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EESTI NSV APTEEKIDE 
ÜLESANDED X VIISAASTAKUL
OLEV TOOTS - TALLINN

Eesti NSV apteegid, materiaal-tehniline baas, 
ravimite tootmine, infosüsteem, raalide kasutu
selevõtt, kaadri kvalifikatsioon

NLKP XXV kongressi otsustes ja 
NSV Liidu rahvamajanduse arenda
mise põhisuundades aastaiks 1976... 
1980 on antud ja kavandatud Nõuko
gude Liidu tervishoiusüsteemi, sealhul
gas ka apteegiala arendamise suunad.

Apteegiala areng on tihedalt seotud 
kogu nõukogude tervishoiusüsteemi 
arenguga. Apteegiala arendamise pea
mine põhimõte on olnud ravimitega 
varustamise lähendamine elanikkon
nale, millest on tulenenud ka ülesanded 
apteegivõrgu edasisel laiendamisel, rat
sionaalsel paigutamisel ja üldse kogu 
töö parandamisel.

Praegu kuulub Eesti NSV Tervis
hoiu Ministeeriumi Apteekide Peavalit
suse süsteemi 216 vabamüügiapteeki, 
neist 15 on rajooni keskapteegid, kolm 
valmisravimvormide apteegid, üks 
haiglatevaheline apteek ning 32 haigla- 
apteeki. On avatud veel ligikaudu 300 
apteegipunkti ja -kioskit.

Võrreldes teiste liiduvabariikidega 
on meil apteeke suhteliselt palju. Roh
kesti on väikseid apteeke maal, kuid 
piisavalt ei ole apteeke linnas. Koos 
Riikliku Projekteerimise Instituudiga 
«Eesti Maaehitusprojekt» töötati välja 
1975. a. apteegivõrgu arendamise pers
pektiivplaan aastateks 1976 ... 1980, 
mis kooskõlas maa-asulate ja linnade 
arenguga näeb ette uute apteekide ehi
tamist, olemasolevate ümberpaiguta
mist või sulgemist. X viisaastakul on 
kavandatud avada igal aastal üks uus 
apteek. Uued apteegid rajatakse Tal
linna ehitatavatesse elamurajoonidesse, 

uue apteegi ehitamist on alustatud 
Tartu kesklinnas.

Viisaastakul paraneb apteekide ma
teriaal-tehniline baas. Uued ajakohased 
ruumid ehitatakse Tallinna apteeki
dele nr. 17 ja nr. 4. 1976. aastal viidi 
uutesse ruumidesse üle Püssi, Sindi ja 
Türi apteek, valmis Põlva Rajooni 
Keskapteegi hoone. Mitme apteegi ruu
mid ei vasta veel nõuetele. Eriti halb 
on Loksa ja Räpina apteekide, Rakvere, 
Kohtla-Järve, Haapsalu ja mõne teise 
rajooni keskapteekide olukord. Viisaas
takul tuleb rajoonide täitevkomiteede 
ja kohalike majandite kaasabil leida 
võimalusi olukorra parandamiseks.

Kitsastes tingimustes töötavad mit
med haiglaapteegid. Valmimisjärgus 
on Tallinna Vabariikliku Sadama 
Haigla ja Tartu Linna Tuberkuloosi- 
tõrje Dispanseri apteegi uued ruumid, 
planeeritud on ka Viljandi ja Võru 
rajooni keskhaiglate apteekide ehita
mine.

Halb on Apteekide Peavalitsuse lao
majanduse olukord. Laopinda on nor
matiivsest ainult 40%, mis raskendab 
ka elanike varustamist ravimitega. 
Olukorra parandamiseks on ette näh
tud kasutada laohoonetena kaarhalle. 
Tartu Apteegilao juurdeehitus on pro
jekteerimisel. Kahjuks ei alustata sellel 
viisaastakul Keskapteegilao teise järgu 
ehitamist.

X viisaastakul on põhiülesandeks 
täielikumalt rahuldada elanike ning 
ravi- Ja profülaktikaasutuste vajadusi 
ravimite ning meditsiinilise otstarbega 
toodete järele. Selleks on ette nähtud 
suurendada meditsiinitööstuse toodan
gut 44 . .. 46%, luua ja tootmisse võtta 
uued, mõjusad ravimpreparaadid. Tun
duvalt rohkem hakatakse tootma sün
teetilisi hormoone, samuti insuliini 
endokrinoloogiliste haiguste raviks, 
suuremas koguses kavatsetakse tootma 
hakata valmisravimeid lastele.

Meditsiinitööstuse toodangu kasv 
loob võimaluse enamiku ravimite osas 
nõudmised täielikult rahuldada. Siit 
tulenebki apteegitöötajate üks põhi
probleeme — näha ette vajadusi, koos
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tada õigesti ravimite aastatellimused. 
Seda on võimalik teha üksnes tihedas 
koostöös vastavate meditsiinierialade 
peaspetsialistidega.

Ravimite tarbimine ühe elaniku kohta 
aastas on Eesti NSV-s Nõukogude Liidu 
keskmisest ravimite tarbimisest ligi
kaudu 1,5 ... 2 korda suurem. Peame 
mõtlema ravimite ratsionaalsest kasu
tamisest. Ravimite rohkel tarbimisel on 
mitmeid negatiivseid külgi, eelkõige 
ravimite liigtarbimine ja iseravimine. 
Selle vältimiseks kehtestataksegi uued 
ravimite väljakirjutamise ja väljasta
mise eeskirjad.

1977. aasta 1. jaanuarist hakkas kogu 
NSV Liidu I... VI kategooria isema
jandavates apteekides kehtima ajutine 
ravimite kohustuslik miinimumsorti- 
ment. Miinimumsortimenti kuuluvad 
need tähtsamad kodumaised ja import
ravimid, ilma milleta ei ole haiguste 
ravi ega profülaktika mõeldav. Aptee- 
gitöötajad on kohustatud hoolt kandma 
selle eest, et nimekirjas toodud ravimid 
oleksid vastava kategooria apteegis 
alati olemas. Peale mainitu peavad nad 
välja selgitama ravimite tarbimise, 
seda on vaja tarvisminevate varude 
suuruse üle otsustamiseks.

Et arstid ja teised meditsiinitöötajad 
oleksid apteekides ning apteegiladudes 
leiduvatest ravimitest õigel ajal ja süs
temaatiliselt informeeritud, tuleb täius
tada informatsioonisüsteemi. Et paran
dada sidet apteegi ja arsti vahel, on 
vaja leida kõige kohasemad vormid. 
Oma tööd täiustab Keskapteegilao 
konjunktuuri- ja informatsiooniosakond. 
Informatsiooni parandamiseks uute 
preparaatide ja ravimeetodite kohta, 
samuti ravimite vajaduse täpsemaks 
planeerimiseks tuleks vähemalt kord 
aastas korraldada meie vabariigi pea
spetsialistide, juhtivate raviasutuste 
osakonnajuhatajate ja Apteekide Pea
valitsuse süsteemi varustus- ja infor- 
matsiooniala töötajate ühiseid nõupida
misi. Selline nõupidamine, kus vaetakse 
ühiseid probleeme, on juba toimunud, 
esimesena tuldi kokku meie vabariigi 
pediaatritega.

Ravimite vajaduse planeerimine, 
varustusküsimuste lahendamine pole 
enam mõeldav elektronarvutustehni- 
kata. IX viisaastakust peale on Kesk- 
apteegilaos peetud ravimite liikumise 
ja jääkide mehhaniseeritud arvestust. 
X viisaastakul tuleb süsteemi edasi 
arendada ja laiendada ning üleliidulise 
tüüpprojekti alusel üle minna uutele 
elektronarvuteile. Nähakse ette koos
tada ja rakendada apteegiala automati
seeritud juhtimissüsteemi teine järk, 
planeerimaks ravimitega varustamist 
ning kogu tegevust. See süsteem või
maldab elektronarvutustehnika kaas
abil sooritada statistilist ja raamatupi- 
damisaruandlust, lahendada varustus- 
küsimusi, fondide jaotamise küsimusi, 
määrata kaadri vajaduse ning võimal
dab muidki küsimusi operatiivselt 
lahendada ja planeerida.

Apteekide Peavalitsuse süsteemis 
töötab kvalifitseeritud kaader. Viiele 
on antud Eesti NSV teenelise tervis
hoiutöötaja aunimetus, enam kui 100 
töötajat on autasustatud ordenite ja 
medalitega, üle 40 farmatseudi kannab 
tervishoiu eesrindlase rinnamärki.

Täiendust farmatseutidele saame 
TRÜ Arstiteaduskonna farmaatsiaosa
konnast ja Tallinna Meditsiinikoolist. 
Möödunud viisaastakul saime juurde 
noori spetsialiste, kuid vaja oleks roh
kem. Eriti on puudus farmatseutidest 
Tallinnas, kuna lahendamata on noorte 
spetsialistide elamispinna mured. 
Kaadri juurdekasvu on X viisaastakul 
vaja suurendada, selleks tuleb TRÜ 
Arstiteaduskonna farmaatsiaosakonda 
igal aastal vastu võtta 15 üliõpilast 
rohkem.

Spetsialistide kvalifikatsiooni tõst
mine peab toimuma pidevalt. Farmat
seudid võtavad osa täienduskursustest 
TRÜ Arstiteaduskonna ja Apteekide 
Peavalitsuse juures, kuid liialt vähe on 
seni eraldatud tuusikuid teistesse liidu
vabariikidesse. Meie vabariigis toimu
vate täienduskursuste programmidesse 
lülitame kõik uue, mida toob X viisaas
tak apteegialal. Teadmiste täiendami
seks töötab apteekide juures arvukas 
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õpiringide võrk. On koostatud enese
täiendamise programm ja kirjanduse 
nimestik. Kvalifikatsiooni tõstmist peab 
soodustama ka proviisorite atesteeri
mine. mis 1976. aastast alates on toi
munud uue käskkirja kohaselt.

X viisaastakul tuleb ka apteegitööta- 
jail töötada efektiivsemalt: kinni 
pidada kokkuhoiurežiimist, otstarbeka
malt planeerida majandustegevust, 
rohkem rõhku panna kvaliteedile. 
Apteegitöö korraldus peab olema rat
sionaalne. Möödunud viisaastakul võeti 
apteekides kasutusele arvukalt väike- 
mehhanisme, samuti elanike teeninda
mise progressiivseid vorme. See töö 
peab veelgi hoogsamalt jätkuma. Ravi
mite kvaliteeti kontrollivad ja töö 
parendamise teid otsivad kontroll
analüüsi laboratooriumid. X viisaastak 
nõuab kvaliteetsemat tööd kõikidelt ja 
kõikjal, ka apteegis suhtlemisel abi
vajajatega ei tohi unustada kutse
eetika nõudeid.

Täiustada ja edendada on vaja aptee- 
givõrgu juhtimissüsteemi. Selle eeldus 
on rajoonide keskapteekide normaalsed 
töötingimused. Keskapteegid tuleb 
rajada ka suurtes linnades, nagu Tal
linnas, Tartus. Keskapteekide kohustus 
on alluvaid apteeke organisatsioonili
selt ja metoodiliselt juhtida.

Teadussaavutuste kasutuselevõtmise 
alal on tunduvalt aktiviseerunud Eesti 
NSV Farmatseutide Teadusliku Seltsi 
tegevus. Seltsi koosolekutel on esitatud 
huvipakkuvaid ettekandeid, on elav
nenud teaduslik uurimistöö. Et ravim
taimede varumist reaalselt planeerida, 
on ka edaspidi vaja jätkata nende res
sursside uurimist. Seltsi liikmetel oleks 
vaja enam tegelda ravimite tehnoloogia, 
farmaatsiaala organisatsiooni ja öko
noomika ning muude praktikale lähe
daste ning jõukohaste probleemidega.

1976. aasta ülesannetega tulid meie 
apteegitöötajad hästi toime. Möödunud 
aasta I kvartali töötulemuste põhjal 
saavutasime me üleliidulises sotsialistli
kus võistluses III koha, III kvartali töö 
tõi meie apteegitöötajaile aga I koha ja 
üleliidulise rändpunalipu.

Et oma kohustustega ka edaspidi 
hästi toime tuleksime, on vaja hästi 
korraldada sotsialistlikku võistlust. 
Peame leidma apteegitöötajate aktiiv
suse tõstmise uusi vorme ja teid. 
X viisaastaku kohustuste täitmine 
nõuab apteegitöötajailt pingelist tööd.

Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi 
Apteekide Peavalitsus
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^ГеооНа
/er praktite

и DK 615.035.7

SOBIMATUD
RAVIMKOMBINATSIOONID I

ANNEMARI JAEK LIVIA KIRSCH ILMAR KRUSE - 
TARTU 
AITA ROOST - TALLINN 

raviainete omavaheline sobimatus, sademe 
teke, koostisainete lagunemine, ravimi toimetus, 
mürgiste ainete teke

Retsepti koostamisel püüab arst kõr
vuti raviainete valikuga arvestada ka 
nende omavahelist keemilist, füüsika
list ja farmakoloogilist sobivust antud 
ravim  vormis. Raviainete rohkus ja ka
sutamisviiside mitmekesisus on sageli 
komplitseeritud retsepti koostamise 
põhjuseks. Küllalt tihti täheldatakse ka 
Eesti NSV apteekide ekstemporaalses 
retseptuuris sobimatuid ravimieeskirju, 
mille koostamisel ei ole arvestatud 
ingredientide omavahelist sobivust. So
bimatus võib olla erisugune, alates 
koostisainete omavahelise reageerimise 
tagajärjel mürgiste ühendite tekkest 
kuni küll kahjutute, kuid mittetäis
väärtuslike või toimetute ainete moo
dustumiseni. On aga selge, et apteeki
dest ei tohi väljastada ei kahjulikke 
ega ka toimetuid ravimeid, vaid ainult 
täisväärtuslikke.

NSV Liidu Tervishoiu Ministeeriumi 
käskkirja nr. 24 (21. I 1959. a.) koha
selt loetakse sobimatuid ingrediente 
sisaldav retsept kehtetuks ja selle järgi 
ravimit ei valmistata.

Keemilise sobimatuse juhud võib 
rühmitada järgmiselt: 1) sademe moo

* Eesti NSV apteekide ekstemporaalse ret
septuuri põhjal.

dustumine, 2) värvuse muutumine, 3) 
lõhna muutumine ja gaaside eraldu
mine, 4) ravimi konsistentsi muutu
mine, õ) väliste muutusteta kulgevad 
reaktsioonid.

