülaktilise Abi Peavalitsuse ülemalt 
A. Safonovilt.

Teadusliku uurimistöö saavutustest viimas
tel aastatel ja selle arenguperspektiividest 
kõneles Kurortoloogia ja Füsioteraapia Kesk
instituudi direktor professor J. Danilov. 
Ta rõhutas, et Nõukogude Liit on Euroopa 
unikaalse ja väga väärtusliku loodusvara, 
nimelt settelise geneesiga ravimudade valdaja, 
mistõttu nende varude eest tuleb eriti hoo
litseda. Teadusliku uurimistöö perspektiivide 
valdkonnas kriipsutati alla füüsikaliste ravi- 
tegurite spetsiifiliste toimeomaduste väljasel
gitamise ning selle alusel nende diferentseeri
tult kasutamise vajalikkust.

Ametiühingute Kuurortide Valitsemise 
Kesknõukogu esimees I. Kozlov käsitles 
kuurordiravi organisatsioonilisi küsimusi.

Uks programmi põhiküsimusi oli mudaravi. 
Koondettekanne oli Odessa Kurortoloogia 
Instituudi direktorilt professor G. Go r t š a - 
kõvalt. Eriliseks diskussiooniobjektiks olid 
ravimudade toimetegurid ja -mehhanismid. 
Üldine seisukoht oli, et igal erinevate füüsi- 
kalis-keemiliste omadustega peloidil on ka 
ravitoime erinev. Allakirjutanu ja R. Trink 
esitasid võrdlevaid andmeid Haapsalu ja 
Suurlahe ravimuda terapeutilisest toimest 
reumatoidartriidihaigetele.

Arutati ka seedetrakti haiguste füsioteraa- 
piat ja kuurordiravi. Rõhutati kurortoloogia 
ja gastroenteroloogia uurimisasutuste koos
töö vajalikkust.

Kongressil kuulati ära Üleliidulise Füsio- 
terapeutide ja Kurortoloogide Seltsi juhatuse 
ja revisjonikomisjoni aruanne. Valiti uus 
juhatus, millesse meie vabariigist kuulub alla
kirjutanu.

Kahtlemata andis kongress palju vajalikku. 
Kongressil kuuldu arutatakse läbi Vabariikli
kus Füsioterapeutide ja Kurortoloogide Seltsis.

Endel Veinpaht

II ÜLELIIDULINE KONVERENTS VIB- 
RATSIOONIPATOLOOGIA ALAL peeti 23. ja 

24. novembril 1971. a. Moskvas.
Kuulati 46 ettekannet vibratsiooni mõjul 

tekkivate patoloogiliste muutuste ja nende
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-profülaktika kohta ravi, hügieeni, biokeemia, 
patomorfoloogia, töö organiseerimise ja tehni
ka aspektist.

Ülevaatlikud ettekanded vibratsioontõve 
kliinikust olid professor E. Drogitšinalt 
ja kaasautoritelt ning professor L. Grat
s i a n s к a j ai t. Erilist tähelepanu pöörati 
töövõimele ja vibratsioontõbe vältivatele abi
nõudele.

Vereringe ja närvisüsteemi muutuste pato- 
geneesist vibratsioontõve puhul kõnelesid 
E. Andrejeva-Galanina ja N. Kar
pov a.

Mitu koondettekannet (ülevaated 10... 
15 autori ettekannetest) kuulati vibratsioon
tõve profülaktikast, vibratsiooni ja müra, ala- 
jahutuse, füüsilise ülepingutuse, toksiliste 
ainete kombineeritud toimest ja töörežiimist 
vibreerivate riistadega töötamisel. Käsitleti 
ka töövõime ekspertiisi vibratsioontõve juh
tudel.

Huvi pakkus А. О t e 1 i n i uurimus, milles 
autor väitis, et Vater-Paccini kehakesed rea
geerivad kõige rohkem lokaalsele vibratsioo
nile. S. Romanov peatus uudsel küsimu
sel — bioloogilise resonantsi nähtudel vibrat
siooni toimel. Oletatavasti võib vibratsioon 
põhjustada muutusi ka geenides, sellel on juba 
otsene tähtsus pärilikkuse seisukohalt.

Resolutsioonis soovitati vibratsioonil põhi
nev tehnoloogia teistsugusega asendada. Kus 
töötada tuleb vibreerivate vahenditega, on 
seda soovitatav teha ainult osa tööaega. See 
nõue eeldab teise elukutse õppimist.

Teoreetilistes uurimistöödes soovitati senist 
suunda jätkata — tähelepanu pöörata väsimu
sele ja välja töötada füsioloogilised kriteeriu
mid selle määramiseks. Peeti vajalikuks täp
sustada vibratsioontõve ekspertiisi printsiipe, 
samuti põhjalikumalt uurida vibratsioontõve 
patogeneesi valdkonda kuuluvaid seni lahen
damata küsimusi.

Meie vabariigist oli ühine ettekanne 
B. Schamardinil, A. Sill am il ja 
A. L u t s u 1 «Eesti NSV põlevkivikaevandustes 
täheldatava vibratsioonipatoloogia kliinilis- 
funktsionaalne iseloomustus».

Boris Schamardin
Arvi Sillam

ÜLELIIDULINE MEDITSIINIINFORMAT- 
SIOONI KONVERENTS peeti Moskvas 13. kuni 
15. detsembrini 1971. a. Konverentsist võttis 
osa ligi sada meditsiiniinformatsiooni talituse 

ja meditsiiniraamatukogu töötajat ning esin
dajad rahvademokraatiamaadest.

Põhiettekandeid oli kolm. NSV Liidu 
tervishoiuministri esimene asetäitja D. V e - 
n e d i к t о v kõneles informatsiooni tähtsu
sest tervishoiu ja arstiteaduse juhtimisel, 
Meditsiinilise ja Meditsiinilis-Tehnilise Infor
matsiooni Teadusliku Uurimise Üleliidulise 
Instituudi direktor S. Bagdasarjan andis 
ülevaate meditsiiniinformatsiooni olukorrast ja 
arenguperspektiividest ning Riikliku Medit
siinilise Keskraamatukogu direktor N. J а к u - 
n i n kaasautoritega täpsustas meditsiiniraa
matukogude osa erialases informatsioonitali- 
tuses.

Nendest ja rahvademokraatiamaade esin
dajate ettekannetest selgus, et sotsialismi
maade ühise informatsioonitalituse väljaaren
damisel ja ühtlustamisel on veel palju teha. 
Nii on mõnede maade, näiteks Rumeenia SV 
informatsioonitalitus NSV Liidu omast ees, 
enamasti on see aga maha jäänud või alles 
moodustamisel (Poola RV).

Muudes ettekannetes ja fikseeritud sõna
võttudes käsitleti peamiselt organisatsioonilisi 
küsimusi vennasvabariikides ja informat- 
siooniorganites, kuid arutati ka informatsiooni 
tõhusust, üldist ja individuaalselt informat
siooniga varustatust, teatmeinformatsiooni 
faktograafilist süsteemi, meditsiiniinformat
siooni automatiseeritud süsteemi rajamist 
jne. Allakirjutanu (kaasautor P. Rätsep) 
kõneles Eksperimentaalse ja Kliinilise Medit
siini Instituudi teadlaste informatsioonivaja- 
dusest ja selle uurimise tulemustest.

Konverentsil vahetati kogemusi ja seati 
üles uusi sihte. Ettekannete jälgimist hõlbustas 
200-leheküljeline teeside kogumik.

Pärast konverentsi tähistati aktusel NSV 
Liidu meditsiiniinformatsiooni talituse loomise 
15. aastapäeva.

Ilmar Laan

RAHVUSVAHELINE AJUVERERINGE • 
SÜMPOOSION peeti 27. kuni 31. oktoobrini 
1971. a. Roomas ja Sienas. Viimasel ajal on 
traditsiooniks saanud korraldada neid igal 
aastal. Seekordsest sümpoosionist võttis osa 
umbes 450 teadlast. Nõukogude Liidust oli 
kohale sõitnud seitsmeliikmeline rühm, mil
lesse kuulusid ka TRÜ Arstiteaduskonna neu
roloogia- ja neurokirurgiakateedri juhataja 
professor E. Raudam ja TRÜ Meditsiini Kesk
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laboratooriumi aju vereringe häirete sektori 
juhataja arstiteaduse doktor R. Zupping.

Rooma ja Siena sümpoosionil olid vaatluse 
.all aju vereringe, happe-leelise tasakaal ja 
energeetiline ainevahetus ajukahjustuse kor
ral. 11 istungil käsitleti aju vereringe auto- 
regulatsiooni, keemiliste ja neurogeensete 
mehhanismide osa aju vereringe regulatsioo
nis, hematoentsefaalbarjääri, intrakraniaal- 
set rõhku ning aju veresoonte haiguste, kas
vajate ja traumade korral esinevaid muutusi 
aju vereringes ja ainevahetuses. Sümpoosion 
lõppes üldise diskussiooniga, kus- põhjaliku
malt vaeti olulisemaid uuemaid uurimistule
musi ja nende rakendamist kliinikus. TRÜ 
Arstiteaduskonna neuroloogia- ja neurokirur- 
giakateedris valminud kollektiivse töö, mis 
käsitles aju ainevahetust ja veresoonte reak- 
tiivsust raske ajukoljutrauma tagajärjel tek
kinud pikka aega kestva teadvusetuse korral, 
esitas sümpoosionil allakirjutanu.

Sümpoosionil toodi uusi andmeid aju vere
ringe regulatsiooni kohta füsioloogilistes ja 
patoloogilistes tingimustes. Tänu aparatuuri 

täiustamisele on praegu küllaldase täpsusega 
võimalik määrata aju läbiva vere hulka 
kvantitatiivselt ühel ja samal ajal kuni 35 
erinevas piirkonnas, elektronarvuti kasuta
misel võib vastuse saada mõne sekundiga. 
Määramine põhineb ajukoes vabalt difundee- 
ruva radioaktiivse aine, tavaliselt ksenoon- 
133, süstimisel seesmisse unearterisse ning 
tema denaturatsiooni kiiruse mõõtmisel de
tektoritega, mis on asetatud koljule.

Sümpoosionil jäi kõlama mõte, et aju 
vereringe häirete varajase diagnoosimise ja 
ravi eeldus on aju läbiva vere hulga kvanti
tatiivne määramine, mille põhjal saab otsus
tada ravimeetodi rakendamise näidustuste 
üle. Huvitavaid andmeid esitati ka mitme
suguste psühholoogiliste testide korral tekki
vate muutuste kohta aju regionaalses vere
voolus.

Sümpoosion andis väga hea ülevaate uusi
matest tulemustest aju vereringe ja energee
tilise ainevahetuse uurimisel ning tõstatas 
uusi, lahendamist vajavaid probleeme.

Rein Zupping

Juriidilist nõuannet

SOODUSTUS
MEDITSIINITÖÖTAJATELE 

KÕRGEMA HARIDUSE 
OMANDAMISEKS

Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusega 
«Ettevalmistusosakondade organiseerimise 
kohta kõrgemate õppeasutuste juurde», mis on 
avaldatud «Eesti NSV Ülemnõukogu ja Valit
suse Teatajas» nr. 43 1969. a., reguleeritakse 
isikute suunamist ja vastuvõtmist ettevalmis- 
tusosakondadesse, kuulajatele stipendiumi 
maksmist, lisapuhkuse andmist jne. Isikud, kes 

■on lõpetanud ettevalmistusosakonna ja edukalt 
sooritanud lõpueksamid, võetakse kõrgema 
õppeasutuse I kursusele sisseastumiseksami
teta.

Oma korraldusega 1970. a. novembrist lubas 
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Tartu Riikliku 
Ülikooli Arstiteaduskonna juures asuvasse 

<ettevalmistusosakonda määruses fikseeritud 

korra ja tingimuste järgi vastu võtta isikuid 
noorema meditsiinipersonali hulgast (hooldus
õed, sanitarid), kellel on vähemalt kaheaastane 
tööstaaž. Neid õppima minevaid töötajaid 
noorema meditsiinipersonali hulgast valivad 
välja ja saadavad nendesse osakondadesse 
ravi- ja profülaktikaasutuste juhatajad par
tei-, komsomoli- ja ametiühinguorganisatsioo
nide soovitusel.

Ühtlasi kehtestati kord, et eespool märgitud 
isikute arv, kes võetakse vastu Tartu Riik
liku Ülikooli Arstiteaduskonna juures asuvasse 
ettevalmistusosakonda, ei tohi olla üle 40 
protsendi sellesse osakonda vastuvõetavate 
üldarvust.

Maie Nirk
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Tähtpäevad

ALEKSANDER GAVRILOV
60-AASTANE

1. jaanuaril 1972. aastal sai 60-aasta- 
seks Tallinna Vabariikliku Onkoloogia 
Dispanseri peaarst, Eesti NSV Ülem
nõukogu saadik, Eesti NSV teeneline 
arst Aleksander Nikolai p. Gavrilov.

A. Gavrilov on pärit paljulapselisest 
töölisperekonnast. Hariduse omandas ta 
Riisipere Lastekodu algkoolis, Tallinna 
Vene Gümnaasiumis ja Tartu ülikooli 
arstiteaduskonnas, mille lõpetas 1940. 
aastal. Juubilar on töötanud assisten
dina TRÜ Arstiteaduskonna psühhiaat
ria ning üldkirurgia kateedrites, jaos
konnaarstina Värskas, kirurgina Petseri 
maakonnahaiglas, peaarstina Petseri 
Haiglas ja Tartu Linna Haiglas, osakon
najuhatajana Eesti NSV Tervishoiu Mi
nisteeriumis. A. Gavrilov on vabariigi 
peaonkoloog ja Tallinna Vabariikliku 

Onkoloogia Dispanseri asutaja ning 
1946. aastast alates selle peaarst.

Onkoloogia erialale on juubilar spet
sialiseerunud NSV Liidu Teaduste Aka
deemia Onkoloogia Instituudis, rind
kerekirurgia alal oma teadmisi täienda
nud S. M. Kirovi nimelises Sõjaväe- 
meditsiini Akadeemias. Ta on tugev 
diagnostik, meisterlik kirurg, abivalmis 
konsultant ja vilunud organisaator. 
A. Gavrilovi nimi on lahutamatu kõi
gest sellest, mida on korda saadetud 
meil vähitõrjes. A. Gavrilovi juhenda
misel ja vahetul osavõtul on meditsiini- 
praktikas kasutusele võetud mitmeid 
uusi diagnoosimis- ja ravivõtteid.

Ehkki juubilar on alati rõhutanud, et 
suurte eesmärkideni jõutakse vaid 
ühiste jõupingutustega, on tema enda 
lõputu energia olnud küll määravaks 
panuseks Tallinna Vabariikliku Onko
loogia Dispanseri uue hoonetekompleksi 
rajamisel ning dispanseri kogu tege
vuse korraldamisel. A. Gavrilov on vii
masel ajal tähelepanu pööranud eriti 
vähktõve profülaktikale ja sellealasele 
laialdasele selgitustööle. Ta rajas eks
perimentaalse profülaktika osakonna, 
mis lähemate aastate jooksul peab kuju
nema vabariiklikuks metoodiliseks 
keskuseks.

A. Gavrilovit on autasustatud Lenini 
ja Tööpunalipu ordeniga, medaliga 
«Töövapruse eest», V. I. Lenini juubeli
medaliga ning rinnamärgiga «Tervishoiu, 
eesrindlane».

Soovime juubilarile kogu südamest 
palju õnne ja raudset tervist!

Kolleegid
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NIKOLAI BORN 70-AASTANE

19. detsembril 1971. a. sai 70-aasta- 
seks Jämejala Vabariikliku Psühhoneu
roloogia Haigla osakonnajuhataja Niko
lai Georgi p. Born. Juubilar on sündi

nud Liepajas teenistuja perekonnas. 
Hariduse omandas N. Born Tallinna 
Poeglaste Gümnaasiumis ja Tartu üli
kooli arstiteaduskonnas. Pärast ülikooli 
lõpetamist töötas ta Tartus vaimu
haiguste ja närvikliinikutes, seejärel 
Saaremaal Pilguse vaimuhaigemajas ja 
Audaku leprosooriumis. 1932. aastal 
määrati N. Born Jämejala vaimuhaige- 
maja juhatajaks. 1940. kuni 1956. aas
tani on ta töötanud Viljandimaal eri- 
sugustel arsti ametikohtadel, praegusel 
ametikohal on 1956. aastast alates.

Mitmekülgsete teadmiste ja suurte 
kogemustega arst N. Born on olnud 
nooremate kolleegide hea nõuandja ja 
õpetaja. Oma rikkalikke teadmisi on ta 
jaganud ka Viljandi Neuroloogide ja 
Psühhiaatrite Seltsis, mille juhatuse esi
meheks ta on seltsi asutamisest saadik.

Soovime juubilarile õnne ja tugevat 
tervist!

Kolleegid

Kriitika ja bibliograafia

«TERVISE ABC» KOHTA

Huvist tervishoiualaste teadmiste 
vastu annab tunnistust «Tervise ABC» 
kiire läbimüük, vaatamata raamatu 
suurele tiraažile (40 000). Kogumik on 
mahukas, sisaldab kuuel ja poolel sajal 
leheküljel umbes 800 artiklit inimese 
tervist puudutavatel teemadel. Raamatu 
lõpust leiame aineregistri.

Teos on adresseeritud keskharidusega 
lugejale, kelle eelteadmised pärinevad 
anatoomia-bioloogiatundidest. Orientee
rumist just sellisele lugejale kinnitab 
tõsiasi, et kogumikus puuduvad peaaegu 
täiesti inimese anatoomiat ja füsioloo
giat käsitlevad peatükid.

Raamat on püütud kokku seada nii, et 
see saaks «abistada kiire abivajaduse 
korral, kui arsti pole käepärast». Kas 
see on päris õige?

UDK 61(021.l)(049.3)

Väga põhjalikult on kirjeldatud hai
guste sümptoome ja kulgu. Kas on mõtet 
nii üksikasjalikult tuua kopsupõletiku 
eri vorme, kopsutuberkuloosi arengu- 
faase või reaktiivseid seisundeid iseloo
mustavaid andmeid?

Haigusi käsitlevad peatükid on raa
matusse paigutatud tähestikulises järje
korras. Et soovitavat peatükki leida, 
tuleb lugejal eelkõige teada saada diag
noos. Kes seda ütleb? Ilmselt oleks ots
tarbekam, kui haiguste kirjeldamisel 
tuginetaks sümptoomidele (hingeldus, 
jalgade paistetus jne.).

Vähem tähelepanu ei ole pööratud ka 
ravile. Seejuures ei kirjeldata üksnes 
esmaabivõtteid, vaid lugejale õpetatakse 
ka selliseid ravivõtteid, mis praegu kuu
luvad veel arsti kompetentsi. Ega vist 
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inimene, kel puudub eriettevalmistus, ei 
hakka haiget kateteriseerima (vt. «In
sult») või kõri peitsima (vt. «Kõrituber- 
kuloos»). Vähemalt peab lootma, et 
«Tervise ABC» selleks indu ei anna.

Juba ühes varajasemas kirjutises * on 
tehtud etteheiteid liiga mahukale ravi
meid käsitlevale osale. Tõenäoliselt oleks 
raamatule kasuks tulnud, kui ravimeid 
oleks kirjeldatud rühmadena sõltuvalt 
nende kasutamise näidustusest (valuvai
gistid, uinutid, sügelemisvastased va
hendid jm.). Ei ole mõtet tuua ka mit
mesuguste salvide ja segude retsepte 
(vt. «Kaitsesalvid»), kodusel teel neid ju 
keegi valmistama ei hakka.

* Kook, E. Nõukogude Eesti Tervishoid, 
1971, 3, 220—222.

Arvatavasti oleks õnnestunud vältida 
ka kordamist ja venitamist, kui sisult 
lähedased artiklid oleks ühendatud. Nii 
võiks liita «allergia» — «allergilised 
haigused» — «anafülaksia» — «hista- 
miin» — «histamiinivastased ained» — 
«dimedrool»; «fimoos» — «parafimoos»; 
«vererõhk» — «hüpotoonia» — hüper- 
toonia»; «ületoitumine» — «rasvumine»; 
«pärm» — «õllepärm» jne.

Igati on mõistetav kogumiku koosta
jate püüe rõhutada haiguste vältimise, 
siit ka hügieeniharjumuste_ tähtsust, 
kuid liialdamine on kurjast. Õige toitu
mise juhendeid antakse vähemalt paari
kümnes peatükis. Aitaks ühest asjalikust 
kirjutisest — «Dieet» (lk. 51) — vastasel 
korral on lugejal toitumiskunsti nüans
sides raske orienteeruda. Ka mitmed 
teised, eriti hügieeni käsitlevad peatükid 
kannatavad ohtrasõnalisuse all ning on 
«Tervise ABC» jaoks liiga mahu
kad («Elamuhügieen», «Kaitseprillid», 
«Kaitsesalvid»). Kõrvuti hügieeniõpetu- 
sega on raamatus palju ruumi antud 
nahahaiguste kirjeldamisele. Liigne 
tähelepanu nahahaiguste diferentsiaal- 
diagnoosimisele on kohatu.

Ainuke artikkel normaalfüsioloogiast 
on «Nägemine». Tänu sellele osale saa
dakse järgmistest kirjutistest silmahai
guste kohta paremini aru.

Lisaks võib mitmes peatükis leida sel
liseid sõnu, mille mõistmiseks tuleks 

asjatundmatul lugejal pöörduda «Võõr
sõnade leksikoni» või mõne erialase' 
raamatu poole (« ... hävitab malaaria- 
tekitajate skisonte» artiklis «Akrihhiin», 
«. . . ja desinfitseerivaid kemoterapeuti- 
kume inhaleerida» artiklis «Bronhiek- 
taasid»; «Digitaalis on üldnimetus glü- 
kosiide sisaldavate ravimdroogide koh
ta» artiklis «Digitaalis»). Lisaks sellis
tele ülepakkumistele torkab küllalt 
sageli silma redaktsioonilist laadi vigu. 
Nii ei ole kõik naiste suguelundite põle
tikud adneksiidid (lk. 236). Ka «jäseme 
korduv amputeerimine» (lk. 20) ja valo- 
kordiin, mis «rahustab vegetatiivset 
närvisüsteemi» (lk. 563), ning «kliinili
selt surnute elustamine» (lk. 73) võivad 
segadust põhjustada. Jääb arusaama
tuks, miks luupõletik on «õigemini luu- 
üdipõletik» (lk. 279), kuigi põletik võtab 
enda alla luuümbrise, luukoe kom
paktse osa ja luuüdi. «Trihapniku» ase
mel võiks soovitada enam levinud 
«osooni».

Hoopis hullem on aga see, et raamat 
soovitab haudumuste profülaktikaks 
puuderdada nahka tärklisega (vt. «Hau- 
dumus»). Haudumused tekivad niiske
tes ja soojades nahavoltides. Tärklisest 
moodustub niiske puder j as mass, mis 
haudunud või hauduma kippuvale 
nahale üksnes halba teeb. Siin peaks 
toonitama nahaarstide vana tõde: «kui
vale kuiva, niiskele märga». Niiskeid 
nahavolte on mõistlikum määrida 
tsinkloksuti või muu taolisega.

Kogumikus on võrdlemisi vähe illust
ratsioone. Kui värvitahvlitele ei saa 
suuri etteheiteid teha, siis mõned must
valged joonised on võrdlemisi väheütle
vad, näiteks maoseina läbilõige (lk. 109), 
autosöökla (lk. 625), rästiku pea (lk. 291), 
põletusjärgsest armistumisest tingitud 
könksus (lk. 252). Raskesti mõistetavana 
näib ala jäseme nihestust kujutav joonis 
(lk. 345). Üleliigseina mõjuvad mitmed 
graafikud lehekülgedel 45, 47, 253, mis 
peavad ülevaate andma vitamiinisisal- 
dusest. Leheküljel 83 paikneva foto, 
millel on kujutatud õlavarresidet, võiks 
asendada pildiga klassikalisest Desault' 
sidemest.
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«Tervise ABC» plusse ja miinuseid 
kokku võttes võib öelda, et raamat 
ainult võidaks, kui mitmeid peatükke 
koondataks, ühtlasi kärbitaks haigusvor- 
mide diferentsiaaldiagnoosimise ja ravi 
osa. Viimane peaks piirduma üksnes 
esmaabiga. Tunduvalt rohkem oleks vaja 
illustratsioone. Ilma skemaatiliste joo
nisteta on raske mõista vererühmade 
olemust ja diskogeense radikuliidi tek
kemehhanismi. Ka «Kehahoiakule» an
naksid pildid palju juurde.

Raamat võidaks, kui iga artikli lõpus 
oleks autori nimi, kas või 8-punktilises 
kirjas. See oleks ka lugupidamine auto
rite töö vastu ning väldiks kirjutiste 
anonüümsust, mis ikkagi ilmneb, ehkki 
raamatu lõpus on autorite üldnimekiri.

Enne kui raamatu kordustrükki välja 
anda, tuleks veel kord mõelda, mida 
kogumikku jätta, mida mitte. Artiklite 
tihendamine muudaks «Tervise ABC» 
ühtlasemaks ja annaks lugejale vaid 
hädavajaliku, mida tegelikult vaja ongi.

Jüri Raag

BIBLIOGRAAFILISI KARTOTEEKE 
MEDITSIINILISES 

RAAMATUKOGUS

Allergia. Histamiini ja serotoniini osa 
allergias. Kirjandust aastaist 1967 . . . 
1970. Vene keeles 28, võõrkeeltes 109 
nimetust. Koostanud E. Kook.
Asfüksia vastsündinuil. Kirjandust aas
taist 1968 . . . 1971. Vene keeles 3, võõr
keeltes 51 nimetust. Koostanud E. Kook. 
Atsidoos lastel. Kirjandust aastaist 
1966 . .. 1970. Vene keeles 11, võõrkeel
tes 148 nimetust. Koostanud E. Kook.
Enteroviirused (Coxsackie, ECHO) ja 
enteroviiruslikud nakkused. Kirjandust 
aastaist 1968 . . . 1971. Vene keeles 22, 
võõrkeeltes 113 nimetust. Koostanud 
E. Kook.
Inimese mikrofloora. Kirjandust aas
taist 1970 . . . 1971. Vene keeles 8, võõr
keeltes 34 nimetust. Koostanud E. Kook. 
Krooniline kardiovaskulaarne puudu
likkus. Kirjandust aastaist 1970 . . . 1971. 
Vene keeles 91, võõrkeeltes 129 nime
tust. Koostanud E. Kook.
Lülisamba murrud. Kirjandust aastaist 
1967 ... 1970. Vene keeles 43, võõrkeel
tes 28 nimetust. Koostanud E. Kook.
Paralüütilise strabismi kirurgiline ravi. 
Artikleid aastaist 1967 . . . 1970. Vene, 
saksa, inglise ja prantsuse keeles 72 
nimetust. Koostanud H. Künamägi.
Pindaktiivsed ained ja sünteetilised 
pesemisvahendid. (Sanitaartoksikoloogi- 
line iseloomustus). Kirjandust aastaist 

1960 . . . 1970. Vene keeles 40, võõrkeel
tes 112 nimetust. Koostanud H. Küna
mägi.
Psühhofarmakoloogia. Kirjandust aas
taist 1969 . . . 1970. Vene, saksa, inglise, 
prantsuse keeles 471 nimetust. Koosta
nud H. Künamägi.
Respiratoorsed viirused. Gripp. Para
gripp. Adenoviiruslikud nakkused. Raa
matud, artiklid, autoreferaadid aastaist 
1966 . . . 1970. Vene keeles 381, saksa ja 
inglise keeles 593 nimetust. Koostanud 
E. Kook.
Reumatoidartriit. Kirjandust aastaist 
1969 . . . 1970. Vene keeles 19, saksa ja 
inglise keeles 179 nimetust. Koostanud 
E. Kook.
Seedeelundite haiguste ravi ja diagnoo
simine. Kirjandust aastast 1970. Vene 
keeles 47, võõrkeeltes 64 nimetust.Koos
tanud J. Müürsepp.
Silmasiseste kildude eemaldamine ja 
diagnoosimine. Kirjandust aastaist 
1968 . . . 1970. Vene keeles 15, võõrkeel
tes 22 nimetust. Koostanud H. Küna
mägi.
Spordifüsioloogia. Kirjandust aastaist 
1961 . . . 1970. Võõrkeeltes 288 nimetust. 
Koostanud E. Kook.
Spordifüsioloogia. Kirjandust aastaist 
1960 . . . 1970. Vene keeles 346 nimetust. 
Koostanud E. Kook.
Südame jõudluse määramine. Kirjan
dust aastaist 1968 ... 1970, vene keeles 
40, võõrkeeltes 11 nimetust. Koostanud 
E. Kook.