Sademe moodustumine. Need keemi
lise sobimatuse juhud on iseloomulikud 
vedelatele ravimvormidele. Sagedamini 
täheldatakse alkaloid- ja muude läm- 
mastikaluste sadestumist nende soola
dest leeliseselt hüdrolüüsuvate prepa
raatide toimel. Alkaloidalused lahus
tuvad vees tavaliselt halvasti, vahekor
ras 1:500 kuni 1:50 000 (atropiin, mor
fiin, etüülmorfiin. kiniin, kinidiin, ko
kaiin, strühniin, teobromiin, platüfül- 
liin, papaveriin jt).

Erandina alkaloidalustest lahustuvad 
vees vahekorras 1:1 kuni 1:30 termop- 
siin, efedriin, tsütisiin, pilokarpiin, 
mõnevõrra halvemini kofeiin (1:80), 
teofülliin (1:130), kodeiin (1:150). Lee- 
liselist reaktsiooni põhjustavad näiteks 
eufülliin, temisaal (diuretiin), heksa- 
metüleentetramiin (urotropiin), naat- 
riumbensoaat, -salitsülaat, -tetraboraat 
(booraks), -vesinikkarbonaat, kofeiin- 
naatriumbensoaat, amidopüriin (püra
midoon), barbamüül, etaminaalnaat- 
rium, sulfatsüül-(albutsiid-) ja norsulfa- 
soolnaatrium. ammoniaak-aniisitilgad, 
lagritsaeliksiir jt.

Mürgised ja tugevatoimelised ained 
pole sademena täpselt doseeritavad ja 
võib tekkida üledoseerimise oht.

Toome mõned näited.
1. Rp.
Aethylmorphini hydrochloridi 0,2 
Innust herbae Thermopsidis 0,7—200,0 
Kalli iodidi 5,0
Natrii bromidi 4,0
Natrii. hydrocarbonatis 7,0
Elixiris pectoralis 20,0
Euphyllini 2,0
Calcii chloridi 10,0 
M. D. S

Eufülliin, naatriumhüdrokarbonaat 
ja lagritsaeliksiir loovad tugeva leelise- 
lise keskkonna, mistõttu sadestub 
etüülmorfiinalus (termopsiin on eran
dina lahustuv). Mürgiseid ja tugevatoi
melisi aineid ei tohi suspensioonis väl
jastada ühekordset maksimaalannust 
ületavas koguses.
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Elektrolüütide toimel taimsete ekst- 
raktiivainete koagulatsiooni ja keemi
lise reaktsiooni tagajärjel moodustuva 
kaltsiumkarbonaadi tõttu täheldatakse 
ravimis mahuka sademe teket.
2. Rp.
Solutionis Natrii bromädi 3%—200,0
Tincturae Valerianae 10,0
Adonisidi 3,0
Papaverini hydrochloridi
Dibazoli ää 0,2
Barbamyli 1,0
M. D. S.

Barbamüüli leeliselise reaktsiooni 
tõttu sadestuvad papaveriin- ja dibasool- 
alus. Samal ajal sadestub happeliste 
komponentide (papaveriin- ja dibasool- 
hüdrokloriidi ning palderjanitinktuuris 
esinevate orgaaniliste hapete) toimel 
osa barbamüülist 5-etüül-5-isoamüül- 
barbituurhappena.
3. Rp. x
Themisali 6,0
Dibazoli 0,2
Kalii iodidi 6,0
Tincturae Valerianae 10,0
Aquae destillatae 200,0 
M. D. S.

Temisaal kui teobromiinnaatriumi ja 
naatriumsalitsülaadi kaksikühend hüd- 
rolüüsub leeliseliselt, mistõttu sades
tub dibasoolalus. Sademena setib lahu
ses olevate happeliste komponentide 
toimel ka osa teobromiinist. Teobromiin 
kui amfoteerne aine reageerib nii ha
pete kui ka leelistega; isegi õhu süsinik
dioksiid, mis on lahustunud vees, on 
teobromiinnaatriumist võimeline välja 
tõrjuma teobromiini.
4. Rp.
Dimedroli 0,25
Euphyllini 0,5
Aquae destillatae 10,0 
M. D. S.
D. t. d. nr. X
Inhalatsiooniks

Dimedroolhüdrokloriid hüdrolüüsub 
happeliselt, eufülliin kui teofülliini 
ning etüleendiamiini ühend aga leelise
liselt. Nad mõjutavad vastastikku tei
neteist ja seetõttu eralduvad dime
drool- ja teofülliinalus mahuka sade
mena (teofülliini omadused sarnanevad 
teobromiini omadega, vt. rets. 3).

5. Rp.
Barbamyli 1,5
Natrii bromidi
Kalii iodidi ää 6,0
Tincturae Valerianae 5,0
Euphyllini 1,0
Amidopyrini 3,0
Tincturae Araliae
Tincturae Schizandrae ää 10,0
Dimedroli 0,3
Aquae destillatae 200,0
M. D. S.

6. Rp.
Kalii iodidi
Natrii bromid. ää 6,0
Tincturae Valerianae 8,0
Euphyllini 1,5
Dimedroli 0,2
Analgini 3,0
Aquae destillatae 200,0 
M D. S.

Eufülliini, barbamüüli ja amidopürii- 
ni (rets. 5) ning eufülliini (rets. 6) mõ
jul eraldub dimedroolalus, mis jääb 
õlika kihina pudeli seinale. Orgaani
liste hapete toimel eraldub ka vees 
lahustumatu barbituurhappe derivaat.

Väga tundlik mitmesuguste tegurite 
suhtes on eufülliin. Ta ei sobi segudes 
leiduvate happeliste ainetega. Et eufül- 
liinilahused on leeliselise reaktsiooniga, 
põhjustavad nad omakorda sobimatust 
Jeelistundlike ravimitega, mille tõttu 
ka eufülliin ise enamasti laguneb. 
Eufülliini tuleks neil puhkudel ordinee
rida omaette.
7. Rp.
Injusi herbae Adonidis vernalis 8,0—200,0 
Kalii iodidi
Kalii bromidi ää 6,0
Papaverini hydrochloridi 0,4
Euphyllini 2,0
Magnesit sulfatis 1,0
Dimedroli 0,5
Tincturae Valerianae 15,0
M. D. S.

8. Rp.
Kalii iodidi 5,0
Euphyllini 1,5
Dibazoli 0,6
Analgini 3,0
Natrii bromidi 6,0
Gitaleni 10,0
Aquae destillatae 200,0 
M. D. S.

9. Rp.
Solutionis Natrii bromidi 3%—180,0
Tincturae Valerianae 15,0
Adonisidi 8,0
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Euph-yUini 2,0
Analgini 2,5
Calcii chloridi 15,0
CoHeini-natrii benzoatis 1,0
Bromisovali 2,0 
M. D. S.

Nagu rets. 1,4,5, 6, nii ilmnevad kõi
gis kolmes mikstuuris eufülliini lagu
nemine ja teofülliini sadestumine. Selle 
tagajärjel nõrgeneb eufülliini toime 
tunduvalt.
10. Rp.
Dicaini 0,15
Solutionis Sulfacyli-natrii 30% — 15,0 
M. f. gtt. ophth. 
D. S.

Sulfatsüülnaatriumi tõttu on lahus 
leeliseline ja sadestub dikaiinalus.

Analoogilisi retsepte on hulgaliselt.
Alkaloidtannaadi sade tekib järgmi

ses ravimis:
11. Rp.
Decocti tolii Uvae ursi 10,0—180,0
Themisali 6,0 
M. D. S.

Leesika parkainetega moodustub la
hustumatu teobromiintannaat.
12. Rp.
Solutionis Natrii bromidi 3%—200,0
Kalii iodidi 5,0
Papaverini hydrochloridi 0,5
Phenobarbitali 0,2
Tincturae Valerianae 6,0 
M. D. S.

Papaveriin sadestub selles ravimis 
hüdrojodiidina.

Barbituurhappe derivaadi sade moo
dustub mikstuuri järgmise koostise 
korral:
13. Rp.
Codeini phosphatis 0,2
Infusi herbae Leonuri 20,0—200,0
Barbitali-natrii 2,0
Natrii bromidi 4,0 
M. D. S.

Barbituurhappe derivaatide naat- 
riumisoolad ei sobi kokku hapetega. 
Mainitud juhul sadestub barbitaal 
veiste-südamerohu ürdis leiduvate or
gaaniliste hapete toimel. Vt. ka rets. 2 
ja 5.

Antibiootikumide sademed.
14. Rp.
Solutionis Ephedrini 1%—10,0
Dimedroli 0,01

Benzylpenicillini-kalii
Streptomycini
Monomycini ää 250 000 TÜ 
M. D. S.

Happeliste komponentide mõjul sa
destub osaliselt bensüülpenitsilliinhape. 
Peale hapete ei sobi penitsilliiniga koos 
ordineerida leeliselise reaktsiooniga 
aineid, raskemetallide sooli, oksüdeeri
jaid, redutseerijaid, alkoholi.
15. Rp.
Benzylpenicillini-kalii
Streptomycini ää 250 000 TÜ
Solutior.is Norsulfazoli-natrii 2%—20,0 
M. D. S.

Norsulfasoolnaatrium loob leeliselise 
keskkonna, milles inaktiveerub penit
silliin ja sadestub streptomütsiinalus.

Tartu Kontrollanalüüsi Laboratoorium 
TRÜ Arstiteaduskonna jarmaatsia kateeder 

Tallinna Kontrollanalüüsi Kesklaboratoorium

UDK 615.322(474.2)

DROOGIDE VAJADUS EESTI NSV
APTEEKIDES
ELMAR ARAK JOHANNES TAMMEORG • 
TARTU

droogid, varumine, ekspertküsitlused

Meditsiinipraktikas kasutatavatest 
preparaatidest on ligikaudu 30° о taimse 
päritoluga. Samal ajal kasutatakse 
drooge ka otseselt ravivahendina. Vii
mastel aastatel on elanike nõudmised 
droogide järele kasvanud. Mõningate 
droogide osas ei ole vajadusi suudetud 
rahuldada, sest apteegid pole vajalikul 
määral droogidega varustatud (1).

Et apteeke droogidega paremini 
varustada, tuleb kõigepealt välja sel
gitada, kui suur on droogide nomenkla
tuurne ja koguseline vajadus. Raviva
hendite vajadus ja tarvitamine sõltuvad 
paljudest teguritest ning vajaduse 
kindlakstegemine on keerukas. Selleks 
tuleb rakendada meetodeid, mis basee
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ruvad meditsiiniliste, ökonoomiliste ja 
sotsiaalsete tegurite kompleksil (3).

Vajaduse väljaselgitamisel võib läh
tuda tegelikust tarbimisest, seda defek- 
tuuri näitajate abil korrigeerides (4), 
või kasutada ekspertide hinnanguid 
(2, 6). Droogide tarbimine oleneb ka 
informatsioonist ja reklaamist nende 
raviomaduste kohta, droogide varumi
sest, linna- ja maaelanikkonna suhtest 
ning muudest teguritest (5).

Droogide varumise plaani täitmine ja 
varutud koguste realiseerimine ei anna 
droogide tegelikust vajadusest täpset 
ülevaadet. Seni puuduvad meie vaba
riigis ka andmed droogide defektuuri 
uurimise kohta. Seepärast otsustati 
korraldada ekspertküsitlus, kusjuures 
ekspertideks olid apteekide juhatajad. 
Andmeid saabus 209 apteegist. Kokku
võtteid tegid Tartu Farmatseutide Tea
dusliku Seltsi liikmed. Ilmnes, et meie 
vabariigis on nõudmine 34 droogi järele. 
Sellise nomenklatuuri järgi vajatakse 
drooge Tallinna, Tartu ja Narva linnas 
ning Harju, Rakvere ja Tartu rajoonis. 
Hiiumaa, Põlva ja Kingissepa rajoonis 
vajatakse neid kõige vähem.

Enamikus meie vabariigi apteekides 
on Vajalikud teekummeli õisikud, leesi- 
kalehed, pärnaõied, linaseemned, kööm
ned, kibuvitsamarjad, piparmündilehed, 
palderjani juured ning kadakamarjad 
(169 .. . 207 apteeki). Nende koguseline 
vajadus moodustab ligikaudu 2/з droo
gide üldvajadusest. Suhteliselt vähe 
maa-apteeke vajab kõrvitsaseemneid, 
kolmisruskme ürti, sookassiurva ürti, 
põldosja ürti, paakspuukoort, paiselehe 
lehti, ubalehe lehti ja tedremaranajuu- 
rikaid. Suurem on nõudmine viimati 
märgitute järele linnaapteekides.

Enamiku droogide vajadus 1000 
elaniku kohta osutus vabariigi keskmi
sest suuremaks Tallinna linnas ning 
mitme droogi osas ka Narva ja Tartu 
linnas ning Kingissepa, Pärnu ja Jõgeva 
rajoonis. Droogide vajadus 1000 elaniku 
kohta on administratiivsete piirkondade 
järgi väga erisugune ja selle alusel välja 
tuua keskmist vajaduse koefitsienti 
1000 elaniku kohta kogu vabariigi 
jaoks pole õige.

Tuleb arvestada ka seda, et eksper
did võisid teha ülepakkumisi. Tallinnas 
võis eksperte eksitusse viia see, et üks 
ja sama patsient on mingit droogi mit
mest apteegist nõudnud korduvalt. Tal
linna külastab suhteliselt palju meie 
vabariigi muude linnade ja rajoonide 
elanikke, kes ravimeid ja ka drooge 
ostavad Tallinna apteekidest. Võimalik, 
et seetõttu ka Tallinna-lähedased rajoo
nid (Harju, Rapla) planeerisid 1000 
elaniku kohta kõige väiksema koguse 
drooge vabariigis.

Mõningatele võimalikele eksimustele 
vaatamata tuleb ekspertküsitluse teel 
saadud andmeid droogide vajaduse 
kohta siiski pidada ligilähedaseks tege
likule vajadusele, sest ekspertide arv 
oli küllalt suur. Sellele viitab ka fakt, 
et selliste droogide osas, mille järele 
pole erilist puudust tuntud (köömned, 
teelehe lehed, kalmusejuurikad, paaks- 
puukoor, ubalehe lehed), on ekspertide 
hinnang vajaduse kohta ja tegelik käive 
peaaegu kooskõlas.