Eduard Kook
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Meditsiinitehnika
HINGAMISAPARAAT 

«KARBOGEEN-1»
ELMUT LAANE
KALJU LAANE

Võru UDK 615.471-073

Südame ja veresoonkonna ning hin- 
gamiselundite haiguste korral organis
mis arenev hapnikupuudus on üsna sage 
nähtus (1, 2. 3, 5, 6). Paljudel südame 
ja veresoonkonna kahjustustega haige
tel kujuneb haiguse teatavas staadiumis 
hüpoksia koos hüpokapniaga (3, 8). 
Hapnikupuuduse likvideerimine on mai
nitud haigusi põdevate haigete tervis
liku seisundi parandamise üks võima
lusi (1, 2, 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9). Hapnik 
süsihappegaasita ei stimuleeri hinga
mist. eriti siis, kui organismis on hüpo- 
kapnia (8). Et parandada kudede oksü- 
genatsiooni ja stimuleerida hingamist, 
on näidustatud karbogeenravi (8).

Karbogeeni valmistamisel ja manus
tamisel tekkivaid raskusi ongi aparaadi 
«Karbogeen-1» konstrueerimisel püütud 
vältida. Selle aparaadi abil saadakse 
väljahingatud õhust hapnikule lisami
seks vajalik süsihappegaasi hulk.

Et mõnel haigel kaasneb рОг tõusuga 
veres pCÖ2 langus alveolaarõhus ja 
tekib CO2 eritumise häireid (8), siis saab 
hingamisaparaat! koos gaasianalüsaato
riga GUM-2 kasutada nende häirete 
komplikatsioonide vältimiseks ning 
hapnikravi tõhustamiseks.

Hingamisaparaadi «Karbogeen-1» põ
himõtteline blokkskeem on toodud joo
nisel. Selle andur [3] reageerib sissehin
gamisel tekkivale õhuvoolule. Hapniku- 
trass algab balloonist [7], läbib reduk- 
tori BP-0,5 [8]. kus hapniku rõhk redut
seeritakse 0,4 atmosfäärini. Redutseeri
tud rõhuga hapnik suunatakse madal- 
rõhureservuaari [9]. Reservuaarist läheb 
hapnik läbi reguleerimisventiili [10], 
sealt läbi elektromagnetilise klapi [11], 
mis avaneb sissehingamise algul ja mille 
lahtiolekuaeg on reguleeritav juhtimis- 
bloki [15] abil. Elektromagnetilise klapi 

läbinud hapnik juhitakse niisutisse [12], 
sealt segunemiskambrisse — reguleeri
tavasse «surnud ruumi» [2].

Hapnikravi kestust saab reguleerida 
protseduurikella [16] abil. Hingamis- 
rütmi juhib hingamisrütmisignalisaator 
[17]. Need on omavahel ühendatud; pä
rast protseduuriks määratud aja lõppe
mist lülitub välja ka signalisaator.

Ühes hingamistsüklis manustatava 
hapniku hulga mõõtmiseks kuiva spiro
meetri [14] abil määratakse kümne hin- 
gamistsükli jooksul elektromagnetilist 
klappi läbiva hapniku hulk ja selle põh
jal arvutatakse ühes tsüklis manusta
tava O2 kogus milliliitrites. Hapnik juhi
takse kolmikkraani [13] abil kas spiro- 
meetrisse või niisutisse.

Segunemiskambri ühendustorud [5 ja 
6] on ette nähtud aparaadi ühendamiseks

Hingamisaparaadi «Karbogeen-1» blokkskeem. 
1 — huulik, 2 — segunemiskamber (regulee
ritav «surnud ruum»), 3 — andur, 4 — hapni- 
kutoru, 5 ja 6 — segunemiskambri ühendus
torud, 7 — hapnikuballoon, 8 — reduktor, 9 — 
hapniku madalrõhureservuaar, 10 — regulee- 
rimisventiil, 11 — elektromagnetiline klapp, 
12 — niisuti, 13 — kolmikkraan, 14 — kuiv 
spiromeeter, 15 — elektromagnetilise klapi 
juhtimisblokk. 16 — protseduurikell, 17 — 
hingamisrütmisignalisaator (multivibraator).
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gaasianalüsaatoriga. CO2-sisaldus sisse
hingatavas õhus on reguleeritav segune
miskambri ruumala muutmise teel.

Töö aparaadiga. Enne raviprotseduure 
hingamisaparaadiga «Karbogeen-1» 
mõõdetakse ravialusel hingamise minu- 
timahtu, minutis kasutatud hapniku 
hulka, määratakse kindlaks ka ventilat
siooni efektiivsus, s. t. missugune osa 
ventileeritud õhust võib sattuda kopsu- 
alveoolidesse, ning süsihappegaasi ja 
hapniku osarõhk alveolaarõhus (рСОг ja 
рОг). Eelmiste uurimiste tulemustest 
sõltuvalt määratakse raviprotseduuri 
ajaks O2- ja CO2-sisaldus sissehingata
vas õhus. Kui alveolaarõhu pCO2 enne 
hapnikravi on langenud, võib CO2-sisal- 
dust sissehingatavas õhus suurendada 
1,5 .. . 2%-ni; kui рСОг aga on normi 
lähedane, siis, vaatamata ventilatsiooni 
efektiivsuse tunduvale vähenemisele, 
CO2-sisaldust sissehingatavas õhus üle 
0,5% ei suurendata.

Ventilatsiooni efektiivsust saab suu
rendada ka hingamissageduse vähenda
mise teel. Aparaat võimaldab haigel 
kujundada optimaalset hingamise ste
reotüüpi normaalse hingamissageduse ja 
kopsude hea ventilatsiooniga, mida 
püüame saavutada rõhutatud väljahin
gamise abil. Hapnikku doseeritakse 
reguleerimisventiili ja elektromagneti
lise klapi lahtiolekuaja (0,6... 1,5 s) 
reguleerimise teel. Hapniku rõhk süstee
mis on 0,4 atmosfääri. Igas hingamis- 
tsüklis saadavat hapnikuhulka on või
malik kontrollida juurdelülitatava kuiva 
spiromeetriga. Arvutanud ühes hinga- 
mistsüklis tarvismineva hapniku hulga, 
hakatakse reguleerima vajalikku CO2- 
sisaldust sissehingatavas õhus. CO2 kont
sentratsioon sissehingatavas õhus sõltub 
sellest, missuguse osa väljahingatud 
õhust ravialune kopsudesse tagasi hin
gab. Igas hingamistsüklis tagasihinga- 
tava õhu hulka aga aitab reguleerida 
segunemiskambri ruumala muutmine. 
Ka sel juhul saab iähteandmeid arves
tades arvutada, missugune peab olema 
reguleeritava segunemiskambri maht 
iga patsiendi jaoks. Kasutatakse analü
saatorit GUM-2, mille abil esimeste 
raviprotseduuride ajal pidevalt jälgi

takse CO2-sisaldust sissehingatavas ja 
alveolaarõhus.

Seega leitakse neli põhilist karakteris
tikut: a) igas hingamistsüklis manusta- 
tav hapniku hulk ja hapnikusisaldus 
sissehingatavas õhus, b) hapniku manus
tamise aeg ühes hingamistsüklis, c) CO2- 
sisaldus sissehingatavas õhus ja d) hin
gamissagedus. Iga 4 ... 5 protseduuri 
järel kontrollitakse, kas näitajad on 
optimaalsed või on vaja korrektiive.

Hingamisaparaadi «Karbogeen-1» ra
kendamisel diagnoosimiseks ei suuren
data CO2-sisaldust sissehingatavas õhus 
üle poole protsendi, hapniku kontsent
ratsiooni aga suurendatakse 40 . . . 
50%-ni. Kui teatava aja jooksul pärast 
hapniku manustamist CO2-sisaldus 
alveolaarõhus väheneb, siis on meie 
arvates tegemist haigega, kellel on tuge
vad häired bikarbonaatide puhversüstee- 
mis ja kellel CO2 transpordis on tähtsat 
osa hakanud etendama erütrotsüüdid. 
рОг suurenemisel blokeeritakse nendel 
haigetel hemoglobiini CO2 suhtes. Võib 
ilmneda, et kudedes on hüperkapnia, 
alveolaarõhus рСОг aga langeb.

Hapniku negatiivset mõju CO2 trans
pordile on ka nendel haigetel võimalik 
vältida, seda võimaldab sissehingatava 
õhu hapniku kontsentratsiooni ja ravi
protseduuri kestuse ning hingamissage
duse reguleerimine.

KIRJANDUS: 1. Fabel, H., Klei
n e, H. O. Verhandl. Dtsch. Ges. Inn. Med., 
1968, 74, 578—582. — 2. Hochrein, H. et 
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53—59. — 3. M ü r t z, R. Münchener med. 
Wochenschr., 1968, 110, 50, 2907—2911. — 
4. А п с и T С. О., E в ж а и о в А. Кардиология. 
1970, 6, 75—81. — 5. Д ж а л а л о в А. Д., Г а р • 
куша В. Л. Лечение кислородом больных с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 
Сб. науч. тр. Самаркандск. мед. ин-та. Таш
кент, 19'67, 137—144. — 6. Земляная Т. Т. 
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ние углекислоты. М., 1969. — 9. П р и м а к Ф. Я. 
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Välismaalt
REISIMULJEID 

ROOTSIST JA TAANIST
NATAN ELŠTEIN

Tallinn UDK 614 2 485 4SS

1971. aasta detsembris külastasin 
Rootsit ja Taanit. Stokholmis tutvusin 
Serafimeri haigla (avatud 1752. aastal) 
ja Karolini Instituudi (asutatud 1810. 
aastal) sisehaiguste kliinikute tööga. 
Nendest tervishoiuasutustest käesoleva 
kirjutise andmed pärinevadki. Serafi
meri haigla on Karolini Instituudi klii
niline baas.

Kõrgeimaks tervishoiualaseks orga
niks Rootsis on Riiklik Tervishoiunõu- 
kogu, kelle tegevussfääri kuuluvad me- 
ditsiinipersonal, haiglad ja apteegid. 
Tervishoiunõukogule ei allu Riiklik Ter
vishoiu Instituut, kes tegeleb sotsiaal- 
organisatsiooniliste probleemidega, ja 
Kesknõukogu, kes planeerib ja ehitab 
haiglaid.

Haiglaravist jääb hea mulje. Rootsis 
tuleb iga 1000 elaniku kohta 16.0 haig
lavoodit. Osakonnad on varustatud mo
dernse aparatuuriga, meditsiinidoku- 
mentatsiooni andmeid töödeldakse tsent
raliseeritult elektronarvutite abil. Õppe- 
otstarbeks, samuti ka haiguslugude 
dokumentidest koopiate tegemiseks ka
sutatakse fotokopeerimismasinaid.

Spetsialiseeritud sisehaiguste kliini
kud on kindla profiiliga, kuid nendes 
kõikides ravitakse ka muid haigeid.

Nii näiteks Serafimeri haigla sise
haiguste kliinikusse, mis peamiselt on 
kardioloogia profiiliga ja kus juhatajaks 
on tuntud kardioloog professor G. Biö- 
rek, võetakse ravile samuti neid, kes 
põevad vereloomeelundite ja neeru- 
haigusi või kes kannatavad kaltsiumi- 
ainevahetuse häirete all. Ühte teise sise
haiguste kliinikusse, kus juhatajaks on 
professor H. Lagerlöf, saadetakse ravile 
gastroenteroloogilisi haigusi. samuti 
maksa-, kopsu-, neeruhaigusi. aller
goose ja muid haigusi põdevaid isikuid.

Seega võib täiesti spetsialiseeritud 
kliinikutest rääkida vaid tinglikult.

Arstide koosseis ei ole kõikjal üht
lane: professor H. Lagerlöfi 166 voodi
kohaga kliinikus töötab 18 arsti, profes
sor B. Alhageni 73 voodikohaga reuma- 
toloogiakliinikus viis arsti, professor 
G. Biöreki 200 voodikohaga kliinikus on 
21 arsti.1 Peab rõhutama, et viimati ni
metatud kliinikusse on koondatud pea
miselt ägedaid haigusi põdevad isikud.

' Karolinska institutet and Karolinska 
ajukhuset. An Introduction. 1S66.

Eriti hea mulje jätab Serafimeri 
haigla kardioloogiakliinik. Professor G. 
Biöreki andmeil on müokardi-infarkti 
põdevatele haigetele eraldatud 21 haig
lavoodit iga 100 000 elaniku kohta — 
täiesti küllaldane arv. Seitse haiglavoo
dit 21-st on ette nähtud intensiivravi 
vajajatele. Ravi kestab keskmiselt üks 
nädal. Seejärel, pärast eluohtlikust sei
sundist väljatoomist, viiakse need hai
ged üle nn. teise liini haiglavooditega 
palatitesse, kus on kokku 14 voodikohta. 
Intensiivravipalatites on haiged medit
siinipersonali pideva järelevalve all. ka
sutatakse kardiomonitore. Arst vaatab 
haiged läbi iga tunni järel. Kui müo
kardi-infarkti tagajärjel on haigel tek
kinud šokk ja kollaps, viiakse ravimeid 
vahetult kõhuaorti. See võte on laialda
selt kasutusel. Aastail 1968 ... 1969 oli 
müokardi-infarkti põdevaid haigeid 41 
kõikidest kliinikusse ravile saabunuist 
(450 haiget 1099-st). Nende keskmine 
vanus oli 66 aastat: meestel 63. naistel 
71 aastat. Letaalsus haiglates on 21 . 
mis langeb kokku meie haiglate kesk
miste andmetega. Hästi korraldatud in
tensiivravist on tingitud see. et haiguse 
ägedal perioodil sureb ravile saabunuist * 
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vaid 10%, mis on vähem kui meie haig
lates. Seevastu hiljem sureb müokardi- 
infarkti põdevatest haigetest veel 11%. 
Olen arvamusel, et see protsent oleks 
väiksem, kui haigete kehalist aktiivsust 
pärast intensiivravi piirataks ja kui neid 
pikemat aega haiglas hoitaks. Serafi
meri kliinikus kestab ravi vaid 21 
päeva 2.

2 Ajakirjast «Opuscula medica», 1971, 7 
(16).

Vastutusrikkad ravimenetlused on 
väga paljudel juhtudel usaldatud kesk
astme meditsiinipersonalile, muu hulgas 
ka elekterimpulssravi. Intensiivravi- 
palatite õed saavad pärast tavalist, kol
meaastast õppeaega veel eriettevalmis
tuse kahe nädala jooksul.

Keskastme meditsiinitöötajate ja ars
tide suhe on Rootsis keskmiselt 12:1. 
Göteborgis on kool, kus valmistatakse 
ette õdesid kõikide Skandinaaviamaade 
haiglate tarvis.

Haiglavälist arstiabi antakse haiglate 
baasil, samuti ka iseseisvalt funktsionee
rivates polikliinikutes. Rootsis hiljuti 
elluviidud tervishoiureform põhjustas 
nii arstide kui ka patsientide rahulole
matust. Esimesed ei ole rahul töötasu 
vähenemisega, varem maksti iga uurin
gu eest lisatasu, teised aga sellega, et 
arstidel olevat «huvi haige vastu kadu
nud». Et arsti vastuvõtule saada, kui 
haigus ei ole ägedas staadiumis, peab 
ootama 3 ... 4 kuud. Karolini Instituudi 
polikliinikuga tutvumisel ei jäänud am- 
bulatoorsete-polikliiniliste asutuste or
ganisatsioonist selget muljet. Ei saa 
kõnelda ka spetsialiseerimise süsteemist.

Rootsis on haiguskindlustus kohustus
lik. Arsti vastuvõtt maksab seitse kroo
ni. Elanikkonna jõukamal kihil on abi 
võimalik saada erapraksise alusel tööta
vatelt arstidelt, kuid nende honorarid 
on küllalt kõrged (40 . . . 75 krooni), 
visiidi maksumus kompenseeritakse vaid 
osaliselt.

Kopenhaagenis käisin riikliku Glost- 
rupi haigla sisehaiguste kliinikus, mis 
on ehitatud 1958. aastal, ja firma «Rex- 
Rotary» ühe tehase tervishoiupunktis. 
Nende kohta mõned andmed.

Meditsiinilise abi organisatsiooni juh
timine on Riikliku Tervishoiuteenistuse 
kohustus. See allub omakorda siseminis
teeriumile.

Kuigi Taanis on elanikke märgatavalt 
vähem kui Rootsis, on arstide arv 5,5 
korda suurem. Haiglavoodeid iga 1000 
elaniku kohta tuleb aga vähem, nimelt 
9,0 .. . 9,5 (andmed on ligikaudsed).

Glostrupi haiglas on 782 voodit, 
neist 276 sisehaigusi põdevatele haige
tele. Need 276 voodikohta paiknevad 
kolmes osakonnas, igaühes 92 voodit. 
Iga osakond koosneb neljast sektorist, 
igaühes 23 voodit: üks kuuekohaline, 
kolm kolmekohalist, kaks kahekohalist 
ja kaks ühekohalist palatit ning kaks 
isolaatorit.

Osakondade spetsialiseeritud profiil 
ilmneb selgemalt kui Stokholmi haigla
tes. Taani terapeudid arvavad (minu 
meelest on see arvamus õige), et spet
sialiseeritud osakonnas peaksid olema 
mitte üksnes ettenähtud profiiliga hai
ged, sest see põhjustaks arstide dekvali- 
fitseerumist ning põhihaigusega kaasne
vate haiguste alahindamist.

Glostrupi haiglas pöörasin tähele
panu eriti gastroenteroloogiaosakonnale. 
See on hästi varustatud, peamiselt Jaa
panist, Saksa FV-st ja mujalt impordi
tud aparatuuriga. Näib väär olevat, et 
endoskoopilisi uuringuid teevad kirur

gid, mitte aga terapeudid. Põhjendamatu 
on minu arvates ka taani terapeutide 
eitav suhtumine füsioteraapiasse. Palju 
pööratakse tähelepanu psühhoteraapiale.

Sisehaiguste kliinikutes kasutatakse 
laialdaselt selliseid süstlaid ja infun- 
deerimissüsteeme, mis on ette nähtud 
vaid üheks korraks. Gastroenteroloogia- 
kliinikus on ühekordseks kasutamiseks 
ka rektoskoobid.

Ambulatoorne-polikliiniline abi raja
neb samadel printsiipidel kui Rootsiski, 
kuid taani arstide ütluste järgi olevat 
see abi Taanis kättesaadavam.

Haiguskindlustus on kohustuslik, kus
juures eristatakse kahte kindlustatute 
rühma: A-rühm — väiksema sissetule
kuga inimesed, B-rühm — jõukamad 
inimesed. Vastavalt sellele on ka medit
siiniline abi diferentseeritud: B-rühma 
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kuuluvatel on suuremad võimalused en
dale arsti valida.

Firmale «Rex-Rotary» kuuluva tehase 
tervishoiupunktis on vaid sidumismater- 
jal, esmaabi annavad töölised ise, me
ditsiinitöötajat ei ole koosseisus ette 
nähtud.

Tähelepanu väärivad mõned faktid, 
millel on nii meditsiiniline kui ka sot
siaalne tähtsus.

Kogu maailmas on täheldatud elanike 
keskmise kehakaalu suurenemist, kuid 
liigne kehakaal omakorda soodustab 
südame ja veresoonte haigustesse hai
gestumist ning suhkurtõve juhtude sage
nemist. Professor G. Biöreki andmeil on 
rootslaste kehakaal keskmiselt 2... 5 
kilogrammi üle normi. See probleem on 
niisama aktuaalne ka meil endil.

Selles ei aita alati sanitaarharidustöö. 
Nendel juhtudel on tarvis mitte üksnes 
nõuandeid, vaid ka tegusid. Rootsi res
toranides ja sööklates pakutakse suhkru 
asemel igal pool sahariini, leiva asemel 
kuivikleiba, ja nagu teada, põhjustavad 
sahariin ja kuivikleib kehakaalu suure
nemist vähemal määral kui suhkur ja 

leib. On vaja analüüsida ka seda, et 
Rootsis ja Taanis, nagu teisteski Lääne
Euroopa riikides, langeb suurim osa 
päevasest ratsioonist mitte lõuna-, vaid 
õhtutundidele, mis on meie toitumis- 
tavast täiesti erinev.

Kui vaadelda sotsiaalsete tegurite mõ
ju tervisele, siis tekitab rootsi ja taani 
arstidel rahutust viimasel ajal järsult 
suurenenud narkomaanide arv, eriti 
noorte hulgas. Väärib tähelepanu, et 
alkoholismi uurimise kateeder Karolini 
Instituudis — seal alkohoolikuid ei ra
vita, vaid üksnes uuritakse! — on haka
nud tähelepanu pöörama ka narkomaa
niale, sest alkoholism ja narkomaania 
esinevad sageli koos. Kateedris on uuri- 
misaluste jaoks 60 voodikohta.

Rootsis, eriti Taanis, ei saa tähele pa
nemata jätta pornograafilise kirjanduse 
ja filmide, samuti sugutungi ärrita
vate jt. taoliste vahendite üliküllust. 
Kõige selle avalik propaganda kuuluvat 
nn. seksuaalrevolutsiooni. Teadlased, 
kellega rääkisime selle probleemi medit
siinilisest aspektist, olid ühel meelel sel
les, et nähtuse aluseks on eelkõige bis- 

Riiklik Glostrupi haigla Kopenhaagenis.
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ness. Samuti toodi andmeid, et tänu 
seksuaalrevolutsioonile vähenevad noor
te hulgas seksuaalkuriteod, väheneb 
lahutuste arv jne. Sellest kõigest and
vat tunnistust sotsioloogilised uurimi
sed. Need teesid on enam kui kahtlased, 
sest laialdaselt reklameeritud sadismi-, 
masohhismi- ja muude seksuaalper- 
verssuste alased juhendid (!) on oma 
olemuselt juba ise kuritegelikud. Tekib 
küsimus, kas mitte «seksuaalsuse õitsen
gul» Taanis ja Rootsis ei ole seost sel
lega, et needsamad maad on esimeste 
hulgas maailmas enesetapjate arvu 
poolest.

Võib-olla aga peaksime tutvuma sek- 
suoloogia õppeprogrammidega, mille 
järgi Rootsi koolides on õpetatud juba 
21 aastat3, Taani koolides isegi esi
mesest klassist peale.

3 Ajakirjast «Schweden heute», 1970, 2.

Pean õigeks, et Rootsis ja Taanis käi
vad õpilased koolis mitte kuus, vaid viis 
päeva nädalas, mis ka vähemal määral 

soodustab õpilaste närvisüsteemi väsi
mist. Rootsi koolide koosseisus on ka 
psühholoogid, kelle tegevus on koos
kõlastatud meditsiinitöötajate ja peda
googidega.

Rootsis ja Taanis pööratakse tähele
panu allergilistele haigustele, mille esi
nemissagedus progressiivselt on suure
nenud. Selles suhtes on tähelepanu vää
riv Karolini Instituudi suund ebaselge 
diagnoosi korral kolmel esimesel haigus- 
päeval antibiootikume mitte kasutada.

Rootsi ja taani kolleegid olid väga 
külalislahked ning püüdsid vastust anda 
kõikidele mind huvitavatele küsimus
tele. Siinkohal olgu selle kõige eest 
südamest tänatud professor Gunnar 
Biörek, Henrik Lagerlöf, Gunnar Birke 
Stokholmist, Glostrupi haigla sise
haiguste kliiniku juhataja Helge Wor- 
ning, professor A. Schwarz, doktor 
G. Smidt Kopenhaagenist, kelle kõikide 
tähelepanu ja lahkuse osaliseks ma sain.

Eesti NSV Tervishoiu Ministeerium
Eksperimentaalse ja Kliinilise

Meditsiini Instituut

Uusi ravimeid

LIPOONHAPE (Acidum lipoicum, Acidum 
liponicum, .Липоевая кислота).

Keemiliselt 6,8-ditiooktaanhape. Mõru 
maitse ja spetsiifilise lõhnaga vees halvasti 
lahustuv kristalne pulber.

Lipoonhape on koferment, mis võtab osa 
püroviinamarihappe ja muude alfaketohapete 
oksüdeerumisest — dekarboksüleerumisest. 
Mürgitusjuhtudel raskemetallide soolade, süsi- 
niktetrakloriidi või kaaliumtsüaniidiga toimib 
detoksileerivalt.

Preparaat normaliseerib lipiidide- ja süsi- 
vesikute-ainevahetust, parandab maksatalit- 
lust, avaldab toimet kolesteriini-ainevahetu- 
sele.

Lipoonhappe soodne toime avaldub nende 
haiguste korral, kui alfaketohapete-ainevahe- 
tus on häiritud, näiteks maksahaigused, 
südame pärgarterite puudulikkus, polüneurii- 
did, äge südamepuudulikkus jm. Preparaat on 
kasutusel nii profülaktilisel eesmärgil kui ka 
ravivahendina.

Põhilisteks näidustusteks on koronaararte- 

rite skleroos. Botkini tõbi, krooniline hepatiit, 
maksatsirroos, diabeedist põhjustatud polü- 
neuriit.

Pärgarterite ateroskleroosi korral ordinee- 
ritakse üks tablett (0,025 g) 2 ... 4 korda päe
vas pärast sööki.

Ravikuuri pikkus 20 päeva. Kroonilise 
hepatiidi ja maksatsirroosi raviks võetakse 
sisse üks tablett 2 ... 3 korda päevas 25 ... 30 
päeva jooksul.

Diabeetilise polüneuriidi puhul on ravi- 
annuseks 1... 2 tabletti kolm korda päevas 30 
päeva vältel.

Nii maksahaiguste kui ka diabeedist põh
justatud polüneuriidi korral on pärast kuuaja
list vaheaega soovitatav läbi teha korduv ravi
kuur.

Lipoonhaperavi nõuab ettevaatust haa
vandtõve, ülihappesusega kulgeva gastriidi 
korral, samuti siis, kui on kalduvus allergi- 
Usteks haigusteks.

Originaalpakendis 100 kattekihiga tabletti 
ä 0,025 g.
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MISKLEROON (Miscleron, Klofibrat, Li- 
^omid, Atromidin, Мисклерон-хпноин).

Ateroskleroosi ravis valitseb tänapäeval 
patogeneetiline suund. Ehkki ateroskleroosi 
patogenees ei ole veel täiesti selge, siiski arva
takse, et kaalukat osa etendab siin lipiidide- 
ainevahetuse häire. Seda teooriat kinnitavad 
mitmed uuemad eksperimentaaluurimused.

Tänapäeva raviprintsiibiks on rasvade- 
ainevahetuse normaliseerimine lipiidide hulga 
vähendamise teel veres.

Üks uuemaid lipiidide kontsentratsiooni 
reguleerijaid on miskleroon, mille toimeai
neks on alfa-(-para-kloorfenoksü)-isovõihappe  
etüülester.

Miskleroon on efektiivne ravim, mis alan
dab lipiidide, eriti triglütseriidi- ja koleste- 
riinisisaldust veres. Vähendades lipiidide 
hulka, normaliseerib patoloogilisi nihkeid 
beetalipoproteiinide fraktsioonis.

Et miskleroon vähendab verehüübivust ja 
tugevdab antikoagulantide toimet, tuleb nende 
ainete samaaegsel kasutamisel vähendada 
antikoagulantide annuseid poole võrra.

Miskleroon on näidustatud ateroskleroosi, 
hüperkolesterineemia ning nende tagajärjel 
tekkivate tüsistuste, samuti aju- ja perifeer
sete veresoonte haiguste korral.

Vastunäidustuseks on maksa ja neerude 
talitluse häired, rasedus.