Droogide vajadused kaetakse varu
mise ja üleliiduliste fondide alusel 
eraldatud kogustega. Eesti NSV-s tege
levad droogide varumisega Tervishoiu 
Ministeeriumi, Haridusministeeriumi, 
Kõrg- ja Keskerihariduse Ministee
riumi, Metsamajanduse ja Looduskaitse 
Ministeeriumi ning Põllumajanduse 
Ministeeriumi asutused vastavalt plaa
nidele. Ekspertide poolt plaanitud vaja
dusest rohkem said meie vabariigi 
apteegid 1974. aastal varumise teel ja 
fondide kaudu köömneid, kalmusejuu- 
rikaid ja paakspuukoort. 70... 97° о 
vajadusest saadi pärnaõisi, kasekäsna, 
põldosja ürti ja ubalehe lehti. Ligi
kaudu pool kaeti kibuvitsamarjade, 
linaseemnete, naistepuna ürdi, palder
jani juurte, islandi käokõrva, kõrvenõ
gese lehtede ja kasepungade vajadu
sest. "

Apteekidest väljastatavad droogid ei 
kuulu tugevatoimeliste ravimite hulka. 
Nad ei tekita harjumust, ohtlikke kõr
valnähte ega põhjusta ravimi liigtarvi- 
tärnist. Nende hulgas on küllalt mõju
said ravivahendeid, nagu kummeliõisi- 
kud, pärnaõied, leesikalehed, pohlale- 

105



hed, männikasvud, mustikad. Seetõttu 
tuleb droogide vajaduse katmisele seni
sest suuremat tähelepanu pöörata. Eks- 
pertmeetodil saamegi teada orienteeri
valt vajalikud kogused. Täpse vajaduse 
üksikute droogide järele saab määrata 
siis, kui seda droogi on külluses, kui 
vajaduse määramise aluseks võetakse 
aasta andmed realiseerimise ja jääkide 
ning defektuuri kohta.

Näiteks on teekummelit hakatud kul
tiveerima meie vabariigi sovhoosides 
ja kolhoosides, kus selle kultuuri hool
damisel ning saagi koristamisel abista
vad üldhariduslike koolide õpilased.

Rohkem tuleb kasutada üldharidus
like koolide abi droogide varumisel. 
Eelkõige on vaja plaanid viia kooskõlla 
tegelike tingimustega. Üsna sageli on 
kooliõpilastele antud ülesandeks koguda 
ravimtaimi sealt, kus neid üldse ei 
kasva. Ekspertküsitlusel saadi andmeid 
ka ravimtaimede paiknemise kohta. Nii 
selgitati välja kibuvitsa, leesika, pohla, 
naistepuna, koirohu, kadaka, islandi 
käokõrva, nõmme-liivatee, paakspuu ja 
karukella ligikaudsed varumise paigad. 
Need andmed on lähtealuseks ravim
taimede kasvupiirkondade täpsemal 
kaardistamisel ja varude määramisel. 
Sellele tööle on Apteekide Peavalitsus 
ning Eesti NSV Farmatseutide Teadus
lik Selts ühiselt juba asunud.

KIRJANDUS: 1. Клюев M. А. В сб.: Все
союзная научная конференция «О расши
рении использования природных ресурсов 
лекарственных растений с учетом изуче
ния опыта народной медицины». Тбилиси, 
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Tartu Kontrollanalüüsi Laboratoorium 
TRÜ Arstiteaduskonna farmaatsia 

kateeder 

UDK 616.36—002—036.22—071

SEERUM- JA INFEKTSIOOSSE 
HEPATIIDI EPIDEMIOLOOGILISI 
NING KLIINILIS-LABORATOOR- 
SEID ISEÄRASUSI
EVALD TAMMEPOLD TEA KIRIS! - TARTU 

seerumhepatiit, infektsioosne hepatiit, kliinilised 
Ja laboratoorsed näitajad, diferentsiaaldiagnos- 
tika

Kuni НВ-antigeeni (s. o. SH-, Au- 
antigeen) avastamiseni eristati seerum- 
hepatiiti (SH) infektsioossest hepatiidist 
(IH) peamiselt epidemioloogiliste kri
teeriumide alusel, millest tulenesid 
sagedased eksidiagnoosid. Viimastel 
aastatel on neid hepatiidivorme võima
lik palju kindlamini diferentsida, kuna 
НВ-antigeeni peetakse spetsiifiliseks 
seerumhepatiidile (2, 5, 7, 9). Kirjan
dusandmed seerumhepatiidi ja infekt
sioosse hepatiidi sümptomatoloogia 
ning laboratoorse uurimise kohta olid 
enne НВ-antigeeni avastamist väga 
vastukäivad, kuid ka praegu ei ole veel 
leitud ühtseid seisukohti (4, 7, 9, 11).

Käesoleva töö ülesandeks oli mõnin
gate epidemioloogiliste, kliiniliste ja 
laboratoorsete näitajate analüüs see- 
rumhepatiiti ning infektsioosset hepa
tiiti põdejail, kellel nende haigusvor- 
mide diferentsimiseks uuriti HB-anti- 
geeni vereseerumis.

Materjal ja meetod. Uurisime 423 vii- 
rushepatiidihaiget, s. o. kõiki, keda aas
tail 1974 ... 1975 oli ravitud Tartu 
Linna Kliinilises Nakkushaiglas. Neist 
oli täiskasvanuid 354 ja kuni 14 aasta 
vanuseid lapsi 69. Mehi oli 225 ja naisi 
198.

Seerumhepatiiti diagnoositi 216 juhul 
ja infektsioosset hepatiiti 207 juhul. 
Seerumhepatiiti diagnoositi siis, kui oli 
leitud НВ-antigeen või kui viimase 
kuue kuu jooksul oli korduvalt tehtud 
parenteraalseid manipulatsioone ja kui 
puudus kontakt infektsioosset hepatiiti 
põdeva haigega.

Infektsioosse hepatiidi juhtudel HB- 
antigeeni ei leitud, haigeil puudusid 
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anamneesis korduvad parenteraalsed 
manipulatsioonid ja paljud neist olid 
olnud kontaktis infektsioosset hepatiiti 
põdeva haigega.

НВ-antigeeni uuriti immuunelekt- 
roosmoforeesimeetodil, mille puhul 
kasutati Tallinna Vabariiklikust Vere- 
ülekandejaamast saadud testsüsteemi. 
Vereseerumi bilirubiinisisaldust mää
rati Jendrassiku meetodil, aminotrans- 
feraaside aktiivsust uuriti Reitmani- 
Frankeli järgi, tümoolproov tehti Kil- 
chlingi ning sublimaatproov Schmidti 
ja Friedeli modifikatsioonis. Veresee
rumi üldvalku määrati refraktomeetri- 
liselt ja valgufraktsioone uuriti paber- 
elektroforeetiliselt.

Tulemused ja arutelu. Viirushepa- 
tiidi tõttu ravil viibinute hulgas moo
dustasid seerumhepatiidihaiged meie 
haiglas kahel viimasel aastal 51%. HB- 
antigeeni läks korda avastada 68,1%-1 
seerumhepatiidihaigetest. Enamikul 
neil olid anamneesis mitmesugused 
parenteraalsed manipulatsioonid. Neid 
ei õnnestunud kindlaks teha ainult 
9,7%-l uurituist, mis räägib seerum- 
hepatiidi enteraalse ülekandemehha
nismi võimalusest (7, 8).

Käesolevas töös uuritud seerumhepa
tiidihaigetest oli 75% viibinud haiglas 
ravil, kus nad tõenäoliselt nakatusid. 
Haiglaravi ajal tehti neist 7з-1е mitme
suguseid operatsioone, mille tõttu tehti 
enamikule korduvalt ka vereülekan- 
deid. Ambulatoorsed parenteraalsed 
protseduurid, peamiselt vereanalüüsid, 
ravimite süstimine polikliinikus, dis
panseris, tervishoiupunktis jm., olid 
anamneesis 10,6%-l seerumhepatiidi
haigetest. Stomatoloogilisi manipulat
sioone võis oletada seerumhepatiidi 
ülekande tegurina 4,6%-1 juhtudest. 
Seega toimub seerumhepatiiti nakatu
mine meie tingimustes peamiselt haig
lates, millele on ka varem tähelepanu 
juhitud (3, 10).

Infektsioosset hepatiiti põdesid sage
damini 2 ... 30 aasta vanused haiged, 
kusjuures kuni 20 aastani peaaegu 
ainult infektsioosset hepatiiti (90,4%). 
Seerumhepatiiti põdesid seevastu pea
miselt lapsed esimesel eluaastal ja täis

kasvanud pärast 30. eluaastat, kusjuu
res haigestumine sagenes vastavalt 
eale (vt. joonis 1). Üle 30 aasta vanuste 
hulgas langes seerumhepatiiti haiges
tumise juhtudele 79,3% selles vanuses 
diagnoositud viirushepatiidi juhtudest. 
Analoogilist haigestumise sõltuvust elu
east on seerumhepatiidi ja infektsioosse 
hepatiidi puhul täheldanud ka mõned 
teised autorid (4, 6, 8).

Infektsioosse hepatiidi esinemissage
duses ilmnes selgelt sesoonsus, nimelt 
sagenes haigestumine 2 ... 3 korda ok
toobrist detsembrini (vt. joonis 2). Kõi
ge harvem tuli haigestumist ette juu
nis, juulis ja augustis. Seerumhepatiiti 
haigestumises sesoonsus puudus, kuigi 
mõningat sagenemist võis haigestumi
ses märgata kevadkuudel. Ka E. A. Pak-

Joonis 1. Seerum- ja infektsioossest hepatii- 
dist põhjustatud haigestumus patsientide 
eluea järgi.

Joonis 2. Viirushepatiidi sesoonsus aastail 
1974 ... 1975; viirutamata ala — infektsioosne 
hepatiit, viirutatud ala — seerumhepatiit.
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toris kaasautoritega on täheldanud hai
gestumise vähest tõusu aprillis (8).

Kliinilisi ja laboratoorseid näitajaid 
uuriti 215 viirushepatiidihaigel, neist 
põdes 107 seerumhepatiiti (kõik HB- 
antigeen-positiivsed) ja 108 infektsioos
set hepatiiti. Paistis silma, et infekt
sioosne hepatiit algas kõige sagedamini 
gripitaoliselt palavikuga, seevastu 
pseudoreumaatiline preikteeriline sünd
room oli omane peaaegu üksnes see- 
rumhepatiidile (vt. tabel 1). Infekt
sioosne hepatiit algas mõnevõrra sage
damini düspeptiliste vaevustega, kuid 
see erinevus osutus ebaoluliseks. Kol- 
lasuseelne periood oli seerumhepatiidi 
korral pikem kui infektsioosse hepatüdi 
puhul, vastavalt 10.0=1.0 ja 7,2 + 0,6 
päeva (P<0,01). Seerumhepatiiti põ
devad haiged viibisid ravil kesk
miselt 39,7 + 1,5 päeva, infektsioosset 
hepatiiti põdejad aga 31,4+1.2 päeva 
(P<0,001).

Vereseerumi üldbilirubiini ja biliru- 
biiniindeksi väärtused ning aminotrans- 
feraaside aktiivsus olid seerumhepatiidi 
korral oluliselt suuremad ja normali
seerusid aeglasemalt kui infektsioosse 
hepatiidi puhul, mis kinnitavad esimese 
raskemat kulgu (vt. tabel 2). Seevastu 
olid vereseerumi valgufraktsioonide ja 
tümoolproovi nihked seerumhepatiidi- 
haigetel väiksemad ja need viitavad 
sellele, et seerumhepatiit nagu kahjus
taks maksa valguainevahetust vähem 
kui infektsioosne hepatiit. Seerumhepa- 
tiidile omase tümoolproovi madala tu
lemuse kohta võime leida viiteid ka 
kirjandusest (1, 7, 9).

Kuigi sublimaat- ja tümoolproov 

kuulusid mõlemad ühte ja samasse 
vereseerumi sadestusreaktsioonide rüh
ma. ei olnud nende tulemused analoo
gilised. Nimelt seerumhepatiidi juhtu
del olid patoloogilised nihked subli- 
maatproovi korral tugevamad kui in
fektsioosse hepatiidi juhtudel, mille 
põhjused jäävad ebaselgeks. Sublimaat- 
ja tümoolproovi tulemusi mõjutavad 
erinevad tegurid, mis ilmselt ongi eri
nevuse põhjuseks.

Uurimistulemustest selgus, et see
rumhepatiiti ja infektsioosset hepatiiti 
põdevatel haigetel on mitmeid olulisi 
erinevusi mõningates kliinilistes ja la
boratoorsetes näitajates, kuid igal üksi
kul haigusjuhul ei ole nende põhjal 
siiski võimalik üht hepatiidivormi tei
sest diferentsida, sest need erinevused 
ilmnevad küll sagedamini ühe viirus- 
hepatiidivormi puhul, kuid ei puudu 
täiesti ka teise vormi korral. Kui aga 
arvestada kummagi hepatiidi kliinilisi 
ja laboratoorseid erinevusi kompleksselt, 
siis moodustavad nad nn. diagnostilise 
mosaiigi, mida saab paljudel juhtudel 
diagnoosimisel kasutada.