Misklerooni võetakse 2... 3 kapslit kor
raga kolm korda päevas pärast sööki.

Kõrvalnähtudena võivad tekkida iiveldus, 
oksendamine, kõhulahtisus, mis pärast ravimi 
ärajätmist kiiresti mööduvad.

Lastakse välja kapslites ä 250 mg, origi
naalpakendis 50 kapslit. Toodetakse Ungari 
RV-s.

Ravim on defitsiitne.

5-NOK (5-HOK).
8-oksükinoliin ja tema derivaadid kuulu

vad antiseptilise toimega kemoterapeutikumide 
hulka. Need on terapeutiliselt aktiivsed, laia 
antibakteriaalse toimespektriga ravimid.

Eeltoodu kehtib ka nimetatud ravimite- 
rühma ühe uuema preparaadi, nimelt 5-nitro- 
8-oksükinoliini kohta.

5-NOK avaldab toimet nii graampositiiv- 
setele (Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pyogenes, Streptococcus ^aecalis, Diplococcus 
pneumoniae, Corynebacterium diphtheriae) 
kui ka graamnegatiivsetele mikroobidele 
(Escherichia coli, Proteus vulgaris, Eberthella 
typhosa, Salmonella paratyphi, Shigella dysen- 
teriae, Pseudomonas aeruginosa, Aerobacter 

aerogenes jt.), samuti mõnedele seentele (Can
dida albicans).

Seega toimib 5-NOK kõikidesse kuseteede 
nakkushaiguste tekitajatesse.

Minimaalne bakteriostaatiline kontsent
ratsioon enamiku mikroobide suhtes kõigub 
1 ... 5 gammat/ml vahel. Erandiks on Pseudo
monas aeruginosa, mille puhul bakteriostaati
line kontsentratsioon peab olema 40 gam
mat/ml.

5-NOK on hästi lahustuv, maost ja sooltest 
kiiresti imenduv preparaat.

Seedetrakti kaudu imendunud ravim eritub 
neerude kaudu täielikult. Preparaadi opti
maalne kontsentratsioon veres on üle 
5 gamma/ml ja uriinis üle 100 gamma/ml.

Preparaat on vähetoksiline. Eksperimen
taalselt on tõestatud, et terapeutilist annust 
kümme ja enam korda ületavat kogust taluvad 
katseloomad veel hästi.

5-NOK on näidustatud kas graampositiiv- 
sete või -negatiivsete mikroobide poolt teki
tatud ägedate ja krooniliste kuseteede-nakkus- 
haiguste ravis, näiteks püelonefriit, tsüstiit, 
uretriit, prostatiit jm.

Vastunäidustuseks on neerude funktsiooni 
puudulikkus, mis võib põhjustada preparaadi 
kumulatsiooni.

5-NOK on hästi talutav ravim. Soolte 
banaalset mikrofloorat ei hävita. Ülitundlikel 
patsientidel võib üksikjuhtudel esile kutsuda 
kergeid seedehäireid ja iiveldust. Ravimit on 
soovitatav võtta söögi ajal.

Väga harva põhjustab allergilisi nahalöö- 
beid, mis pärast ravimi ärajätmist kiiresti 
mööduvad.

Vere koostisele ja maksatalitlusele kahju
likku toimet ei avalda.

Keskmine ööpäevane annus on 400 mg 
(kaheksa dražeed), mis on jaotatud neljaks 
üksikannuseks. Optimaalse toime saamiseks 
peab ravikuur olema küllalt pikk. Enamikul 
juhtudel on soovitatav preparaati võtta vähe
malt 2 ... 3 nädalat.

Kergetel haigusjuhtudel alustatakse väik
sematest annustest. Ravimiresistentsuse ilm
nemisel tuleb annust suurendada, määrata 
3 ... 4 dražeed neli korda päevas.

Kooliealiste laste keskmiseks ööpäevaseks 
annuseks on 200 ... 400 mg, s. t. üks kuni kaks 
dražeed neli korda päevas.

Originaalpakendis 50 dražeed ä 50 mg. Too
detakse Jugoslaavia FSV-s.

Defitsiitne preparaat.

Aino Jürison
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Kroonika
Aastavahetusel valmis ja anti ekspluatat

siooni Eksperimentaalse ja Kliinilise Medit
siini Instituudi hoonetekompleksi viimane osa 
Hiiul — laboratooriumikorpus ja raamatu- 
kogutiib saaliga. Vivaarium valmis juba 1966. 
aastal. Aasta tagasi andsid ehitajad üle kutse
haiguste kliiniku ruumid, kus paikneb ka 
kutsehaiguste osakond, ja administratiivhoone. 
Instituudi hoonetekompleksi projekti autoriks 
on arhitekt Ilmar Puumets. Ehitusega tehti 
algust 1966. aastal.

Instituudi äsjavalminud hoone koosneb 269 
ruumist (laboratooriumid, kabinetid, tööruu
mid, eriaparatuuriruumid jne.). Laboratoo
riumikorpus on viiekorruseline. Esimesel kor
rusel paiknevad toksikoloogia- ja tööhügieeni- 
laboratoorium, järgmistel korrustel on morfo- 
loogialaboratoorium, onkoloogiaosakond, bio- 
keemialaboratoorium, meditsiiniinformatsiooni 
vabariiklik osakond ja organisatsioonilis-me- 
toodiline osakond. Soklikorrusel asub söökla 
koos köögiblokiga, elektronmikroskoobi pai
galdamiseks ettenähtud ruumid ja töökojad.

Laboratooriumikorpuse kõrvaltiivas paik
nevad instituudi teaduslik-meditsiiniline raa
matukogu, avar lugemis- ning konverentsi- 
saal. 200-kohalises konverentsisaalis on tõlke- 
seadmed ja kinoaparatuur. See on üks aja
kohasemaid konverentsisaale vabariigis.

Laboratooriumide sisustamiseks on osalt 
juba saabunud ning saabub pidevalt ajakohast 
kodu- ja välismaist aparatuuri. Hinnalise- 
maist aparaatidest võiks mainida Tšehhoslo- 
vakkiast saadud gaaskromatograafi toksiko
loogia- ja tööhügieenilaboratooriumis.

Instituudi uue hoone ekspluatatsiooni and
misega paranevad tunduvalt teadusliku töö 
tingimused ja avarduvad töövõimalused — 
saavad ju nüüd ühe katuse alla kõik insti
tuudi eksperimentaal- ja ka mõned kliini

lised osakonnad. Enamik viimastest aga jääb 
endiselt ka edaspidi Tallinna raviasutuste 
juurde (gastroenteroloogia-, kardioloogia-, 
pulmonoloogia- ja laste reumatoloogiaosa- 
kond) ja Pärnu (kurortoloogiaosakond). Insti
tuudi uue keskuse rajamisega on loodud eel
dused laboratooriumide ja osakondade vahe
lise koostöö paranemiseks, sest nüüd on eriti 
kallihinnalist aparatuuri jm. vahendeid või
malik kontsentreeritumalt ja täielikumalt 
kasutada ning teha kompleksseid uurimisi.

Lähemal ajal avatakse veel immunoloogia- 
laboratoorium, mis hakkab abistama kõiki 
teisi osakondi ja laboratooriume, samuti on 
rajamisel ka koekultuuride laboratoorium 
onkoloogiaosakonna juurde. Taoline koostöö 
uuel baasil võimaldab vähendada kallihinna
liste aparaatide soetamise kulusid, uuringute 
kvaliteet peaks aga paranema ja maht suu
renema.

Instituudi hoonetekompleksi pidulik ava
mine toimub käesoleva aasta maikuus, samal 
ajal instituudi 25. aastapäeva pidustustega.

Boris Schamardin
*

2. detsembril 1971. a. istus koos Eesti NSV 
Ülemnõukogu tervishoiu- ja sotsiaalkindlus- 
tuskomisjon, et arutada sanitaarharidustöö 
tänaseid ja homseid võimalusi. Koosolekut 
juhatas Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomi
tee esimees, alalise tervishoiu- ja sotsiaalkind- 
lustuskomisjoni esimees J. Suurhans.

Tervishoiualase selgitustöö senistest tule
mustest andis komisjonile aru Vabariikliku 
Sanitaarhariduse Maja peaarst T. Raud
sepp. Aruandja sõnas, et sanitaarharidustöö 
on vabariigis aastatega paranenud, ametkon
dadevaheline koostöö süvenenud. Eesti NSV 

Eesti NSV Tervishoiu 
Ministeeriumi Eksperi
mentaalse ja Kliinilise 
Meditsiini Instituudi la
boratooriumikorpus ja 
raamatukogutiib.
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Ministrite Nõukogu on kinnitanud tervishoiu- 
propaganda kompleksplaani aastateks 1971... 
1975, mille alusel koostatakse vastavad plaa
nid ka linnades ja rajoonides. See omakorda 
loob soodsa organisatsioonilise aluse tervis- 
hoiualaste teadmiste levitamiseks.

Edukalt on vabariigis tegutsenud tervise 
rahvaülikoolid, eriti Kingissepa, Rapla ja 
Paide rajoonis. Eeskujulik on sanitaarhügiee- 
niline kasvatustöö mitmetes Narva lasteasu
tustes. Tihenevad sidemed koolide ja tervis
hoiuasutuste vahel. Ka ajalehed, samuti raadio 
ja televisioon kui kõige mõjukamad teadmiste 
vahendajad ei ole sanitaarharidustööst kõrvale 
jäänud. Eesti Raadios ja Televisioonis on 
olnud arvukalt saateid tervishoiust, samuti on 
arstiteaduslikke kirjutisi avaldatud süstemaa
tiliselt Tartu, Võru, Pärnu jt. rajoonide aja
lehtedes.

T. Raudsepp pidas plaanide peamiseks 
puuduseks ülesannete ebaõiget jaotamist 
ametkondade vahel. Tihti võetakse endale 
kohustusi, mida ei suudeta täita. Ka aruand
lusele võib ühekülgsust ette heita. Sanitaar- 
hariduse Maja saab rajoonidelt küll üldised 
statistilised andmed sanitaarharidustöö kohta, 
kuid põhiline näitaja — töö analüüs — puu
dub.

Vajakajäämisi on ka muudel aladel. Nii 
võttis 1970. a. töötervishoiu ja kutsepatoloogia 
kursustest osa ainult 60% vabariigi tööstus- 
töölistest ja insenertehnilisest personalist. 
Parim oli Harju rajoon, kus osavõtt oli 
92 %-line. Eriti vähe on tehtud sel alal Tallin
nas, Narvas ja Valgas. Ka sanitaarmiinimumi 
kursusi toimub vähem, kui plaanides on ette 
nähtud. Võlglased selles osas on mitmed lin
nad ja rajoonid, nagu Tallinn, Narva, Jõgeva, 
Paide. 50% kõikidest tervishoiualastest loen
gutest toimub raviasutustes. Elanike hulgas 
tehakse vähe selgitustööd profülaktiliste läbi
vaatuste vajalikkusest. Samuti peaks välis
keskkonna kaitsmisele ja sellega seotud prob
leemidele rohkem tähelepanu osutama.

Tervishoiuministri asetäitja O. Tamm 
rõhutas oma sõnavõtus, et peamine tänases 
sanitaarharidustöös on selle vormide mitme
kesistamine ja elulähedasemaks muutmine. 
Erilist tähelepanu peab pöörama hügieenili
sele kasvatustööle koolides ja maaelanike 
hulgas. Et see töö oleks edukas, peavad kaasa 
lööma mitte ainult tervishoiuasutused, vaid 
ka linnade ning rajoonide partei- ja täitev
komiteed ning mitmed muudki ametkonnad.

Rahvasaadik A. Gavrilov rääkis sani
taarharidustöö näitlikumaks muutmisest ning 
seoses sellega ka tervishoiumuuseumi asuta
mise vajadusest. Ta rõhutas, et kino, raadio 
ja televisiooni kui kõige mõjukamate propa
gandavahendite võimalusi ei ole kaugeltki ära 
kasutatud. Nii raadio kui ka televisiooni vas
tavate toimetuste juurde tuleks luua ühis
kondlikud nõukogud, kes hakkaksid koordi
neerima tervishoiusaateid.

Rahvasaadik О. О j a heitis sanitaarhari
dustöö tegijaile ette omaalgatuse ja organi

seerimisoskuse vähesust. Eriti käib see rajoo
nide sanitaarinstruktorite kohta, kes peaksid 
tervishoiualasele selgitustööle kaasa tõmbama 
rohkem asutusi ja ametkondi.

Sanitaarharidustöö edasiseks parandami
seks võttis Eesti NSV Ülemnõukogu tervis
hoiu- ja sotsiaalkindlustuskomisjon vastu 
üksikasjaliku otsuse.

Evi Raudkelt
*

Eesti NSV Otorinolarüngoloogide Selts kor
raldas 19. novembril Tartus allergiaalase- 
seminari.

Ülevaate allergia tähtsusest tänapäeva, 
meditsiinis andis professor K. Kõ r g e. Ta 
esitas uuemaid andmeid allergooside tekke 
mehhanismi ja nende esinemissageduse kohta 
kliinikus, samuti käsitles ta uurimissuund! 
immunoloogias. Teadlane rõhutas, et allergi
lises põletikus on rakus leiduvatel lüsosoomi- 
del täita tähtis osa. Pärast lüsosoomide hüdro- 
laasi sattumist kudedesse areneb nendes 
allergiline põletik. On teada lüsosoome labili- 
seerivad tegurid (madal temperatuur, rönt- 
genikiirgus jm.) ning stabiliseerivad ained 
(kortisoon jt.). Tähtis osa allergooside tekkes 
on pärilikkusel. See ilmneb ka veregruppide 
teatava konstellatsiooni puhul. Kliinikus tuleb 
tänapäeval ravimiallergia juhtudel silmas 
pidada ravimitevastaste antikehade tekkimise' 
võimalust. See võib avalduda kas anafülakti- 
lise sokina või siis ühe või teise ravimprepa
raadi mõju nõrgenemisena, näiteks insuliini- 
resistentsus — insuliin on loomne valgupre- 
paraat, allergeen.

Sõnavõtus juhtis Tartu Vabariikliku Klii
nilise Haigla hematoloog E. Põldvere 
tähelepanu sellele, et verepildis kajastuvad 
need muutused, mis on iseloomulikud allergi
lise protsessi kulule organismis. Antigeen-anti- 
keha reaktsiooni käigus hävinevad granulo- 
tsüüdid ja nuumrakud, mistõttu ilmnevad 
suhteline lümfotsütoos ja leukopeenia. Kui 
leukotsüütide arv väheneb 2500 rakuni ühes 
mm3-s, siis peab tõsiselt mõtlema ravimite 
ärajätmisest. Et vältida organismi hukkumist, 
ei tohi väljakujunenud leukopeenia puhul, mil 
ühes mm3-s on vaid 1600 rakku, enam kasu
tada ühtegi kemoterapeutikumi.

Vanem teaduslik töötaja A. Luts valgus
tas organismi reaktiivsust ja allergiliste hai
guste patogeneesi otorinolarüngoloogias. Esi
neja rõhutas, et tonsillektoomia kroonilist 
kopsupõletikku põdevatel lastel võib soodus
tada bronhiaalastma arenemist.

Dotsent S. Sibula ettekandes oli vaat
luse all allergooside diagnoosimine ja ravi 
otorinolarüngoloogias. Ta demonstreeris ka 
filmi nina kaudu hingamise kohta allergilise 
nohu ravis.

L. A h u töös käsitleti allergilise rinosinuso- 
paatia röntgendiagnoosimist. Esineja soovitas 
nina kõrvalõõnte röntgeniülesvõtteid alati 
teha nii, et uuritav oleks istuasendis. See on 
tarvilik selleks, et vedeliku (mäda) nivoo
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tuleks röntgenifilmil kindlasti nähtavale. Üla- 
lõuaurke tsüsti kahtluse korral soovitas ta 
diagnoosi täpsustamiseks kontrastainega rönt- 
geniülesvõtte asemel teha kolm stomogrammi.

Arved Luts
*

25. ja 26. novembril 1971 toimusid Tartus 
järjekordne vabariiklik dermatoveneroloogide 
seminar ja Tallinna ning Tartu dermatovene
roloogide seltside ühine koosolek.

R. Uuetoa, B. Rubinstein, H. Vah
te r, G.Sillard,V.Šlepina, A. Aamer 
ja L. Kukk käsitlesid nakkuslike nahahai
guste epidemioloogiat, diagnoosimist ja profü
laktikat. Rõhutati kontaktsete tervisliku sei
sundi kontrollimise ja varajase ravi vajadust.

Erilist huvi pakkus H. Kadastiku ette
kanne «Mõningaid seksuaalpatoloogia prob
leeme», sest neile ei ole seni küllaldaselt 
tähelepanu pööratud.

Gorkis asetleidnud naha- ja suguhaiguste 
konverentsist andis informatsiooni V. Bog
danova. H. V ahter käsitles retikulooside 
ja mõnede hemodermiate diagnoosimist ja 
ravi. Toimus haigusjuhtude arutelu. Kandida- 
mükoosi kliinikul ja komplekssel ravil peatus 
E. Rose.

N. L о о g n a ettekanne tuletas meelde, 
millistel juhtudel erüsipeloidi peetakse kutse
haiguseks. Mõnedes vabariigi linnades, ka 
Tallinnas, on ette tulnud juhtumeid, kus 
kutseerüsipeloidi juhud on registreerimata 
jäänud. Ettekande teises osas rääkis allakirju
tanu allergiliste kutse-nahahaiguste diagnoo
simisest ja ravist Soomes.

Naomi Loodna 
*

4. kuni 16. oktoobrini korraldas Ülemaa
ilmne Tervishoiu Organisatsioon Moskvas 
rahvusvahelise immunoloogiaseminari «Anti
kehade struktuur ja süntees». Seminaril esi
nesid välismaa teadlased H. Goodman, 
D. Rowe ja B. Askonas Sveitsist, 
J. Humphrey Inglismaalt, E. К a b a t 
USA-st, M. Sel a Iisraelist jt., samuti mitmed

Tallinna Pelgulinna Haiglas. Va
sakult: Tallinna peakirurg U. Si
bul, TRÜ Arstiteaduskonna tea
duskonnakirurgia kateedri dot
sent H. Tihane, Stokholmi Üli
kooli dotsent A. Kõvamees, Pel
gulinna Haigla uroloogiaosakonna 
juhataja H. Merila, Eesti NSV 
peakirurg Š. Gulordava, Pelgu
linna Haigla peaarsti asetäitja 
sünnitusabi ja günekoloogia alal 
E. Petermann. 

immunoloogid Moskvast, nagu G. A b e 1 e v, 
A. Gurvitš, A. Friedenstein jt.

Seminaril olid kõne all antigeenide (val
kude ja polüsahhariidide) determinandid, 
antikehade struktuur ja heterogeensus. Pea
miseks diskussiooniteemaks oli rakuliste 
struktuuride osa organismi immunoloogilise 
vastuse realiseerimisel: immunokompetentsete 
rakkude diferentseerumine, rakkude retsepto
rid antigeenidega ühinemiseks, rakkude koope
ratsioon. Arutati ka immunoloogilise vastuse 
geneetilist kontrolli ja immunoloogilise reakt
siooni supressiooni võimalusi, nimelt immuno
loogilise tolerantsuse kujundamist loomadel ja 
immunosupressantide toimet. Lühidalt käsit
leti ka transplantatsiooni ja kasvajate immu- 
noloogia ning immunopatoloogia probleeme.

Sirje Velbrii *

Tallinna Kirurgide Seltsi kutsel viibis 
Tallinnas möödunud aasta septembris tuntu
maid Rootsi kirurge-vasolooge, Stokholmi Üli
kooli õppejõud dotsent Argo Kõvamees.

Kuigi külalisel oli seljataga Moskvas äsja 
lõppenud XXIV Ülemaailmse Kirurgide Seltsi 
kongress ning X rahvusvaheline südame- ja 
veresoonkonna haiguste alane kongress, kus 
oma eksperimentaalsete ja kliiniliste uurin
gute tulemusi tuli esitada kahes ettekandes,, 
andis A. Kõvamees nõusoleku esineda ka 
Tallinna kirurgide ees. Huvitavat ja illustrat- 
siooniderohket lühiülevaadet tänapäeva ak
tuaalsematest kirurgiaprobleemidest ja medit- 
siinikaadri ettevalmistamisest Rootsis olid 
peale kirurgide tulnud kuulama ka paljud 
teiste erialade arstid.

Küsimustele vastates rõhutas külaline, et 
juba selle lühikese aja jooksul on ta Nõuko
gude Liidus näinud palju huvitavat. Mitmedki 
probleemid on kirurgidel ühised. Veelgi tihe
damad erialased kontaktid aitavad edaspidi 
kahtlemata kaasa nii mõnegi erialaprobleemi 
paremale lahendamisele.

Uno Sibul

A. Alla joto'
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1971. aastal toimusid sanitaarsalkade võist- 
lusülevaatused neljas tsoonis.

Kohtla-Järve tsooni kuuluvad sanitaarsal- 
gad Viivikonna karjäärist, Aseri keraamika- 
tehasest, Jõgeva sordiaretusjaamast, tsemendi
tehasest «Punane Kunda» ja puuvillakombi- 
naadist «Kreenholmi Manufaktuur» kogunesid 
31. oktoobril 1971 Voka asulasse, et välja selgi
tada parim, kellele langeb osaks au osa võtta 
vabariiklikust ülevaatusest.

Võistlused avas Eesti NSV Punase Risti 
Seltsi Keskkomitee aseesimees B. Pšenitšnikov. 
Pingeline töö «kahjustuskolletes» näitas sani- 
taarsalklaste head ettevalmistust ning nende 
valmisolekut sanitaarkaitseks.

Üldkokkuvõttes saavutas esikoha tsemendi
tehase «Punane Kunda» sanitaarsalk, teisele 
kohale jäi Viivikonna karjääri sanitaarsalk.

Vello Roos

Võru Rajooni Keskhaigla funktsionaalse 
diagnostika kabineti töö on vabariigis tunnus
tuse võitnud. Sellega käisid tutvumas ning 
võrulastelt kogemusi saamas TRÜ arstide ja 
farmatseutide spetsialiseerimise ja täienda
mise teaduskonnas täienduskursustel viibivad 
vabariigi kehakultuuriarstid, samuti Läti NSV 
Madona rajooni tervishoiuasutuste juhatajate 
ja arstide rühm. Külalised kiitsid Võru Rajoo
ni Keskhaigla funktsionaalse diagnostika kabi
neti ja laboratooriumi ning polikliiniku naha
haiguste kabineti tööd. Selgitusi jagasid pea
arsti asetäitja A. Klink ja kabinetijuhataja 
E. Laane.

Võru Rajooni Keskhaiglas on tublisti tegel
dud ka töö teadusliku organiseerimisega, kiit
valt võib rääkida samuti laboratooriumi tege
vusest.

Gerhard Varik

EESTI NSV-s ILMUNUD UUDISKIRJANDUST

Ambros, M. Lapse seksuaaltervishoid. Tln., 
1971. 72 lk. Bibliogr. 12 nim. Trükiarv 25 000 
eks. Hind 10 kop.

Arstiteaduslikke töid. XXII. Bronho-pulmo- 
noloogia. Trt., 1971. 137 lk. (TRÜ Toimeti
sed. vihik 274.) Trükiarv 500 eks. Hind 
1.05 rbl.

Aru, K. Alkoholism — halb harjumus või hai
gus. Tln., 1971. 52 lk. (Teadus ja tervis.) 
Trükiarv 12 000 eks. Hind 8 kop.

Eesrindlike kogemuste koolid Eesti NSV 
ravi-profülaktilistes asutustes. Metoodilised 
materjalid 3. Tln., 1971. 31 lk. (Tallinna 
Vabariiklik Haigla.) Trükiarv 400 eks. 
Tasuta.

Kuslap, U. Lamblioos lastel. [Meelespea.] Tln., 
1971. 4 lk. Trükiarv 5000 eks. Tasuta.

Kõrge, K. Rasvumine ja rasvtõbi. Tln., 1971. 
68 lk (Teadus ja tervis.) Bibliogr. 11 nim. 
Trükiarv 20 000 eks. Hind 11 kop.

H. Kand, L. Keres, E. Kohandi, H. Kääri, 
H. Liiskmaa. H.-L. Mäepalu, A. Paves, 
H. Preem, E. Ratnik, H. Tälli, A. Uibo. 
Lapse tervishoid. 2., täiend, ja parand. tr. 
Tln., 1971. 400 lk. Bibliogr. 45 nim. Aine
register lk. 388—396. Koostanud L. Keres. 
Trükiarv 30 000 eks. Hind 1.34 rbl.

Nilgo, H. Vaimse töö hügieen. [Meelespea.] 
Tln., 1970. 4 lk. Trükiarv 15 000 eks. Tasuta.

Ritslaid, V. Töökaitse. (Teooria ja praktika.) 
2. kd. Töötervishoid. Trt., 1971. Bibliogr. 
110 nim. Trükiarv 700 eks. Hind 80 kop.

Saarma, J. Skisofreenia. Tln., 1971. 72 lk. (Tea
dus ja tervis.) Trükiarv 15 000 eks. Hind 
13 kop.

Tervishoid. Dokumentaal-, õppe- ja populaar
teaduslike filmide temaatiline annoteeritud 
nimestik. Tln., 1971. 34 lk. (Eesti NSV 
Ministrite Nõukogu Riikliku Kinematograa
fia Komitee Filmilaenutuse ia Reklaami 
Valitsus.) Trükiarv 1000 eks. Tasuta.

Urbalu, M. Suhkruhaige meelespea. Tln., 1971. 
6 lk. Trükiarv 10 000 eks. Tasuta.

Vahter, H. Mida peab teadma värske süüfilise 
diagnostikast. Metoodiline kiri. Tln., 1971. 
8 lk. Trükiarv 500 eks. Tasuta.

Лазав E. Дизентерия. [Памятка.] Таллин, 1971. 
6 с. Тираж 15 000 экз. Б. ц.

Материалы VIII Эстонской республиканской 
научной конференции по курортологии и фи
зиотерапии. Таллин, 1971. 240 с. [Эст. 
респ, совет по упр. курортами профсоюзов 
Ин-т эксперим. и клин. мед. М-ва здравоохр. 
ЭССР. Эст. респ. науч, о-во физиотерапевтов 
и курортологов.] Библиогр. в конце статей. 
Тираж 600 экз. Цена 87 к.

Реактивность организма. Материалы науч.- 
практ. конференции Науч, о-ва онкологов 
ЭССР совместно с врачами ДКБФ. Таллин, 
1971. 93 с. Тираж 200 экз.

Специализация и внутренние болезни. Мате
риалы докладов съезда терапевтов ЭССР. 
Таллин, 1971. 152 с. Тираж 1000 экз. Цена 
1 р. 20 к.

Труды по аэроионизации и электроаэрозолям 
5. Тарту, 1971. 245 с. [Уч. зап. Тартуского 
гос. ун-та, вып. 283.] Библиогр. в конце ста
тей. Резюме статей на эст. и англ. яз. Тираж 
500 экз. Цена 1 р. 15 к.

Koostanud Е Vahesalu
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Л. Р. Покк — Туберкулез и рак легких 
(стр. 99)
В первой части статьи приводятся литера

турные данные о взаимоотношении туберкуле
за и рака легких. Во второй части статьи пред
ставлены данные о сочетании туберкулеза и 
рака легких по секционным материалам в Тарту 
за 1940-—1969 гг. По секционным материалам 
г. Тарту за последнее время рак легкого среди 
больных туберкулезом легких учащается. Час
тота внелегочного рака у туберкулезных боль
ных за последние 30 лет повысилась незначи
тельно и является более чем два раза меньше, 
чем процент внелегочного рака среди общего 
секционного материала.

А. Ю. Валдметс — Клиника, диагностика и 
результаты лечения больных с опухолью 
почки (стр. 102)
Приводится наблюдение над 37.2 больными с 

опухолями почек и почечных лоханок. Описы 
ваются методы диагностики, как инфузионная 
урография, аортография и радиоизотопные ме
тоды и результаты лечения,

В. Э. Лукас, А. Н. Элламаа — О некоторых 
трудностях в диагностике черепно-мозговых 
опухолей у детей (стр. 106)
Авторы описывают некоторые случаи запоз

далой диагностики черепно-мозговых опухолей 
у детей.