Infektsioosse hepatiidiga võrreldes 
algab seerumhepatiit sagedamini liige
sevaludega, kulgeb pikema kollasus- 
eelse perioodiga, vereseerumi biliru- 
biini ja tema indeksi väärtused ning 
aminotransferaaside aktiivsus on suu
remad ja normaliseeruvad aeglasemalt. 
Nihked vereseerumi valgufraktsioonide 
vahekorras ja tümoolproovi väärtustes 
on seerumhepatiidi puhul väiksemad, 
sublimaatproovi osas aga suuremad. 
Seerumhepatiiti põevad tavaliselt va
nemad inimesed, haigusele on iseloo-

Tabel 1. Preikteerilise perioodi sündroom seerum- ja infektsioosse hepaiiidi puhul

Sündroom - SH IH ____ P
n %+m n %+m

Pseudogripoosne 12 11,2+3,0 50 46,3+4,7 <0.001
Düspeptiline 44 41,1+4.8 49 45,4+4,8 >0,05
Pseudoreumaatiline 34 31,8+4,5 2 1,8±1,3 <0,001
Astenovegetatiivne 9 8,4+2,7 4 3,7+1,8 >0,05
Latentne 8 7,5+2,5 3 2,8+1,6 >0,05
Kokku 107 100,0 108 100,0
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Tabel 2. Laboratoorsete uuringute tulemused seerum- ja infektsioosset hepatiiti põdevatel 
haigetel (x±m)

ALT — alaniinaminotransferaas AST — aspartaataminotransferaas
Keskmisi väärtusi võrreldakse infektsioosse hepatiidi vastavate näitajatega 

* P<0,05 ** P<0,01

Uuring ja 
hepatiidi vorm

Haiguse 
kulminat
sioon

Kollatõve 
taandumise 
ajal

Varase rekon- 
valestsentsi- 
perioodil

Kolme hai- 
gusperioodi 

' keskmine

Uldbilirubiin (mg%) 
SH 12,7+0,37” 5,1+0,23” 1,7+0,07** 6,4+0,22**
IH 8,4+0,36 3,1+0,17 1,2+0,04 4,1+0,17
Bilirubiiniindeks (%) 
SH 68,6+0,69” 65,6+0,94** 54,3+1,48 64,3+0,63**
IH 66,6+0,76 59,5+1,22 48,6+3,07 60,6+0,79
ALT (üh.) 
SH 27,0+0,41** 15,9+0,56** 8,1+0,48 16,7+0,43**
IH 24,3+0,64 11,9+0,58 7,5+0,49 13,6+0,45
AST (üh.) 

SH 23,0+0,36** 14,0+0,42** 8,2+0,36* 14,9+0,34**
IH 20,2+0,55 10,3+0,47 7,4+0,37 11,8+0,35
Tümoolproov (üh.)

SH 42,1+2,05” 30,4 + 1,39** 22,7 + 1,12** 31,4+0,94**
IH 55,3 + 3,10 43,9+2,00 30,7 + 1,38 41,8+1,23
Sublimaatproov (%)

SH 72,3+1,05” 82,3+0,84” 84,0+0,70** 80,0+0,59**
IH 1 77,4+1,31 85,0+0,99 88,6+0,77 83,5+0,66
Üldvalk (g%) 
SH 7,1+0,10* 6,8+0,15 6,9+0,12 7,0+0,07*  *
IH 7,3+0,10 6,9+0,21 7,2+0,16 7,2+0,08
Albumiinid (rel.%) 
SH 45,0+0,45 45,6+0,75 46,9+0,58 45,6+0,33*
IH 44,3 + 0,39 44,8+0,92 45,3+0,95 44,8+0,34
Globuliinid (rel. %) 
gammaglobuliin
SH 24,9+0,38 24,2+0,62 22,9+0,53 . 24,2+0,28*
IH 25,6 + 0,39 23,4 + 0,81 23,5+0,64 ' 24,9+0,32
beetaglobuliin 
SH 14,9+0,21” 15,2+0,38 15,f±0,35 15,2+0,18* ’
IH 15,8+0,24 15,3—0,44 15,6+0,46 15,7+0,18
alfa2-globuliin 
SH 9,8+0,20** 10,9+0,39 10,9+0,35* 10,3+0,17**
IH 10,4+0,20 11,2+0,51 11,7+0,33 10,8+0,17
alfa-globuliin

SH 4,5+0,14 4,2+0,16 3,8+0,17 4,2+0,09*
IH 4,5+0,13 4,5+0,31 4,0+0,17 4,4+0,10

mulikud parenteraalsete manipulatsioo
nide esinemine anamneesis ja HB-anti- 
geeni leidumine vereseerumis.

Oma uurimistulemusi kokku võttes 
võime konstateerida, et seerumhepatiidi 
probleem on meil väga aktuaalne, sest 
teda esineb isegi sagedamini kui infekt
sioosset hepatiiti. Tuginedes seerum- 
hepatiidile omastele epidemioloogilis- 
tele ja kliinilistele iseärasustele ning 
laboratoorsetele uurimistele, tuleb püü
da seda haigust võimalikult täpselt dife- 
rentsida infektsioossest hepatiidist, sest 

õige diagnoos on nakkushaiguste profü
laktika peamine eeltingimus.
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TRÜ Arstiteaduskonna nakkushaiguste, 
dermatoloogia ja veneroloogia kateeder 

Tartu Linna Kliiniline Nakkushaigla

UDK 616.36 — 002—079.4:577.158

LAKTAATDEHODROGENAASI  
ISOENSÜÜMID JA VALGUAINE- 
VAHETUSE MÕNED NÄITAJAD
VIIRUSHEPATIIDIHAIGETEL

AINO DANILOVITŠ . TARTU

seerumhepatiit, infektsioosne hepatiit, laktaat- 
dehüdroqenaasi isoensüümid, valquainevahetus, 
maksa biosünteesi talitlus

Viirushepatiiti põdevatel haigetel on 
vereseerumi üksikute ensüümide 
aktiivsuse määramise kõrval hakatud 
uurima ka mitmeid isoensüüme. Mõ
ningaid isoensüüme peetakse palju 
tundlikumaks maksakahjustuse näita
jaks, võrreldes mis tahes üksiku ensüü
mi aktiivsuse ja mitme teise biokeemi
lise uuringuga (5, 6, 9, 10).

Töö eesmärk oli uurida lakaatdehüd- 
rogenaasi isoensüümide ensümogrammi 
ja mõningate valguainevahetuse näita
jate, nagu tümoolproovi, seerumi üld- 
valgu, proteinogrammi dünaamikat 
viirushepatiiti põdevail haigeil selleks, 
et leida uusi kriteeriume, mis paremini 
iseloomustaksid haiguse kulgu, ravi 
tõhusust ja prognoosi.

Uuritavad ja metoodika. Uuriti 128 
viirushepatüdihaiget (3... 80 aasta 
vanuses), keda raviti Tartu Linna Klii

nilises Nakkushaiglas. 54 haigel (42,3'’ o) 
diagnoositi seerumhepatiiti, ülejäänuil 
aga infektsioosset hepatiiti. Viimastest 
oli 26 last (20,3%) vanuses 3 ... 16 aas
tat. Tervete rühma kuulus 19... 54 
aasta vanust 19 doonorit. Diagnoosimi
sel arvestati kliinilis-laboratoorseid 
andmeid ja epidemioloogilist anamneesi. 
Seerumhepatiiti diagnoositi siis, kui 
anamneesis esines korduvaid parente- 
raalseid manipulatsioone või kui haige 
veres leiti НВ-antigeen. See oli posi
tiivne 72,8° o-l seerumhepatiiti põde- 
vaist isikuist.

Laktaatdehüdrogenaasi isoensüümide 
ensümogramm määrati polüakrüül- 
amiidgeelis diskuselektroforeesimeeto- 
dil (3). Üksikute isoensüümide hulga
line määramine toimus densitomeetrili- 
selt mikrodensitomeetri UT-6905 abil. 
Valguainevahetuse näitajatest uuriti 
tümoolproovi Shanki ja Hoaglandi järgi 
(8) ning seerumivalke paberelektrofo- 
reesimeetodil. Peale selle määrati vere 
bilirubiinisisaldus, asparagiin- ja ala- 
niinaminotransferaaside aktiivsus ning 
uuriti uriini sapipigmentide suhtes. 
НВ-antigeeni uuriti immunoosmoelekt- 
roforeesimeetodil (4). Uuringuid tehti 
2... 5 korda ühenädalaste vaheaega
dega.

Tulemused. Viirushepatiidi ägedal 
perioodil esinesid ensümogrammis kõik 
viis laktaatdehüdrogenaasi isoensüümi 
(LDHi, LDH2, LDH3, LDH4 ja LDHs) 
96,2 % -1 seerumhepatiiti ja 95,4%-1 
infektsioosset hepatiiti põdevatest hai
getest. Eriti tõusid laktaatdehüdroge
naasi aeglaselt liikuvate, katoodipool- 
sete isoensüümide LDH4 ja LDH5 
aktiivsus. Nende aktiivsus olenes hai
guse vormist, raskusest ja kulust. See
rumhepatiiti põdevatel haigetel olid 
LDH4 ja LDHs aktiivsus 4 ... 8 korda, 
infektsioosse hepatiidi puhul 3 ... 5 
korda kõrgem kui tervetel. Paralleel
selt LDH4 ja LDHs aktiivsuse tõusuga 
ilmnes anoodipoolsete (LDHj ja 
LDH2) isoensüümide aktiivsuse langus. 
Laktaatdehüdrogenaasi isoensüümide 
keskmised väärtused uurituii on esita
tud tabelis.

Kuigi lastel kulgeb viirushepatiit 
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kergemini ja nad paranevad kliiniliselt 
kiiremini (1, 2), esineb ka neil haiguse 
ägedal perioodil 4 ... 6-kordne LDH4 ja 
LDH5 aktiivsuse tõus.

Ägedate haigusnähtude kadumisest ia 
naha kollasuse taandumisest alates 
ilmnes laktaatdehüdrogenaasi isoensü- 
mogrammi dünaamikas katoodipoolsete 
isoensüümide aktiivsuse langustendents. 
Laktaatdehüdrogenaasi isoensümo- 
gramm normaliseerus küllalt aeglaselt 
ja alati ei toimunud normaliseerumine 
paralleelselt kliinilise paranemisega. 
Nii olid LDH4 ja LDH5 aktiivsus haig
last lahkumise ajal normist kõrgemad 
veel 29,3%-1 seerumhepatiiti ja 22,8%-1 
infektsioosset hepatiiti põdevatest täis
kasvanutest. Laktaatdehüdrogenaasi 
isoensümogramm normaliseerus ravi 
kestel ainult 19%-1 lastest. Ülejäänutel 
jäid LDH4 ja LDH5 aktiivsus kõrgeks 
haiglast lahkumiseni ja sageli ka hil
jem.

Kirjandusandmed laktaatdehüdroge
naasi isoensümogrammi normaliseeru
mise kohta on vastukäivad. V. Bela- 
kowi (6) ja J. Fedjanini (10) järgi nor
maliseeruvad laktaatdehüdrogenaasi 
isoensüümid koos viirushepatiidi kliini
lise paranemisega. G. Baklanova kaas
autoritega (5) väidab, et LDH4 ja LDH5 
aktiivsus normaliseeruvad alles pärast 
paranemist. A. Laiškonise (7) töö tule
mused kinnitavad meie andmeid, et 
laktaatdehüdrogenaasi isoensümo
gramm normaliseerub lastel pärast vii- 
rushepatiidist paranemist ja muude 
biokeemiliste uuringute normaliseeru
mist.

Viirushepatiidi ägedal perioodil oli 
tümoolproov enamikul haigetel normist 
kõrgem. Tümoolproovi väärtused ole

nesid haiguse raskusest, olles raskema
tel viirushepatiidi juhtudel kõrgemad. 
Tümoolproovi väärtused olid kõrgemad 
infektsioosset hepatiiti põdevatel lastel.

Seerumi üldvalgu osas ilmnes viirus
hepatiidi ägedal perioodil kalduvus 
hüpoproteineemia tekkeks, mis kliini
lise paranemise ajal kadus. Mõnevõrra 
tugevamad olid valguainevahetuse nih
ked proteinogrammis. Viirushepatiidi 
ägedal perioodil täheldati enamikul 
juhtudel hüpoalbumineemiat ja albu- 
miinide-globuliinide vahelise suhte lan
gust alla 1. Kõikide haigete proteino
grammis esinesid hüpergamma- ja 
hüperbeetaglobulineemia. Proteino- 
grammi muutused olenesid viirushe- 
patiiti põdevate haigete vanusest, hai- 
gusvormist, haiguse raskusest ja kulust. 
Nii olid valguainevahetuse muutused 
enam välja kujunenud ja püsisid in
fektsioosset hepatiiti põdevatel haige
tel kauem kui seerumhepatiiti põdeja
tel. Tugevamad ja püsivamad valgu
ainevahetuse nihked ilmnesid lastel ja 
need normaliseerusid pärast kliinilist 
paranemist.

Arutelu. Toodud andmeil tuleb ilm
siks vahetu seos laktaatdehüdrogenaasi 
isoensüümide ja valguainevahetuse 
näitajate dünaamika vahel viirushepa- 
tiiti põdevail haigeil. Laktaatdehüdro
genaasi aeglaselt liikuvate, katoodi
poolsete isoensüümide (LDH4 ja LDH5) 
aktiivsus ja valguainevahetuse näitajad 
normaliseerusid 3/4-l täiskasvanuist 
juba kliinilise paranemise ajal, enami
kul lastel aga hiljem.

Kirjandusandmetel (10, 11) eraldu
vad Laktaatdehüdrogenaasi aeglaselt 
liikuvad, katoodsed isoensüümid elekt- 
roforeesiväljas koos gammaglobuliini- 

Rühm Isoensüümid

Laktaatdehüdrogenaasi isoensüümide keskmised väärtused haigeil ja terveil

LDHi LDH2 LDHs LDH4 LDHs

Seerumhepatiit 21,9+0,71 37,5+1,12 17,1+0,59 16,1+0,52 7,4+0,43
Infektsioosne hepatiit: lapsed 23,2+0,42 36,9+1,11 15,2+0,46 14,9+0,48 9,8+0,54

täiskas-
vanud 25,3+0,86 38,l±h,09 17,2+0,56 16,7+0,61 4,5+0,28

Terved 28,6+1,37 48,4± 2,14 17,3+0,61 4,1+0,23 1,6+0,11
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dega. LDH4 isoensüüm paigutub See
juures gammaglobuliinide fraktsiooni 
algusesse, LDH5 gammaglobulliinide 
fraktsiooni lõppu. J. Fedjanini (LO, 11) 
arvates võiksid isoensüümide ersümo- 
grammi nihked olla tingitud kompleksi 
valk-isoensüüm biosünteesi häiretest.

Arvestades laktaatdehüdroggenaasi 
isoensüümide seost gammaglobuliini- 
dega ja isoensümogrammi normalisee
rumist samal ajal valguainevahetuse 
näitajatega, võiks isoensümotrammi 
pidada maksa biosünteesi talitluse näi
tajaks. Laktaatdehüdrogenaasi katoodi- 
poolsete isoensüümide (LDH4 ja LDH5) 
esinemine ensümogrammis iseloomus
tab maksa biosünteesi talitluse puudu
likkust isegi pärast viirushepatiidist 
kliinilist paranemist.

KIRJANDUS: 1. Danilovitš, A. Nõukogude 
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TRÜ Arstiteaduskonna nakkushaiguste, 
dermatoloogia ja veneroloogia 

kateeder

DDK Ы6.У88.7 —078

RESPIRATOORSETE VIRUS- 
NAKKUSTE LABORATOORNE 
DIAGNOOSIMINE EESTI NSV-s 
1975/1976. A. TALVEL JA 
KEVADEL
KIIRA SUBI AINO LEMBER VAIKE TAPUPERE 
ALEKSANDRA VOROBJOVA KUULO KUTSAR 
LEILI HANNUS ■ TALLINN
VIRVE LÄÄNE ■ TARTU 

respiratoorsed viirused, laboratoorne diagnoo
simine

Akuutsetesse respiratoorsetesse hai
gustesse haigestumise sagenemist tähel
datakse reeglipäraselt igal talvel ja ke
vadel. Haigestumine, eriti grippi A2, 
võib olla aastavahetusel (detsembris või 
jaanuaris) puhangulist laadi (1, 2, 6). 
Uurimisperioodil, 1975. a. novembrist 
1976. a. märtsini, sagenes haigestumine 
detsembris (vt. joonis 1) ja jätkus jaa
nuaris. Peamiselt sagenes gripijuhtude 
registreerimine. Haigestumine omandas 
puhangulise iseloomu veebruaris, mil 
meie vabariigis registreeriti gripihai- 
geid üle viie korra rohkem kui jaanua
ris. Nimetatud perioodil haigestus grip
pi ja akuutsetesse respiratoorsetesse 
haigustesse 10,4% Eesti NSV elanik
konnast, neist Tallinnas 12,4%, Tartus 
15,0% ja Narvas 16,0%. Teistes linna
des ja rajoonides oli haigestumus väik
sem. Haigestumus oli maksimaalne 
veebruari II dekaadil, millal näiteks 
Tallinnas vajas arstiabi kuni 2500 hai
get päevas. Märtsist alates täheldati 
haigusjuhtude arvu üldist vähenemist.

Viroloogilisi uuringuid tehti mitmes 
‘laboratooriumis (Tallinna Epidemioloo
gia, Mikrobioloogia ja Hügieeni Tea
dusliku Uurimise Instituudis, Vabariik
likus Sanitaar- ja Epidemioloogiajaa- 
mas, Tallinna Merimetsa Haiglas ning 
Tartu Linna Kliinilises Nakkushaig
las). Uurimisel kasutati immunofluo- 
restsentsimeetodit, seroloogilist reakt
sioone, nagu komplemendi sidumise ja 
hemaglutinatsiooni pidurduse reakt
siooni, ja isoleeriti viirusi kanaembüo-
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Joonis 1. Eesti NSV-s registreeritud akuut
sete respiratoorsete haigusjuhtude arv 1975. 
aasta novembrist 1976. aasta märtsini: jäme- 
joonega on tähistatud gripijuhud, peenjoo- 
nega akuutse respiratoorse haiguse juhud.

tel või kanaembrüo koekultuuridel. 
Ägedaid respiratoorseid haigusi uuriti 
gripi A2 ja B, paragripi I, II ja III tüü
bi, adeno- ja respiratoorsüntsütiaal- 
(RS-)viiruste suhtes. Tabel annab üle
vaate vaatluse all oleval perioodil diag
noositud akuutsetest respiratoorsetest 
haigustest.
Akuutsete respiratoorsete haiguste labora
toorse uurimise tulemused Eesti NSV-s 
1975. a. novembrist 1976. a. märtsini

Uuritud 
viirustüvi

Uuritute Laboratoorselt
arv diagnoositud

arv %

Gripiviirus A2 2168 479 21,6
Gripiviirus В 2165 173 8,0
Paragripiviirus 2102 327 15,6
Adenoviirus 2090 313 15,0
RS-viirus 1948 110 5,6

Joonis 2. Akuutsete respiratoorsete haiguste 
laboratoorse diagnoosimise tulemused kuude 
kaupa 1975. aasta novembrist 1976. aasta 
märtsini: I — gripp A2, II — gripp В, III — 
paragripp, IV — adenoviirus, V — RS-viirus, 
VI — seganakkused.

Kõikide laboratooriumide uurimis
tulemuste järgi diagnoositi vaadeldaval 
perioodil kõige sagedamini grippi A2, 
vähem muid akuutseid respiratoorseid 
haigusi.

Joonisel 2 on esitatud laboratoorse 
diagnoosimise tulemused kuude kaupa. 
Uuritute arv kõikus eri kuudel 313 ... 
... 620 vahel.

Nagu nähtub jooniselt, diagnoositi 
1975. aasta novembris ja detsembris 
kõiki uuritud respiratoorseid viirus- 
nakkusi. 1976. aasta jaanuaris suurenes 
tunduvalt adenoviirusnakkuse juhtude 
arv (P<0,05), veebruaris omakorda 
tunduvalt gripi A2, paragripi ja sega- 
nakkuse juhtude arv (P<0,05). Vähe
mal määral täheldati suurenemist gri
piviiruse В ja RS-viiruste osas.

Ametlikus aruandluses peegelduv 
gripipuhang korreleerus veebruaris 
laboratoorse diagnoosimise tulemuste
ga. Samas ei peegeldunud muude 
akuutsete respiratoorsete haiguste sa
genemine enne puhangut ega ka gripi- 
puhangu ajal. Huvipakkuv on see, et 
kui kuni 1971. aastani teiste respira
toorsete viiruste osatähtsus akuutsete 
respiratoorsete haiguste tekkes gripi 
A2 puhangute ajal suhteliselt vähenes 
(1), siis 1971. aastast alates on nende 
osatähtsus suurenenud (2, 6). Viimane
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tingibki seganakkuste sagedama esine
mise gripipuhangute perioodil, nagu oli 
see ka vaatluse all oleva puhangu ajal.

Seganakkustele gripipuhangute ajal 
viitavad ka kirjanduse andmed (4, 5). 
Seganakkuste kliiniline pilt võib pee
geldada ühte nakkust, kuid haiguse 
kulg on pikem ja tüsistusi tunduvalt 
rohkem kui monoinfektsioonide puhul 
(3, 5). Seetõttu on oluline, et sega- 
nakkused juba varakult välja selgita
taks. See on võimalik laboratoorse 
diagnoosimise teel.
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Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja 
Hügieeni Teadusliku Uurimise Instituut 

Vabariiklik Sanitaar- ja Epidenuioloogiajaam 
Tallinna Merimetsa Haigla 

Tartu Linna Kliiniline Nakkushaigla

UDK 616.916:615.37(474.2)

LEETRITE VASTU VAKTSI
NEERITUD TALLINNA LASTE 
HUMORAALSE IMMUUNSUSE 
ASTME UURIMINE
OKU TAMM - TALLINN 
VLADIMIR BOLOTOVSKI BORISS GELIKMAN 
LJUBOV KIBRIK - MOSKVA
NINEL TITOVA GALINA KIKOS JAAN MÄRTIN . 
TALLINN

laste humoraalne immuunsus, leetrid, kaitse
pookimine, elusvaktsiinid

Kirjandusandmete (1, 4, 5) ja meie 
tähelepanekute (2, 3) põhjal võib öelda, 
et vaktsineeritute vereseerumis leidu
vate spetsiifiliste humoraalsete anti
kehade olemasolu ja vaktsineeritute 
leetrihaigestumus on ranges sõltuvuses.

Töö eesmärk oli humoraalse immuun
suse astme valikuline kindlakstegemine 
neil Tallinna lastel, keda oli vaktsinee
ritud leetrite vastu. Uurimised toimu
sid kolme aasta kestel, vaatlusalusteks 
oli 2100 koolieelsete lasteasutuste last 
ja kooliõpilast.

Massilist immuniseerimist leetrite 
vastu alustati Tallinnas 1967. aastal. 
Aastail 1967 .. . 1969 kasutati selleks 
leetrivaktsiini ЭШЧ, 1969. aastast ala
tes leetrivaktsiini Л-16, mida toodab 
L. Pasteuri nimeline Epidemioloogia ja 
Mikrobioloogia Teadusliku Uurimise 
Instituut Leningradis.

Vaktsineerituil uuriti leetri antihem- 
aglutiniinide sisaldust igal aastal kolme 
aasta kestel. See võimaldas jälgida 
spetsiifiliste antikehade moodustumise 
dünaamikat kogu vaatlusperioodil. Töös 
kasutati hemaglutinatsiooni pidurduse 
reaktsiooni Takaczy mikromeetodit.

Vaktsiini ЭШЧ mitmesuguste seeria
tega vaktsineeritute (1105 last) seeru
mite (1972. aastal kogutud) hulgas sel
gitati välja 24,2% seronegatiivseid 
proove (tiiter <1:4). Samade immuni- 
seeritute vereseerumite korduval uuri
misel humoraalse immuunsuse suhtes 
oli seronegatiivsete tulemuste arv 
1975. aastal suurenenud 28,0%-ni.
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1267 lapse hulgas, kellel kaitsepooki
miseks oli kasutatud vaktsiini Л-16, oli 
seronegatiivsete seerumite arv eespool 
nimetatud aastail väiksem, vastavalt 
7,3% ja 13,0%. Need andmed viitavad 
elusvaktsiini Л-16 kõrgele immunoloo- 
gilisele efektiivsusele.

Kui lähtuda nende laste üldarvust, 
kelle organism reageeris kaitsepookimi
sele humoraalsete antikehade moodus
tamisega, oli seronegatiivsete seerumite 
juurdekasv kolme vaatlusaasta jooksul 
kõikides uuritud vaktsiiniseeriates 
keskmiselt 4,2%.

Vaktsiiniga ЭШЧ immuniseerituilt 
koguti vereseerumid 4... 5 aastat 
pärast immuniseerimist, vaktsiiniga 
Л-16 immuniseerituilt aga 1 . .. 3 aasta 
pärast. Sellele vaatamata on andmed 
võrreldavad, sest, nagu teada, antike
hade hulk väheneb peamiselt esimese 
aasta jooksul pärast immuniseerimist 
või leetrinakkuse põdemist. Vaktsiini 
ЭШЧ immunoloogilist aktiivsust hin
nati kuue seeria osas (seeriad 52, 74, 65, 
91, 167 ja 121).

Nendel vaatlusalustel, keda oli 
immuniseeritud vaktsiiniga ЭШЧ see
riatest 91 ja 167, oli 3 ... 4 aastat pärast 
immuniseerimist seerumite antihem- 
aglutiniinide tiitrite geomeetriline kesk
mine vastavalt 3,8+0,13 ja 4,0+0,14 
log2. Seronegatiivsete seerumite hulk 
(tiiter *<2,0)  moodustas 9,3% ja 13,9%. 
Samade vaatlusaluste seerumite uuri
misest, mis tehti veel kolm aastat hil
jem (6... 7 aastat pärast esmast immu
niseerimist), ilmnes immuunsuse kesk
miste näitajate langus kuni 3,0 + 0,13 ja 
2,8+0,13 log2. Seronegatiivsete seeru
mite hulk mõnevõrra küll suurenes 
(14,3% ja 17,4%) vastavalt vaktsiini
seeriates 91 ja 167.

Immunogeensus oli madal vaktsiinil 
ЭШЧ seerianumbritega 52, 74 ja 121, 
võrreldes seeriatest 91 ja 167 pärineva 
vaktsiini immunogeensusega. Antikeha
de tiitrite geomeetrilised keskmised 
olid 4 ... 5 aastat pärast kaitsepooki
mist vastavalt 2,7+0,11, 3,1+0,10 ja 
3,3±0,14 log2 ning seronegatiivsete 
seerumite hulk 37,6%, 28,1% ja 22,7%. 
Seerumites, mis võeti veel kolm aastat 

hiljem (7 ... 8 aastat pärast kaitsepoo
kimist), tehti samuti kindlaks humo- 
raalse immuunsuse keskmiste näitajate 
langus vastavalt kuni 2,1+0,09, 
2,1 + 0,09 ja 2,5+0,15 log2 ning nega
tiivsete tulemuste arvu suurenemine 
vastavalt 39,5%, 36,6% ja 29,0%.

Leetri elusvaktsiinil on kõrge efek
tiivsus, mistõttu vaktsiini ЭШЧ kasuta
mise kohta toodud andmed viitavad 
üksikute vaktsiiniseeriate mittestan
dardsusele ning vaktsiini kasutamisel 
tehtud olulistele vigadele.

Samalaadseks immuniseeritute uuri
miseks valiti lasterühmad, kellel oli 
tehtud kaitsepookeid vaktsiiniga Л-16 
seeriatest 14, 23, 174, 164, 4 ja 250.

Parim immunogeenne mõju oli vakt- 
siiniseeriatel 164 ja 174. Antikehade 
keskmine tase, mis tehti kindlaks 1972. 
aastal (2 .. . 3 aastat pärast immunisee
rimist) kogutud seerumite uurimisel, 
oli vastavalt 4,6+0,10 ja 4,8+0,15 
log2. Seronegatiivseid seerumeid oli 
vaid 2,9% ja 2,2%. Veelgi kolm aastat 
hiljem olid seerumite antihemaglutinii- 
nide tiitrite keskmised langused vasta
valt 3,1+0,09 ja 3,3 + 0,13 log2. Laste 
arv, kelle vereseerumis spetsiifilised 
antikehad puudusid reaktsiooni mini
maalsetes lahjendustes, suurenes vas
tavalt kuni 9,0% ja 4,7%.

Vaktsiiniseeriad 14 ja 23 olid kõige 
kõrgema immunogeense aktiivsusega, 
1 .. . 3 aastat pärast kaitsepookimist 
kogutud seerumite uurimisel saadud 
antikehade tiitrite geomeetrilised kesk
mised olid vastavalt 3,8+0,08 ja 
4,0+0,16 log2. Veelgi kolm aastat hil
jem leiti nende laste vereseerumite 
uurimisel, et antikehade tiitrite geo
meetrilised keskmised olid neil 2,5± 
0,08 ja 2,7+0,14 log2. Samal ajavahe
mikul oli mõningal määral kasvanud 
seronegatiivsete analüüside osa.