Указывают, что менингеальные явления ха
рактерны и при поражении мезенцефальной 
части мозгового ствола. Рентгенография черепа, 
исследование движения глаз и глазного дна, 
перкуссия черепа являются необходимыми в 
дифференциальной диагностике опухоли и ме
нингита.

Л. Ю. Кеса — Об изменениях строения па
ренхиматозных клеток печени в раннем пе
риоде экспериментального канцерогенеза 
(стр. 108)
Изучены изменения строения паренхиматоз

ных клеток печени мышей под действием силь
ного гепатотропного канцерогена диэтилнитро
зоамина (ДЭНА). В разные сроки 1 — 12-не- 
делыюго введения ДЭНА последовательно по
являлись друг за другом гипербазофилия, ва
куолизация цитоплазмы гепатоцитов и затем — 
мегалоцитоз. Большое содержание гликогена в 
'гепатоцитах одновременно с вакуолями и осо

бенности строения органелл разрешают предпо
ложить, что в клетках произошли интенсивные 
процессы углеводного обмена.

В. П. Салупере, М. М. Трейманн, В. Я. Сий- 
рак, В. К. Трасс, Х.-И. Г. Маароос, М. Э. 
Рейльян, В. Т. Вийрсалу — О диагностике 
язвенного колита (стр. 109)
В течение последних 4 лет (1967—1970) в 

Тартуской районной больнице Эрика на лече
нии находилось 23 больных, у которых было 
диагносцировано какое-нибудь воспалительное 
заболевание толстого кишечника. Диагноз яз
венного колита был поставлен у 10 больных.

Основными диагностическими критериями 
язвенного колита в наших случаях были: от
рицательная бактериологическая находка, ки
шечное кровотечение с поносом или кровотече
ние без поноса, положительная ректоскопиче
ская и рентгенологическая картины.

Л. Я. Ээнма, А. Н. Вапра, X. А. Кантер — 
О диагностике и клинической картине сис
темной красной волчанки (стр. 113)

Были проведены клинические наблюдения 
над 45 больными системной красной волчан
кой. Клиническая картина характеризовалась 
чрезвычайным полиморфизмом, поражением 
различных органов и систем, особенно вовле
чением в патологический процесс суставов, 
почек, сердца и серозных оболочек, также и 
исключительными трудностями в установлении 
правильного диагноза. В работе приводятся 
данные о частых диагностических ошибках.

В. А. Василенко, Э. А. Пейкре, С. Р. Иыкс, 
А. Э. Яннус, В. Р. Обухова, С. Я. Гайдамо- 
вич, Е. С. Сарманова, М. П. Чумаков — 
Выделение вируса Уукуниеми из клещей 
Ixodes ricinus в птичьем заповеднике Пухту 
Эстонской ССР (стр. 116)

Во время исследований, проведенных в 1971 
году с целью выяснения природных очагов ар
бовирусов в Эстонии, на территории птичьего 
заповедника Пухту, было выделено 14 штаммов 
вируса Уукуниеми. Один штамм этого же виру
са был выделен из клещей, собранных в Валга- 
ском районе. Обращает на себя внимания тот 
факт, что частота выделения вируса Уукуние
ми из клещей Ixodes ricinus В Эстонии, а осо
бенно в Пухту, является очень высокой.
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С. Ш. Уманский, Г. Ф. Кондрашова, В. Л. 
Шкодина — О гиповитаминозах и бактери- 
цидности кожи у рожениц и родильниц 
(стр. 118)
Изучались внешние проявления частичной 

витаминной недостаточности, бактерицидный 
индекс кожи и ее глубокая аутофлора у 94 
практически здоровых женщин, из которых 43 
небеременные женщины (контрольная группа), 
10 рожениц и 41 родильница. Изложена новая 
методика изучения бактерицидности кожи.

Установлено, что полигиповитаминозы груп
пы В и особенно А, несмотря на дополнитель
ную витаминизацию, более широко распростра
нены среди рожениц и родильниц. БИ кожи ста
тистически достоверно более высок у рожениц 
и родильниц. Глубокая маннит-положитель- 
ная аутофлора кожи, как правило, определя
лась у ослабленных рожениц и 'родильниц.

С. Д. Коппель — От Алькмеона до Галена 
(Античные врачи и философы об отношении 
души к телу) (стр. 124)
Вопрос об отношении мышления к материи, 

души (сознания) к телу — является основным 
вопросом всякой философии. Решение этого 
вопроса определяет решение всех других фило
софских проблем, а также характер мировоз
зрения и научной картины мира. Вопрос об от
ношении души к телу имеет важное место и в 
медицине, хотя в более узком аспекте. По этой 
причине многие врачи в течение всей истории 
философии пытались разрешить эту проблему.

В настоящей статье рассматриваются взгля
ды античных врачей и философов на этот во
прос, который в трактовке медицины выступает 
как психофизическая проблема. Наиболее под
робно античные врачи и философы рассматрива
ли проблему локализации сознания. В противо
вес мифологическому и первоначальному идеа
листическому объяснению мира (Гомер, пифаго- 
рийцы) именно врачи (Алькмеон, Гиппократ, 
Гален и др.) считали субстратом сознания го
ловной мозг. Из крупных античных философов 
на той же позиции стояли Демокрит и Платон. 
Другим не .менее важным вопросом была суб
станциальность сознания (т. е. вопрос о взаи
моотношении субстрата сознания и самого соз
нания). Наивные и атомистические материали
сты (Гераклит, Демокрит и др.) считали, что 
сознание является особым видом материи на
ряду с другими его видами.

Кроме этих главных вопросов, античные фи
лософы интересовались источниками и путями 
познания, а также проблемой его активности 
или пассивности. Более подробно в этом аспек
те анализируется наивный пассивный эмпиризм 
Демокрита, являющийся одним из основ пас
сивной теории познания домарксистского ма
териализма и некоторых модных информацион
ных теорий познания в настоящее время.

Г. О. Лоогна — Профилактика рака 
(стр. 126)
Профилактике рака, по сравнению с его 

диагностикой и лечением, уделяется еще мало 

внимания, особенно с общегигиенической точки 
зрения. Заболевание злокачественными опухо
лями в значительной степени связано со все 
усиливающимся загрязнением внешней среды и 
пищевых продуктов канцерогенными вещества
ми. Организованная и систематическая борьба 
с ними является одной из самых ранних мер 
профилактики рака. Для этого необходимо про
водить различные мероприятия технического и 
технологического характера (деканцерогениза- 
ция продуктов и пр.), а также по охране при
роды.

М. К. Пурде, В. И. Тайгро, Э. К. Хинт — 
Данные онкоэпидемиологического исследова
ния таллинских жителей (стр. 131)

В 1968—70 гг. онкоэпидемиологическому ис
следованию, проведенному методом массовых 
профилактических осмотров с применением ду
альных перфокарт и вычислительной техники 
(ЭВМ «Раздан-3»), подверглось 3394 человека 
из числа взрослого населения города Таллина. 
Из них 77% были женщины.

Из числа обследованных у 10 (0,3%) были, 
обнаружены злокачественные опухоли. Следует 
отметить, что все случаи рака матки были об
наружены на ранних стадиях заболевания. 
Эрозии шейки матки выявлены у 14,0%, поли
пы шейки — 2,1%. Обнаружена статистически 
достоверная связь между эрозиями и родами. 
Фиброаденоматоз молочных желез у жительниц 
Таллина выявлялся в 1,8%, то есть значительна 
чаще, чем в других районах обследования на
селения ЭССР. Статистически не было выявле
но связи между фиброаденоматозом и числом 
родов и абортов.

Р. Р. Биркенфелдт, Э. А. Вяэрт — Об орга
низации профилактических осмотров насе
ления в сельском районе (стр. 134)

В лечебно-профилактических учреждениях 
Кингисеппского района Эстонской ССР с 1963 г. 
введены контрольные карты профилактических 
осмотров. Карта представляет собой список на
селения по хуторам или квартирам. В карту 
вносят текущие данные об участии населения, 
в профилактических осмотрах для выявления 
туберкулеза, онкозаболеваний и глистных ин
вазий.

У. Ф. Нигесен — Санаторные ясли-сад для. 
детей, страдающих хронической пневмонией 
(стр. 135)

В январе 1971 г. в гор. Нарве открыты са
наторные ясли-сад для детей, страдающих 
хронической пневмонией и бронхиальной аст
мой. Такое учреждение в Эстонской ССР от
крыто впервые. Дети в санаторных яслях-саду 
находятся 6 дней в неделю, где организованы 
правильный режим дня, питания, закаливание,, 
массаж и лечебная гимнастика.
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Л Р Локк “ Хемодектома средостения 
(стр. 137)
Приводятся данные истории болезни и па

толого-анатомического вскрытия мужчины 58 
лет, страдавшего редко встречающимся ново
образованием — хемодектомой средостения.

Л. С. Кофкин, Ю. А. Куракса, Р. Ф. Розен- 
шильд — Лейомиомы тонкого кишечника 
(стр. 138)
Дооперационная диагностика лейомиом тон

кого кишечника исключительно трудна. Авторы 
наблюдали двух больных с данной патологией 
и более подробно приводят случай из своей 
клинической практики, когда лейомиома тощей 
кишки осложнилась и кровотечением с тяжелой 
степенью анемизации, и кишечной непроходи
мостью.

Р. Н. Микельсаар, Т. Р. Пярк — Тубероз
ный склероз головного мозга (стр. 140)
Описываются 3 секционных случая тубероз

ного склероза головного мозга. Во всех опи
санных случаях были отмечены аномалии внут
ренних органов, что подтверждает точку зре
ния о диспластическом происхождении тубероз
ного склероза.

П. А. Сепп — Случай пенетрирующей язвы 
желудка, симулирующей неоперабельный рак 
желудка (стр. 142)
Описывается случаи пенетрирующей язвы 

желудка, симулирующей на протяжении 2 лет 
наблюдения неоперабельный рак, пока опера
ция с последующим гистологическим исследо
ванием не решили правильный диагноз.

Л. С. Мехилане — Случай самоотравления 
циклодолом (стр. 144)
Приводятся данные о течении делириозного 

■состояния у 20-летней пациентки, принявшей 
'0,18 г циклодола и 0,02 г галоперидола. Диф
ференциально-диагностическое значение имели 
лишь характерные вегетативные нарушения, з 
то время как психопатологическая симптома
тика не оказалась специфичной для психозов, 
причиненных препаратами антихолинергиче- 
■ского (холинолитического) действия.

К. X. Кырге, В. П. Салупере, Ю. Р. Гросс — 
О лекарствах и лечении во внутренней меди
цине (стр. 145)

Во внутренней медицине наряду с фармако
терапией меньшее внимание уделяется лечебной 
физкультуре и физио- и бальнеотерапии. Зача
стую при медикаментозном лечении бывают 
следующие ошибки: 1) Лечение не соответст
вует болезни. 2) Сопутствующие болезни, неза
меченные врачом, вызывают компликации. 
3) Непоследовательное лечение, обусловленное 
врачом, больным или недостаточным снабже
нием медикаментами. 4) Неправильные дозы 
медикаментов; в основном они слишком малы 

(например, .дигиталис, антиревМатическне сред
ства). 5) Курс лечения необоснованно длинный 
или (чаще) короткий, чтобы получить эффект 
и предотвратить обострения.

Привязанность врача к определенным меди
каментам, если они действенны, надо считать 
положительной: это уменьшает опасность час
той полипрагмазии. Полипрагмазии способст
вует также несогласованное направление боль
ного от одного специалиста к другому.

Я. Я. Рийв — Об ошибках лечения во внут
ренней медицине (стр. 148)

Комментируется статья профессора Н. В. 
Эльштейна: «Общие ошибки лечения терапев
тических больных» (см. Ныукогуде Ээсти Тер- 
висхойд, 1971, 6, 433—436) и отмечается пра
вильность приведенных в этой статье точек 
зрения, а также необходимость анализа оши
бок лечения.

Анализ ошибок лечения затруднен, потому 
что. а) отсутствует прямой критерий ошибки 
лечения, б) заполненная о больном докумен
тация может и не отражать эффективности ле
чения, в) часто невозможно оценить влияние 
психотерапии, г) точки зрения последователей 
различных школ часто являются противоречи
выми.

На фоне применения сильнодействующих 
лекарств забывают о принципе стимулирования 
естественных регуляционных механизмов орга
низма. При подготовке и повышении квалифи
кации врачей необходимо уделить больше вни
мания, чем до сих пор, вопросам лечения.

X. Д. Лыйв — Сапрофитные микроорганиз
мы как возбудители инфекций (стр. 150)

В организме человека находится огромное 
количество сапрофитных микроорганизмов, так 
называемых оппортунистов. При падении рези
стентности организма после лечения антибиоти
ками, цитотоксическими лекарствами, кортико
стероидами, антиметаболитами и пр. эти микро
организмы нормальной микрофлоры являются 
болезнетворными.

Автор описывает в среднем 30 видов мик
робов, которые в ослабленном организме могут 
вызывать инфекции. Далее автор приводит 
данные о трудностях бактериологической и кли
нической диагностики болезней, вызываемых 
оппортунистами, и предлагает некоторые меры 
для улучшения диагностики.

К. К. Кутсар — Вирусы Коксаки и вызы
ваемые ими заболевания (стр. 156)

Энтеровирусы широко распространены среди 
населения и во внешней среде, и они играют 
важную роль в патологии человека.

Вирусы Коксаки распространены во всем 
мире. В странах умеренного климата наблю
дается летне-осенняя сезонность их циркуляции.
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Вспышки, вызванные вирусами Кокс-дки, встре
чаются летом и осенью, спорадические случаи 
имеют место круглый год. Источником инфек
ции является больной человек, здоровые виру
соносители и больные субклиническими форма
ми заболеваний.

М. Э. Теосте, И. Я. Сайдашева, М. О. Коп- 
лус, Л. А. Сергеева — Обучение элементар
ным санитарно-гигиеническим привычкам в 
школах (стр. 159)
В конце 1970/1971 и в начале 1971/72 учеб

ного года Таллинским институтом эпидемиоло
гии, микробиологии и гигиены и Таллинской са
нитарно-эпидемиологической станцией были об
следованы санитарно-гигиенические условия в 
42 школах Таллина и 4 школах г. Раквере.