Vereseerumite uurimise tulemused 
kinnitavad vaktsiini Л-16 eeliseid vakt
siini ЭШЧ ees. Vaktsiiniga Л-16 immu
niseeritute vereseerumite uurimisel oli 
seronegatiivseid tulemusi 2 ... 3 korda 
vähem ja antikehade tiitrid olid ilm
selt kõrgemad.

Lastel, keda oli immuniseeritud eri- 
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nevatest seeriatest pärineva vaktsiiniga, 
uuriti leetriantikehade sisalduse vähe
nemist (kuni nende täieliku kadumiseni 
seerumist) tiitrimise teel antigeeniga 
4ГАЕ.

Nendel vaktsineeritutel, keda 7 ... 8 
aastat tagasi oli immuniseeritud vakt
siiniga ЭШЧ (seeriad 52 ja 74) ja kelle 
hulgas seronegatiivsete seerumite prot
sent oli kõrge (39,5% ja 36,6%), langes 
antikehade kontsentratsioon hemaglu- 
tinatsiooni pidurduse reaktsiooni and
meil kolmeaastase vaatlusperioodi 
jooksul (kuni antikehade kadumiseni 
seerumist) 14,7 %-1 ja 15,7 %-1 kõiki
dest nende seerumite üldarvust, mille 
puhul oli tiiter olnud 1:4... 1:8. Anti
kehade tiitri langust kuni <1:4 leiti 
peamiselt neil, kellel see tiiter oli pärast 
kaitsepookimist olnud 1:4 ... 1:8. Nega
tiivsete uurimistulemuste arv vaktsii- 
niseeriatega 91 ja 167 immuniseeritute 
hulgas oli väiksem (14,3% ja 17,4%), 
kuid antikehade tiitri langust kuni 
<1:4 nenditi tegelikult samal määral, 
9,0% ja 15,9%.

Need antikehade keskmised tiitrid, 
mis tehti kindlaks lastel, kelle orga
nism reageeris kaitsepookimisele inten
siivse antikehade moodustamisega, ja 
mis määrati vaktsineeritutel 7 ... 8 aas
tat pärast kaitsepookimist nii ЭШЧ 
vaktsiiniga immunogeensematest see
riatest kui ka sama vaktsiiniga nendest 
seeriatest, mis paljude laste organismis 
immunoloogilist vastusreaktsiooni esile 
ei kutsunud, ei erinenud üksteisest ja 
kõikusid 3,3 + 0,14 .. . 3,5+0,15 log2 pii
res. Kõikides uuritud proovides, mis 
koguti vaktsiiniga ЭШЧ (erinevatest 
seeriatest) immuniseerituilt, oli seeru
meid antikehade tiitriga 2,0 .. . 3,0 log2 
ühepalju ning moodustas 1972. aastal 
30,1 ... 35,2%, 1975. aastal aga 54,1... 
57,7%.

Andmed osutavad sellele, et vakt
siini ЭШЧ eri seeriate immunogeen- 
sus oli sarnane, suur arv seronegatiiv- 
seid tulemusi aga on ilmselt seoses nii 
preparaadi kvaliteedi kui ka selle kasu
tamise viisidega.

Enam-vähem võrdsel määral (14,3 ... 
19,6%) tehti samuti kindlaks anti

kehade tiitri langus (kuni antikehade 
kadumiseni seerumist) vaktsiini Л-16 
kasutamise korral (mitmesuguse immu- 
nogeensusega seeriatest) immunisee- 
rituil, kellel antikehade tiiter oli 
1:4. .. 1:8.

Järelikult neil, kelle organism rea
geeris kaitsepookimisele antikehade 
moodustamisega, toimub humoraalse 
immuunsuse langus võrdsel määral, 
olenemata seronegatiivsete seerumite 
arvust ühe või teise seeria vaktsiiniga 
immuniseeritutel.

Vaktsiiniga Л-16 (kõrge immuno- 
geensusega seeriad 174 ja 164) immuni
seeritute positiivsete uurimistulemus
tega seerumite üldarvust oli 15,0... 
17,1% antikehade madalate tiitritega. 
Samal ajal oli see protsent 33,6 immu
niseeritute hulgas, kellele kaitsepooki
miseks kasutati madala immunogeen- 
susega seeria 14 vaktsiini. Seerumite 
antikehade geomeetrilised keskmised 
(arvesse võeti seerumid, milles leiti 
leetriantikehi) olid kõrge immunogeen- 
susega vaktsiiniseeriate kasutamisel 
4,9+0,15 ja 4,7+0,11 log2, seevastu 
seeria 14 kasutamisel 4,2+0,09 log2 
(t=3,0). Seerumeid koguti vaktsiiniga 
seeriast 14 immuniseerituilt 1... 2 
aastat ja vaktsiiniga seeriast 174 ja 164 
immuniseerituilt 2 .. . 3 aastat pärast 
kaitsepookimist. Kõik eespool öeldu 
kinnitab, et vaktsiin seeriast 14 ei 
olnud standardne.

Tähelepanu äratab see, et mõnedes 
lastekollektiivides ei moodustunud ena
mikul immuniseeritud lastel spetsiifi
lisi antikehi. Näiteks Tallinna 102. ja 
126. lastepäevakodus, kus kaitsepooki
miseks oli kasutatud vaktsiini seeria
test 167 ja 14, leiti leetriantikehi üks
nes kolme lapse vereseerumis, kuid 
immuniseeriti 14 last. See viitab kas 
vaktsiini mittestandardsusele või kait
sepookimisel tehtud vigadele.

Tallinnas täheldati 1975. aasta lõpul 
ja 1976. aasta algul leetrihaigestumuse 
epideemilist tõusu. Selle ajani oli Tal
linnas massilise immuniseerimise tule
musena valitsenud mitme aasta jooksul 
leetrite suhtes soodne epidemioloogiline 
seisund. Leetripuhangut võis oodata. 
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kuna juba aastail 1969 ... 1970 tähel
dati mõningates nakkuskolletes leetri
tesse haigestumise sagenemist vaktsi- 
neeritute, eriti laste hulgas, keda oli 
immuniseeritud vaktsiiniga ЭШЧ see
riatest 52 ja 74.

Lähtudes meie uurimisandmeist 
arvame, et suure hulga seronegatiiv- 
sete seerumite väljaselgitamine vaktsi- 
neeritute hulgas ei ole seoses immuun
suse pideva vähenemisega vaktsineeri- 
tutel vastavalt ajavahemiku suurene
misele pärast kaitsepookimist. See ole
neb nii vaktsiini kvaliteedist ja tema 
standardsusest kui ka preparaadi 
immunogeense aktiivsuse vähenemise 
võimalustest ebaõige säilitamise ja 
transportimise korral, samuti vahetult 
vaktsineerimisel tehtud ühtede või 
teiste eksimuste ja vigade tõttu.

Et praegusel etapil leetrinakkuse 
vastu kindlat kaitset luua, on vaja 
leetreid mittepõdenud lapsi plaaniliselt 
immuniseerida tõhusatoimelise vaktsii
niga. Tuleb kõrvaldada eespool loetle
tud puudused ning leetri elusvaktsiini 
kasutamise kõikidest eeskirjadest ja 
nõudeist rangelt kinni pidada.

KIRJANDUS: 1. Анджапаридзе О. Г., Гор
диенко Н. М., Соколова Т. М., Дорофе
ев В. М. Вести. АМН СССР, 4, 1975, 27—33. 
— 2. Болотовский В. М., Геликман Б. Г., 
Кибрик Л. И. Ж. микробиол. (Москва), 1971, 
9, 7—12. — 3. Геликман Б. Г., Болотов
ский В. М. В сб.: Материалы научно-прак
тической конференции по проблеме про
филактики кори живой вакциной из штам
ма Л-16 (6—7 октября 1969 г.). М., 1969, 
59—61. — 4. Смородинова И. П., Шики- 
на Е. С. Клинико-иммунологическая харак
теристика кори у детей, привитых живой 
коревой вакциной. Респираторные вирус
ные инфекции. Л., 1973, 102—107. — 5. Соко
лова Т. М. Сравнительное исследование 
вакцинальных реакций и иммунитета у 
детей, привитых вариантами живой коревой 
вакцины из штамма Л-16. Автореф. дисс. 
канд. мед. наук. М., 1975, 19.

Eesti NSV Tervishoiu Ministeerium 
NSV Liidu Tervishoiu Ministeeriumi 
Epidemioloogia Teadusliku Uurimise 

Keskinstituut

UDK 616 — 009.12 — 079—053.7

MEHHANOKARDIOGRAAFILISED 
NÄITAJAD LASTEL KÕRGE 
VERERÕHU KORRAL
LAGLE SUURORG LEO TAMM . TALLINN

arteriaalne hüpertensioon, mehhanokardiograa- 
fia, lapsed, EKG, FKG, hemodünaamika näitajad

Oluline on arteriaalse rõhu muutuste 
väljaselgitamine lastel, sest hüpertoo- 
niatõbi saab sageli alguse lapseeas. 
Kõrget vererõhku on leitud 0,3 ... 14%-1 
lastest. Eesti NSV-s 1975. aastal uuri
tud 1200 kooliõpilasest oli vererõhk 
kõrgenenud 2,19%-1.

Kõrge vererõhk lapseeas ei põhjusta 
sageli vaevusi ning lapsed ei tunne end 
haigetena. M. Studenikin (11) soovitab 
neid jälgida kui haigeid, kellel on hü- 
pertooniline vegetodüstoonia.

Arteriaalse rõhu varajaste muutuste 
kindlakstegemine annab võimaluse 
hüpertooniatõve profülaktikaks, ratsio
naalseks režiimiks, otstarbekaks raviks 
ja tüsistuste vältimiseks. Hüpertoonia
tõve üks tähtsamaid uurimisaspekte on 
hemodünaamika, mille häired põhjus
tavad südamelihase kontraktsiooni 
muutusi ja adaptatsioonimehhanismide 
mobiliseerimist (8).

Oma töös kasutasime veretut ja va
lutut uurimisviisi — mehhanokardio- 
graafiat N. Savitski meetodil. See või
maldab registreerida kõik arteriaalse 
rõhu näitajad, tsentraalse ja perifeerse 
pulsi kõvera, matemaatilisel teel leida 
löögi- ja minutimahu (Broemseri-Ran- 
ke valemi järgi). Sel teel saab kindlaks 
määrata ühe sekundi jooksul aorti pai
satava vere hulga ehk südame tühjene
mise kiiruse (V. Karpmani järgi), 
mõõta vasaku vatsakese tööd, kontrakt
siooni tugevust ning energia kulu, mida 
läheb tarvis liitri vere paiskamiseks 
aorti (12).

Me uurisime 12 ... 15 aasta vanust 
31 poeg- ja 30 tütarlast. Patsiendid olid 
kardioreumatoloogi konsultatsioonile 
saadetud kõrge vererõhu tõttu. 20 last 
kaebasid valusid südame piirkonnas, 13 
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last peavalu ja väsimust. Kaebusi ei 
esinenud 28 lapsel. Uurimise käigus 
tehti vere kliinilised ja biokeemilised 
uuringud ning uriinianalüüsid, mis 
kõik olid normis. EKG alusel ilmnesid 
30 juhul (lapsel) ainevahetuslikku 
laadi muutused müokardis, FKG-1 re
gistreeriti funktsionaalne kahin 45 ju
hul. Saadud andmete põhjal oli võima
lik eitada sekundaarse hüpertoonia ja 
endokrinoloogiliste haiguste diagnoosi. 
13 last, kellel oli diagnoositud vege- 
todüstooniat, viibisid statsionaarsel, 
ülejäänud 48 last ambulatoorsel jälgi
misel. Esitame tabelina mehhanokar- 
diograafilise uurimise tulemused.

Tabelist 1 selgub, et vegetodüstoonia 
puhul on peamine näht süstoolse rõhu 
kõrgenemine. Selles vanuses tütarlastel 
on sageli kõrge vererõhk, kusjuures ka 
minimaalne rõhk on tõusnud rohkem 
kui pooltel uuritutel (vt. tabel 2). Põh
jus on puberteediea varajasem saabu
mine tütarlastel, mil intensiivistub 
endokriinsete näärmete talitlus.

Et hemodünaamikahäireid ning sü
dame ja veresoonte funktsionaalset sei
sundit täielikult hinnata, peab määra
ma perifeerse vastupanu. Väljakujune
nud hüpertooniatõve puhul on leitud 
häireid südame väljalöögi ja perifeerse 
vastupanu vahel (6, 12, 13).

30 lapsel konstateerisimre veresoonte 
toonuse tõusu ja perifeerse vastupanu 
tugevnemist, 28 lapsel ka südame väl
jalöögi suurenemist. Südame välja
löögi suuruse üle otsustamisel arvesta
sime löögi- ja minutimahtu ning süda- 
meindeksit [minutimaht (1), kehapind 
(m2)]. Selline hemodünaamikanihe on 
iseloomulik vegetodüstoonia puhul esi
nevale hüperkineetilisele südamefunkt- 
sioonile (1, 2, 12, 13).

Neuroreflektoorsed mehhanismid 
korrigeerivad rangelt vastavust süda
me minutimahu ja perifeerse vastupanu 
vahel, kuid need seosed häiruvad hü- 
pertooniliste seisundite korral (7, 9, 
10). Perifeerse vastupanu tugevnemine 
suurendab südame vasaku vatsakese 
koormust. Kõrgeneb müokardi pinge ja 
suureneb energia hulk, mida läheb tar
vis kompensatoorseks hüperfunktsioo- 
niks.

Mehhanokardiograafia abil on või
malik kaudselt hinnata südame tööd, 
mida väljendatakse keskmise vererõhu 
ja löögimahu korrutisena, samuti sü
dame energeetikat: südame tühjene
mise kiirus, vasaku vatsakese kontrakt- 
siooni tugevus ning energia hulk, mida 
läheb tarvis liitri vere paiskamiseks 
aorti.

Uurituist olid 51-1 südame vasaku 

Tabel 1. Vererõhu näitajad

Rühm Vanus Mini
maalne 
vere
rõhk

Kesk
mine 
rõhk

Külgsüs- Maksi- 
toolne ma aine 
rõhk rõhk

Hemo- 
dünaa
miline 
löök

Pulsi- 
rõhk

Haiged 12,46+0,33 65,44 101,66 103,74 134,66 22,88 47,74
±0,80 ±2,06 ±2,06 ±2,33 ±1,57 ±1,74

Terved 11... 13 a.
(I. Wulfsoni poisslapsed 68 84 104 118 8... 22 28... 50
andmed 1974) tütarlapsed 84 82 94 116 8... 22 24 ... 40

Tabel 2. Muutunud vererõhkude sagedus

Sugu Uuri- Kõrgenenud vererõhk Normaalne vererõhk
tute 
arv

mini
maalne

kesk
mine

külgsüs- maksi- mini
maalne

kesk
mine

külgsüs- maksi-
toolne maalne toolne maalne

Poisslapsed 31 7 12 15 18 24 19 16 13
Tütarlapsed 30 19 18 21 22 11 12 9 8

Kokku 61 26 30 36 40 35 31 25 21
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vatsakese töö ja energeetika näitajad 
ealise normiga võrreldes kõrgenenud. 
Samasuguseid andmeid on saanud ka 
teised autorid (1, 12).

Järeldused. 1. Vegetodüstoonia puhul 
ilmnevad häired arteriaalsete vere
soonte talitluses ja südame töös. 2. Meh- 
hanokardiograafia aitab täpsustada 
kõrge vererõhu korral tekkivaid hemo- 
dünaamika näitajate kõrvalekaldeid. 
Meetod on eriti hinnatav dünaamilisel 
jälgimisel. 3. Mehhanokardiograafia on 
õigustanud ulatuslikumat kasutusele
võttu lastekardioloogias.

KIRJANDUS: 1. Антонова Л. T., Усоль
цев А. H., Тихомирова Н. М. Педиатрия, 
1976, 2, 68—72. — 2. Борисова Т. П., Годо- 
ноага О. П. Здравоохранение (Кишинев), 
1972, 1, 21—23. — 3. Вартанова А. А. Педи
атрия, 1972, 2, 84—85. — 4. Вульфсон И. Н. 
Особенности гемодинамики у детей в нор
ме и при некоторых патологических состо
яниях. Автореф. дисс. доктора мед. наук. 
М., 1974. — 5. Засухина В. Н., Федорова Е. В. 
Педиатрия, 1963, 12, 18. — 6. Карпман В. Л. 
В сб.: Физиология и патология кровообра
щения и дыхания. М„ 1969, 45. — 7. Кова
лев В. И. Характеристика гемодинамиче
ских показателей у подростков здоровых и 
с повышенным артериальным давлением. 
Автореф. дисс. канд. мед. наук. Харьков, 
1973. — 8. Коган Б. М., Трангейзер В. А., 
Никулина Л. С. Кардиология, 1976, 5, 64—71. 
— 9. Морозов К. А. Тр. ВМОЛА им. С. М. 
Кирова, 82, 1958, 7—20. — 10. Савицкий Н. Н. 
Биофизические основы кровообращения и 
клинические методы исследования гемоди
намики. Л., 1963. — 11. Студеникин М. Я., 
Абдуллаев А. Р. Гипертонические основы и 
гипотонические состояния у детей и под
ростков. М., 1973. — 12. Сывороткин М. Н. 
Кардиология, 1963, 5, 40—46. — 13. Шхва- 
цабая И. К. Кардиология, 1972, 8, 5—14.

Tallinna I Lastehaigla

UDK 616.36 — 072.7

UJOVIRIDIINKATS MAKSA- 
FUNKTSIOONI HINDAMISEL
HELE REMMEL VIVIAN HEEK VELLO SALU
PERE - TARTU

maksatalitlus, maksakoe kahjustused, ujoviri- 
diinkats, maksa funktsiooni testid

Maksa funktsiooni teste on palju, 
kuid paraku ei võimalda isegi nende 
kompleksne hindamine maksaparen- 
hüümi seisundit alati usaldusväärselt 
kindlaks teha ega maksahaigust diag
noosida. Võimalus on väike eriti siis, 
kui haigus on vaibefaasis või maksa
koe kahjustus ei ole väga suur. Seni on 
üks tundlikumaid maksa funktsiooni 
proove broomsulfaleiintest. Broomsul
faleiini kõrval on kasutama hakatud 
veel teist värvainet — ujoviridiini 
(wofaverdiini), millel on broomsul- 
faleiiniga võrreldes mitmeid eeliseid. 
Nii näiteks ei peetu ta rasvkoes, vaid 
eritub eranditult maksa ja sapiteede 
kaudu, peegeldades seetõttu maksa sei
sundit võrdlemisi täpselt. Ujoviridiini 
puhul ei ole kirjeldatud allergilisi näh
te, mis broomsulfaleiini korral on õige 
sagedad. Selle värvaine spektrofoto- 
meetrilist määramist ei sega ikterus 
ega vere hemolüüs (1, 3, 5).

Kõigest sellest lähtudes otsustasime 
kontrollida ujoviridiintesti väärtust 
maksafunktsiooni näitajana erinevate 
maksahaiguste korral ja võrrelda teda 
muude maksafunktsiooni hindamiseks 
kasutatavate proovidega.

Materjal ja metoodika. Ujoviridiin- 
kats tehti 60 erinevaid maksahaigusi 
põdejail ja 20 isikul, kelle maks oli 
terve (kas kliiniliselt terved või muid 
haigusi põdevad inimesed). Kõigil mak- 
sahaigetel tehti mitmeid maksa funkt
siooni teste, eelkõige määrati veresee- 
rumi bilirubiinisisaldus, GOT, GPT, 
leeliseline fosfataas ja proteinogramm. 
Maksahaiguse diagnoosi kinnitasid kõr
vuti kliinilise leiuga maksa stsintigraa- 
fia ja nõelbiopsia Menghini meetodil. 
Kõik uuritud olid ravil gastroentero- 
loogiaosakonnas 1975. ja 1976. aastal.
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Ujoviridiinkats tehti järgmiselt. 10 
sekundi jooksul süstiti uuritavale veeni 
25 mg ujoviridiini. Pärast süstimist 
manustati sama nõela kaudu füsioloogi
list lahust, vältimaks nõela umbumist. 
3 ja 7 minutit hiljem võeti veenist 
15 sekundi jooksul 6 ... 10 ml verd. Ujo
viridiini kontsentratsiooni muutumine 
vereseerumis selle ajavahemiku jook
sul määrati spektrofotomeetriliselt ja 
arvutati ujoviridiini neeldumise pool- 
periood järgmise valemi põhjal:

1 nr log Ex 1з — log Ex ty

[J. Janecki (4)].
J. Janecki (4) andmetel on ujoviri

diini neeldumise poolperioodi norm
väärtus 2,8 . .. 3,7 minutit, A. Loginovi 
ja Z. Kondašova (7) töö põhjal 2,8 .. . 
4,0 minutit. Sellest lähtudes , võtsime 
neeldumise poolperioodi normi ülemi
seks piiriks orienteerivalt neli minutit. 
Selle aja ületamine tähistab maksapa- 
renhüümi niisugust muutumist, mille 

korral maks ei ole võimeline ujoviri
diini küllaldaselt eritama.

Töö tulemused ja arutelu. Uuritute 
rühmast, kellel maks oli terve, oli ujo
viridiini neeldumise poolperiood 19 isi
kul 2,1 ... 4,0 minuti piires, mis ühtib 
kirjanduses toodud normväärtustega 
(vt. joon. la). Erandiks oli ainult üks 
isik, kes põdes hüpertooniatõbe, kelle 
neeldumise poolperiood oli 4,3 minutit, 
mis aga on küllalt normi ülemise piiri 
lähedane väärtus.

Maksahaigetel oli ujoviridiini neel
dumise poolperiood enamasti üle nelja 
minuti (48-1 60-st), mis kinnitab ujo- 
viridiinkatsu head diagnostilist väär
tust maksakoe kahjustuse näitajana 
(vt. joon. lb). .

Kliinilisest diagnoosist lähtudes olid 
ujoviridiini neeldumise poolperioodi 
ajad kas normaalsed või veidi üle 
normi (diapasoonis 3,1 ... 4,5 minutini) 
peamiselt neil haigeil, kes põdesid ker
gemaid maksahaigusi, nagu näiteks 
7 haigel, kellel oli healoomuline hüper- 
bilirubineemia, ühel, kellel oli ravim-

Joonis 1. Ujoviridiini 
neeldumise poolpe
rioodi (NPP) väär
tused erisuguseid 
maksahaigusi põde
vatel patsientidel ja 
neil, kellel maks oli 
terve.
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Ujoyiridiini neeldumise poolperiood minutites

40,

35

30

25

20

15 -

maksatsirroos krooniline hepatiit

5 10 15 20 5 IQ 15 'iQ
Leelisese fostataasi aktiivsus Bodansky ühikutes 
norm 1,5 ... 5,0 ühikut

Joonis 2. Leeliselise fosfataasi aktiivsuse ja 
ujoviridiini neeldumise poolperioodi pikkuse 
võrdlus krooniliste maksahaiguste puhul 
(tähistused samad).

Ujoviridiini neeldumise poolperiood minutites
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30

25
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15 - ,

10- • •

5 - : :

maksatsirroos krooniline hepati t

■ 10 20- 30 40
Transaminaasi aktiivsus ühikutes,

10 20 30 40
norm 1 ... 10 ühikut

Joonis 3. Transaminaaside aktiivsus ja ujo
viridiini neeldumise poolperioodi pikkuse 
võrdlus krooniliste maksahaiguste korral 
(tähistused samad).

hepatoos, ja viiel haigel, kellel oli 
maksa rasvväärastus. Kroonilist hepa- 
tiiti põdevail haigeil varieerus ujoviri
diini neeldumise poolperiood 3,8-st 
kuni 8,0 minutini (keskmiselt 4,93 mi
nutit). Kõigil 23 maksatsirroosi põde
val haigel oli ujoviridiini neeldumise 
poolperiood tunduvalt pikenenud 
(5,4 ... 40,7 minutit, keskmiselt 10,8 
minutit), mistõttu võime konstateerida 

selget paralleelsust maksaparenhüümi 
kahjustuse astme (resp. haiguse ras
kuse) ja ujoviridiini neeldumise pool
perioodi pikkuse vahel.

A. Loginovi ja Z. Kondašova (7) järgi 
on ujoviridiini neeldumise poolperiood 
maksimaalselt pikenenud biliaarse 
maksatsirroosi korral. Me seda ei leid
nud. Meie andmeil oli neeldumise pool
periood kahel primaarset biliaarset 
maksatsirroosi põdeval haigel pikene
nud vaid mõõdukalt, 5,0 ... 6,0 minuti 
piirides. K. Hambschi ja kaasautorite 
(1) arvates pikeneb ujoviridiini neeldu
mise poolperiood eriti tunduvalt 
esmase ja teisese maksavähi korral 
ning isegi siis, kui muutused maksa- 
funktsiooni muude testide korral on 
väheväljendunud. Me võime seda kin
nitada, sest kõigil kolmel maksavähihäi- 
gel (ühel esmane ja kahel metastaati- 
line vähk) oli neeldumise poolperiood 
11 ... 30 minuti vahel, keskmiselt 16,2 
minutit. Ent pole välistatud ka võima
lus, et hepatotsüüte on säilinud nii 
vähe, et ujoviridiin küllaldaselt erituks.

Hepatiiti ja tsirroosi põdevatel hai
getel ei õnnestunud meil leida koles- 
taasi ning ujoviridiinkatsu vahelisi seo
seid, sest neeldumise poolperiood oli 
ühesuguselt pikenenud nii leeliselise 
fosfataasi normaalsete kui ka kõrgene
nud väärtuste korral (vt. joon. 2). Ligi
lähedased sellele on ka D. Theueri ja 
K. Schröderi (2) uurimistulemused.

Maksakoe haigusprotsessi tsütolüüti- 
list aktiivsust peegeldab transaminaa
side aktiivsuse suurenemine. Kui sel
lest seisukohast vaadelda kroonilist 
hepatiiti ja tsirroosi põdevaid haigeid, 
siis selgub, et ujoviridiini neeldumise 
poolperiood ei erine oluliselt ei nor
maalse ega transaminaasi suurenenud 
aktiivsuse korral (vt. joon. 3).

Kokkuvõte. Ujoviridiintesti nor
maalsed näitajad ei võimalda eitada 
maksahaigust, tavaliselt tuleb sel juhul 
siiski kõne alla vaid maksaparenhüümi 
kergem kahjustus. Üle normväärtuste 
pikenenud ujoviridiini neeldumise 
poolperioodi puhul on maksakoe kah
justus väga tõenäoline. Kui ujoviridiini 
neeldumise poolperiood kroonilist mak- 
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sahaigust põdeval haigel pikeneb, siis 
osutab see haiguskulu halvenemisele, 
sest ujoviridiini neeldumise pool- 
perioodi pikkuse ja maksakoe kahjus
tuse astme vahel valitseb selgelt väl
jendunud lineaarne seos. Ujoviridiini 
neeldumise poolperioodi pikkus on olu
line prognostiline näitaja. Eriti kõrged 
ujoviridiinkatsu väärtused viitavad 
sageli maksakoe pahaloomulisele de
genereerumisele ning sellepärast võib 
ujoviridiinkats olla üks neid võtteid, 
mille abil saab jälgida maksatsirroosi 
põdevaid haigeid, silmas pidades tsir
roosi võimalikku pahaloomuliseks muu
tumist. Ehkki ujoviridiintest annab suh
teliselt hea ja täpse ülevaate maksa- 
parenhüümi antud momendi seisundist, 
ometi ei peegelda see ei intrahepaati- 
list kolestaasi ega maksakoe tsütolüüsi 
astet.

KIRJANDUS: 1. Hambsch, K., Reinelt, D., 
Klugemann, H-J., Häntzschel, H. Z. ges. inn. 
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salitsüülhappe preparaadid, ravi toimemehha
nism, salitsülaatide kõrvalmõjud, salitsülism, 
ajalugu

Tänapäeva farmaatsiatööstuse poolt 
toodetavate lugematute preparaatide 
tulvas väärivad erilist huvi ravimid, 
mis aastakümneid on suutnud vastu 
pidada uute ravimite konkurentsile. 
Üks selliseid on salitsüülhape ja tema 
derivaadid, mille kasutuselevõtmisest 
antireumaatikumina möödub tänavu 
100 aastat.