На основе полученных данных были пред
ставлены рекомендации для лучшего соблюде
ния школьниками личной гигиены.

К. Ю. Юур — Новые кандидаты медицин
ских наук (стр. 162)

М. О. Лыви — Роль воспитанников Тарту
ского университета в развитии пластической 
хирургии лица и стоматологии (стр. 163)
Роль Тартуского университета в развитии 

пластической хирургии лица и стоматологии 
выявилась уже в первой половине XIX века. 
Н. И. Пирогов во время работы в хирургиче
ской клинике Тартуского университета одним 
из первых в России производил ринопластику, 
о которой доложил в 1835 г., и другие пласти
ческие операции лица. Под его руководством в 
1836 г. были защищены две докторские диссер
тации — воспитанниками Тартуского универ
ситета Г. Ю. Шульцем и Г. X. Карстенсом. 
В 1857 г. представил работу о ринопластике 
ассистент проф. Г. Адельмана Ю. К. Шиманов
ский, которого по праву считают одним из 
основоположников пластической хирургии в на
шей стране.

Труды, касающиеся вопросов пластической 
и челюстно-лицевой хирургии, принадлежат и 
таким крупным хирургам Тартуской универси
тетской клиники, как Р. Банаху и Н. Н. Бур
денко.

Из видных деятелей советской стоматологии 
обучались в Тартуском университете и на част
ных университетских курсах М. И. Ростовце
ва В. М. Уваров (1912—1915), А. И. Евдоки
мов (1914—1918).

Э. Ю. Вейнпалу — VIII республиканская 
конференция по курортологии и физиотера
пии (стр. 167)

И. Т. Таппо — Конференция спортивных ме
диков Эстонской ССР (стр. 168)

Л. В. Рятсеп — Борьба с инфекционными 
болезнями (сгр. 168)

Э. Ю. Вейнпалу — VI Всесоюзный съезд фи
зиотерапевтов и курортологов (стр. 169)

Ь. М. Шамардин, А. Т. Силлам — П $се~ 
союзная конференция по вопросам виора- 
ционной патологии (стр. 169)
И. А. Лаан — Всесоюзная конференция 
по вопросам медицинской информации 
(стр. 170)
Р. X. Цуппинг — Международный симпози
ум по вопросам кровообращения мозга 
(стр. 170)

Юридическая консультация (стр. 171)

Юбилейные даты (стр. 172)
И. Paar — Об «Азбуке здоровья» (стр. 173)
Вышедшее большим тиражом издание «Аз

бука здоровья» содержит примерно 800 ста
тей по самым различным темам, касающимся 
здоровья человека. В рецензии анализируются 
положительные стороны книги, а также указы
ваются недостатки.

Э. Э. Коок — Библиографические картотеки 
в Медицинской библиотеке (стр. 175)
Э. Я. Лаане, К. Я. Лаане — Терапевтиче
ский и диагностический аппарат дыхания 
«Карбоген-1» (стр. 176)
Дается принципиальная схема аппарата 

«Карбсген-1».
Аппарат «Карбоген-1» позволяет получать 

смесь кислород—воздух, обогащенный углекис
лым газом. Этот аппарат дает возможность 
провести лечение смесью кислород—воздух— 
углекислый газ и помогает научить больных 
правильному стереотипному дыханию.

При соединении аппаратов «Карбоген-1» и 
газоанализатора «ГУМ-2» можно изучать за
висимость между содержанием СО2 в альвео
лярном воздухе и содержанием кислорода во 
вдыхаемом воздухе.

Н. В. Эльштейн — Впечатления о поездке в 
Швецию и Данию (стр. 178)
Автор посетил обе страны в декабре 1971 г. 

Больничная помощь в Швеции и Дании нахо
дится на хорошем профессиональном уровне. 
Заслуживают внимания нормативы больничной 
помощи в Швеции, архитектура и планировка 
новых больниц в Копенгагене. Амбулаторно-по
ликлиническая система медицинской помощи в 
обеих странах содержит мало поучительного. 
Принципы планирования и развития специали
зированной помощи не носят отчетливого харак
тера.

В обеих странах число средних медицинских 
работников, приходящееся на одного врача, зна
чительно выше, чем у нас, и эти соотношения 
безусловно оправдывают себя. Заслуживает 
также положительной оценки создание на базе 
крупных многопрофильных больниц школ для 
подготовки средних медицинских работников.

Новые лекарственные препараты (стр. 181)

Хроника (стр. 183)
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L. Pokk — Tuberculosis and Cancer of 
the Lung (p. 99)

Based on his personal experience and the 
data of literature, the author presents an analy
sis of pathogenetic aspects of the problem of the 
relationship between cancer and tuberculosis of 
the lung. Based on the study of necropsies per
formed in Tartu within the last 30 years (1940 — 
1969, inclusively), it has been found that the 
percentage of pulmonary cancer cases in persons 
with tuberculosis changes in the lung has 
increased during the recent years. During the last 
5 years pulmonary cancer is observed in persons 
with tuberculosis changes in the lung 2'/a times 
as frequently as in the rest necropsies.

A. Valdmets — Clinical Evidence, Diagnos
tics and Results of Treatment of Tumours 
of the Kidney (p. 102)

V. Lukas, A. Ellamaa — On Some Diffi
culties in Diagnosing Children’s Brain 
Tumours (р. 106)

The paper presents some cases of misdiagno
sed meningitis. In the authors’ opinion so-called 
meningeal-symptoms can be also considered as 
the signs of brainstem damage.

The significance of ocular disorders and head
roentgenography in differential diagnosis of 
infancy brain-tumours and meningitis are 
emphazised.

L. Kesa — Changes of Liver Parenchymal 
Cells in Early Experimental Carcinogene
sis (p. 108)

V. Salupere, M. Treimann, V. Siirak, 
V. Trass, H. Maaroos, M. Reiljan, V. Viir
salu — On the Diagnosis of Ulcerative 
Colitis (p. 109)

10 patients were hospitalisized with ulcerative 
colitis in the Tartu Regional Hospital Erika 
during the last four years (1967 —1970). The main 
diagnostic criteria were the following: negative 
bacteriologic findings, intestinal bleeding with 
large intestinal diarrhea or bleeding without 
diarrhea, positive rectoscopic and roentgenosco
pic findings. Positive rectoscopic findings inclu
ded inflammatory mucosa without visible blood 
vessels, but ulcers were rarely revealed in the 
rectum. Roentgenological symptoms were the 
disappearance of large intestinal haustration, 
broadening or narrowing of the lumen of the 
large intestine.

L. Eenma, A. Vapra, H. Kanter — On 
Diagnosis and Clinical Picture of Systemic 
Lupus Erythematosus (p. 113)
The authors analysed 45 patients with syste

mic lupus erythematosus. The clinical picture 
was characterizied by polymorphism which 
charged various organs and systems (joints 
kidneys, heart and serous membrans), and it was 
difficult to diagnose the disease. In the work 
particulars of more diagnostic errors are given. 
The basic cause of the incorrect diagnose was 
insufficient interpretation of single symptoms of 
systemic lupus erythematosus.

V. Vasilenko, E. Peikre, S. loks, A. Jannusr 
V. Obukhova, S. Gaidamovich, E. Sarma
nova, M. Chumakov — The Isolation of 
Uukuniemi Virus from Ticks Ixodes rici
nus in the Puhtu Nature Reserve of the 
Estonian S.S.R. (p. 116)
14 strains of arboviruses were isolated from 

ticks Ixodes ricinus in the Puhtu Nature Reserve 
during the spring-summer period of 1971, and 
identified by neutralization and complement 
fixing tests as Uukuniemi viruses. A very high 
isolation rate of Uukuniemi virus in Puhtu was 
demonstrated.

S. Umansky, G. Kondrashov, V. Shko- 
dina — On Hypovitaminosis and Bacte
ricide Activity of the Skin among Women 
in Childbirth and Newly-made Mothers 
(p. 118)
Clinical indications of the partial insufficiency 

of the vitamins, the index of the bactericide 
activity of the skin and the deep autoflora of 
the skin were investigated on 94 practically 
healthy women: 43 women were not impregna
ted (control), 10 women were in childbirth, and 
41 were newly-made mothers.

A new method of investigation of the index 
bactericide activity of the skin was applied.

It was stated that the polyhypovitaminosis of 
the vitamins of В-group and especially A. were 
wider spread among women in childbirth and 
newly-made mothers than in nonimpregnated 
women, in spite of the additional vitaminisation. 
The index bactericide activity of the skin 
among women in childbirth and newly-made 
mothers was statistically higher in comparison 
with the control group. As a rule the deep 
mannit-positive autoflora of the skin was investi
gated in weakened patients with different post
natal complications. Tests used in the obsterical 
practice were recommended.

S. Koppel — From Alcmayon to Galenos 
(Correlation of Body and Soul according 
to Ancient Physicians and Philosophers) 
(p. 121)
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G. Loogna — Preclinical Prophylaxis of 
Cancer (p. 126)
Compared with the questions of diagnosis and 

therapy of cancer, too little attention is still paid 
to its prophylaxis, especially from the point of 
view of general hygien. Cancer is to a great 
-extent due to the evergrowing pollution of the 
environment and victuals with carcinogens. 
Organized, systematic fight against them is one 
of the earliest means in cancer prevention. 
Various technical and technological methods, 
decancerogenisation of products, actions in 
nature protection are very important.

It is necessary to work out a complex plan 
for the fight against cancer, in the realisation 
of which under the direction of health organs, 
several offices must take part. Sanitary work in 
the questions of oncology must be considerably 
improved. Besides, all possible information 
sources should be used.

M. Purde, V. Taigro, E. Hint — Data 
Concerning the Oncological-epidemiological 
Investigation Carried out in Tallinn 
(p. 131)
In 1968 —1970 3,394 adult residents of Tal

linn were inspected in the course of oncological- 
epidemiological investigation, whereas the data 
were collected and processed on punch-cards by 
computer «Razdan-З». Of 3,394, females compri
sed 77.0 per cent. The inspected population 
consisted mainly of factory and office workers, 
and by the above mentioned number of residents 
0.3 per cent cancer cases were discovered. They 
included six cases of uterine cervix cancer and 
of this number four cases uterine cervix cancer 
in situ. Two cases yielded uterine corpus cancer. 
All recognized uterine cancers were in early 
stage. The investigation relieved one mammary 
and one stomach cancer case. The number of 
precancerous conditions, as uterine cervical ero
sions, comprised 14 per cent, and 2.1 per cent — 
cervical polyps. There was a highly significant 
correlation by chi-square method between cervi
cal erosion and parturition. As to breast precan
cerous conditions, the percentage in Tallinn was 
1.8, i. e. considerably higher than in other investi
gated districts of the Estonian S.S.R. Anacidic 
and atrophic gastritis among females gave 3.4 per 
cent, among males 4.4 per cent. A correlation 
was established between the existence of gastri
tis, over-weight, biliary tract diseases and ulcer. 
As a result of the investigation, a considerably 
high morbidity of female genital organ cancer 
and precancerous conditions was established.

R. Birkenfeldt, E. Väärt — Prophylactic 
Examination of Patients in Rural Regions 
(p. 134)

of inner organs were observed. This confirms the 
point of view about the displastic origin of the 
tuberous sclerosis of brain.

P. Sepp — A Case of Stomach Penetrating 
Ulcer Simulated by Inoperable Tumor 
(p. 142)
It is a case of stomach penetrating ulcer 

which the inoperable stomach cancer simulated 
during two years, till the operation and histo
logy analysis helped to make the correct diag
nosis. The author is of the point of view that in 
vague cases after gastroscopy, the best diagnosis 
method is laparatomy with histology analysis 
which is employed, of course, in operabel patients 
with their consent.

L. Mehilane — Case of Self-poisoning with 
Cyclodole (р. 144)

K. Kõrge, V. Salupere, J. Gross — On 
Medical Treatment and Medicaments in 
Internal Medicine (p. 145)

J. Riiv — Errors of 
Medicine (p. 148)

H. Lõiv — Diseases 
tic Microorganisms

Treatment in Internal

Caused by Saprophy- 
(p. 150)

K. Kutsar — Coxsackieviruses and Dise
ases Caused by Them (p. 156)

M. Teoste, I. Saidasheva, M. Koplus, 
L. Sergeyeva — How to Teach Element
ary Hygienic Habits at School (p. 159)

Training of Personnel (p. 162)

M. Loevi — The Role of Tartu Uni
versity Graduates in the Development of 
Plastic Surgery and Stomatology (p. 163)
The 19th century and the beginning of the 

20th century sees many outstanding scientists at 
Tartu University in whose works the problems 
of plastic surgery of face and stomatology were 
treated. In the first place the names of N. Piro
gov and J. Szymanowsky must be mentioned who 
are rightly considered to be the founders of 
plastic surgery in Russia. The scholars 
G. J. Schultz and G. H. Karstens and others have 
also made their contribution. Among the foun
ders of Soviet stomatology, who studied at Tartu 
University, we find the names of V. Uvarov 
(1912—1915), A. Jevdokimov (1914—1918) and 
F. Zverzhovsky (1907).

U. Niegesen — Sanative Creches and
Kindergartens (p. 135)

L. Pokk — Chemodectoma of the Medias
tinum (p. 137)
The author describes a case of chemodectoma 

of the mediastinum in a 58-year-old man.

A. Kofkin, J. Kuraksa, R. Rozenshild — 
Jejunal Leiomyoma (p. 138)

R. Mikelsaar, T. Pärk 
rosis of Brain (p. 140)

Tuberous Scle-

3 autopsical cases of tuberous sclerosis of 
brain are described. In all cases abnormalities

Conferences and Medical Meetings (p. 167)

Juridical Consultation (p. 171)

Dates (p. 172)

J. Raag — On «Health ABC» (p. 173)

E. Laane, К. Laane — Respiratory Appa
ratus «Karbogeen-1» (p. 176)

N. Elshtein — Travel Notes on Sweden 
and Denmark (p. 178)

New Medicaments (p. 181)

Chronicle (p. 183)
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