Uute palavikuvastaste ravimite 
otsingul, mis asendaksid kallist kiina- 
puu koort (jesuiidikoor, kardinalipul- 
ber), meenutati möödunud sajandi 
algul, et rahvameditsiinis oli juba 
ammu palavikku alandava vahendina 
kasutusel olnud pajukoor. Et viimasel 
on mõru maitse, loodeti temas leida 
kiniiniga sarnast ainet, kuid see lootus 
ei täitunud. Otsingutel oli edu märgata 
1828. aastal, mil A. Buchner isoleeris 
pajukoorest kristalse aine, mille ta 
nimetas salitsiiniks.

Edasistes uurimistes osutus eriti 
edukaks itaallane R. Piria, kes Pariisis 
keemik Dumas’ laboratooriumis eraldas 
pajukoorest hästi kristalliseeruva 
happe, mille ta nimetas salitsüülhap- 
peks ning määras õigesti ka selle bru- 
tovalemi (1838. a.). Järgnes mitmeid 
katseid selle huvitava aine sünteesimi
seks, mis õnnestus 1859. aastal H. Köl
bel.

Salitsüülhape on esimesi suuremas 
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koguses sünteetiliselt valmistatud ravi
meid. H. Kolbe kaastööline F. v. Hey
den rajas Dresdeni lähedale vabriku, 
milles ta tootmise tehnoloogiat pidevalt 
täiustas. 1874. aastal toodeti 4000 kg, 
1878. aastal juba 25 000 kg salitsüül- 
hapet (9). 1899. aastal võeti kasutusele 
aspiriin.

Salitsüülhappe preparaadid levisid 
kiiresti üle kogu maailma ja on täna
seni säilitanud populaarsuse, eriti 
populaarne on aspiriin, mis on salit- 
süülhapust naatriumist tunduvalt pare
mini talutav. Nii näiteks toodeti 1970- 
ndate aastate algul Põhja-Ameerika 
Ühendriikides 8000 tonni aspiriini (4).

Salitsüülhapet kasutati algul konser
veerimiseks ning kirurg C. Thiersch 
Leipzigis kasutas teda ka antiseptiku
mina haavaravis. 1876. aastal võtsid 
F. Stricker ja temast sõltumatult Mac 
Lagan salitsüülhapu naatriumi kasutu
sele reumatismi ravis. Sellest ajast 
peale on salitsülaadid säilitanud kindla 
koha meie ravimite arsenalis.*

* Nagu nähtub Tartu Toome sisehaiguste- 
kliiniku vanadest haiguslugudest, hakati siin 
(tolleaegses Tartu ülikooli meditsiinilises 
kliinikus) salitsülaate reumatismi ravis kasu
tama 1877. aasta kevadel, seega üsna varsti 
pärast F. Strickerit. Ravimeiks olid natrium 
salic-yUcum ja salitsüülhape koos natrium 
bicarbonicum’iga (lahusena).

Kuigi salitsülaate on kasutatud juba 
sada aastat, on nende toimemehhanis
mis veel küllalt palju selgitamata. Sa- 
litsülaatidele on teatavasti omane anti- 
püreetiline, analgeetiline ja antiflogis- 
tiline toime ning ravimeid kasutatakse 
õige mitmesugustel näidustustel.

Antipüreetiline efekt realiseerub 
ilmselt hüpotaalamuse kaudu ja aval
dub eelkõige palaviku korral. Näiteks 
ordineeritakse aspiriini antipüreetiku- 
mina siis, kui palavik ohustab patsienti. 
Tuleb olla ettevaatlik, sest antipüreeti- 
kurnid võivad haiguspilti maskeerida, 
varjates tõelist temperatuuri. Püraso- 
looni derivaatidega võrreldes on aspi
riini antipüreetiline toime «pehmem», 
«sujuvam».

Analgeetiline mõju on salitsülaatidel 
suhteliselt nõrk. Nad toimivad eelkõige 
põletikust tingitud valude korral, valu

retseptorite keemilise ärrituse puhul. 
Populaarsed on salitsülaatide kombi
natsioonid fenatsetiini, kofeiini ja 
muude ravimitega.

Huvitav ja praktiliselt oluline on 
salitsülaatide antiflogistiline mõju, mis 
klassikalisel kujul avaldub nende 
rakendamisel reumatismi ravis. Et 
saada soodsaid ravitulemusi, tuleb reu
mahaigele salitsüülipreparaate anda 
küllalt suurtes annustes. Esialgsed eba
õnnestumised olidki tingitud ravimi 
liiga tagasihoidlikest annustest. 1920- 
ndatest aastatest alates hakati salitsü
laate reumatismi puhul ordineerima 
suurtes annustes, kuni 10 g päevas. 
Selgus, et kiire raviefekti saavutami
seks peab preparaadi kontsentratsioon 
veres olema 25 ... 35 mg%. Salitsülaa
tide mõjul surutakse reumatismi põle- 
tikureaktsioon alla. Nende toimemeh
hanismi kohta on mitmeid arvamusi. 
Salitsülaatide mõjul toimub lüsosoo- 
mide stabiliseerimine. Hüdrolaaside ja 
proteaaside vabanemine pidurdub, 
kapillaaride permeaablus väheneb. Hi
lisema aja eksperimentaalandmed on 
tõestanud, et põletiku arenemisest võ
tavad osa prostaglandiinid, näiteks Ei 
(12). Kudede ärritus (mehaaniline, 
humoraalne jt.) põhjustab proflogisti- 
liste prostaglandiinide vabanemise. Põ- 
letikuvastaste ravimite, näiteks salitsü
laatide, samuti mitmete muude mitte- 
steroidsete antiflogistiliste preparaa
tide, nagu indometasiini, püramidooni, 
butadiooni mõjul pidurdub prostaglan
diinide vabanemine trombotsüütidest. 
Kortikosteroidipreparaatidel seevastu 
prostaglandiinide sünteesi märgatavalt 
pärssivat mõju ei ole.

Salitsülaatidel on eksperimendis 
antikehade moodustamist pidurdav 
mõju. See mõju on eriti intensiivne 
siis, kui nimetatud preparaate manus
tatakse enne antigeeni. Pidurdub ka 
antigeen-antikeha reaktsioon (14).

Üpris mitmesuunaline on salitsülaa
tide mõju ainevahetusele. Raviannus- 
tes stimuleerivad salitsülaadid aine
vahetust ning suurendavad hapniku 
tarbimist, suured annused aga pidurda
vad viimast, mõjudes trikarboonhappe- 
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tsükli ensüümidele pärssivalt. Sel 
puhul pidurdub ATF moodustumine. 
Tekib negatiivne lämmastiku bilanss. 
Suureneb aminohapete eritus, väheneb 
mukopolüsahhariidide süntees.

Salitsülaatide väikesed annused 
vähendavad vere suhkrusisaldust, suu
red kutsuvad esile hüperglükeemia, 
mille põhjus on arvatavasti neerupea
liste glükokortikoidide mobiliseeri
mine. Hüpoglükemiseeriva mõju tõttu 
(glükoosi suurenenud utiliseerimisest 
kudedes) olid salitsülaadid esimesteks 
suhkurtõve ravimiteks. Ka nüüdisajal 
on aspiriini annuses 2.. .3 g päevas 
manustatud vanemaealistele suhkru
haigetele, potentseerides sellega suh
kurtõve ravimite, sulfaniilamiidiprepa- 
raatide toimet.

Väheneb vere kolesteriinisisaldus, 
väheneb ka vabade rasvhapete mobili
seerimine (2). Suureneb kusihappe eri
tumine neerude kaudu ja väheneb vere 
kusihappesisaldus. Juba 1879, aastal 
võttis Campbell salitsüülhappe kasutu
sele podagra ravis. Oluline on see. et 
urikosuuriline efekt ilmneb salitsülaa
tide suurtes annustes manustamisel 
(5 g ja enam päevas), väikesed annu
sed (1 ... 2 g päevas) seevastu suuren
davad kusihappepeetust organismis, 
blokeerides ka muude podagravastaste 
preparaatide mõju.

Salitsülaatide manustamine suurtes 
annustes stimuleerib tsentraalsete 
mehhanismide kaudu adrenaliini ja 
AKTH sekretsiooni. Nähtavasti ei saa 
nende antiflogistilist efekti mainitud 
toimega seostada.

Märgatav on salitsülaatide mõju 
hemostaasile. Juba ammu pandi 
tähele, et osal haigeil tekkis salitsülaa
tide kasutamise ajal hemorraagiaid. 
Samuti kogeti, et need ravimid mõju
vad soodsalt tromboflebiidi korral. On 
teada, et salitsüülhappe derivaadid 
analoogiliselt kumariinidega pärsivad 
protrombiini sünteesi, olles viimastest 
25 ... 100 korda nõrgema toimega (13, 
17). Salitsülaatide manustamisel koos 
kumariinidega pidurdub viimaste eri
tumine neerude kaudu ja tekib nende 
kumulatsioon. Seetõttu tuleb olla ette

vaatlik mõlema preparaadi üheaegse 
manustamisega. Eriti suur on salitsü
laatide verdumist soodustav mõju mak
sakahjustuste puhul. Salitsülaatide ja 
hepariini üheaegne manustamine ei 
tekita tüsistusi. Peale protrombiini 
mõjutavad salitsülaadid mitmeid 
muidki hüübimismehhanisme. Võib 
arvata, et salitsülaadid blokeerivad 
hüübimisprotsessi mitmel tasemel. Sil
mas tuleb pidada nimetatud preparaa
tide suurt tendentsi seostuda ensüü
mide aktiivsete rühmadega. Vere fibri- 
nolüütilisele süsteemile avaldavad 
salitsülaadid nõrka ja ebapüsivat mõju. 
Nad pidurdavad trombotsüütide agre- 
gatsiooni. Vereliistakute disagregan- 
dina toimib eriti aspiriin, vältides 
trombide teket (7).

Salitsülaate on tromboosi ravis kasu
tatud edukalt juba üsna ammu. On 
saanud tavaks ordineerida trombofle- 
biitide korral aspiriini, mille puhul 
antitrombootilisele mõjule lisanduvad 
veel antiflogistiline ja analgeetiline 
mõju. I. Scharrer ja kaastöötajad (8) 
andsid 130 tromboflebiidihaigele 2 ... 6 
nädala vältel päevas 1... 2 g aspiriini 
ja konstateerisid enamikul kiiret para
nemist. Aspiriini kestvam manusta
mine (8... 18 kuud) võimaldas alati 
ära hoida tromboflebiitide retsidivee- 
rumise.

Südame isheemiatõve puhul näib 
oluline olevat aspiriini trombotsüütide 
adrenaliinagregatsiooni blokeeriv mõ
ju, mille tõttu paraneb mikrotsirkulat- 
sioon müokardis. Sama raviprintsiip on 
rakendatav ka aju tsirkulatsioonihäi- 
rete korral (17). Z. S. Barkagan (19) 
soovitab aspiriini kasutada nii trom
booside profülaktikaks kui ka raviks 
ning mikrotsirkulatsiooni häirete välti
miseks. Tuleb lisada, et erütrotsüütide 
agregatsiooni aspiriin ei likvideeri.

Tavalistes annustes manustatuna 
salitsülaadid kardiovaskulaarset süs
teemi ei mõjuta. Toksilistes annustes 
põhjustavad tsentraalse vasomotoo- 
rika paralüüsi. Perifeerse vastupanu 
languse tõttu tekib arteriaalne hüpo- 
tensioon. Salitsülaadid raviannustes 
neerusid ei kahjusta.
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Üldtuntud on salitsüülhappe deri
vaatide kõrvalmõju seedetraktile: hai
gel tekivad isutus, iiveldus, oksenda
mine; areneb erosiivne gastriit; võivad 
tekkida haavandid maos ja duodeenu
mis, olemasolevad aga ägenevad. Salit- 
sülaatidest tingitud maoverejooks kul
geb enamasti eelnevate valudeta. Are
neb rauavaegusaneemia. Kirjanduses 
on andmeid, et 3 g aspiriini võtmine 
3 ... 6 päeva jooksul põhjustab päevas 
keskmiselt 5 ml vere kaotust soole- 
trakti (4). Aspiriinravi ajal on gast- 
roskoobiga sageli võimalik leida ero
sioone ja diskreetseid haavandeid 
maos. Reumahaigeil (70%-l) tähelda
takse kestvama ravi puhul (1,5 ... 3 g 
aspiriini päevas) varjatud verd roojas 
(1, 5, 11, 20). Nende kahjustuste pato- 
genees ei ole veel täiesti selge. On ole
tatud histamiini suurenenud vabane
mist, mao limabarjääri mõjutamist jm. 
(4). Tähelepanu väärib fakt, et mao 
limaskesta kahjustav mõju on kõigil 
antiflogistilise toimega ravimeil, peale 
salitsülaatide ka pürasolooniühendeil, 
glükokortikoididel jt.

Salitsülaatide kõrvalmõjust kõneldes 
ei saa nimetamata jätta nende allergiat 
põhjustavat toimet, mis on ligikaudu 
võrdne sulfaniilamiidipreparaatide toi
mega. Sümptoomidest esinevad riniit, 
nahalööbed, hemorraagiline purpura ja 
aspiriinallergia korral eriti bronhiaal
astma. Anafülaktiline šokk tekib salit
sülaatide kasutamisel haruharva.

Mainitud preparaatide toksilisus suu
reneb paralleelselt nende reumavastase 
mõjuga. Kõige vähem on toksiline 
salitsüülamiid, samal ajal on tal üsna 
nõrk antiflogistiline toime. Hea anti- 
reumaatilise mõjuga imtr. salicylicum 
põhjustab juba tavalistes raviannustes 
küllalt rohkesti kõrvalnähte. Tema 
toksiline annus on täiskasvanuil 10... 
20 g vahel, lastel 0,15 g kehakaalu ühe 
kg kohta. Toksilise annuse suurus on 
väga individuaalne, näiteks on kirjel
datud juhtumit, kui inimene talus 130 g 
aspiriini, ilma et tal oleks tekkinud 
eluohtlikke sümptoome (4).

Salitsülaatidest tingitud intoksikat- 
siooni (salitsülismi) sümptoomid on 

uimasus, peavalu, kohin kõrvades ja 
kuulmisvõime vähenemine, janu, iivel
dus ja oksendamine, higistamine, mõni
kord kõhulahtisus. Raskematel juhtudel 
arenevad psüühikahäired, deliirium, 
krambid ja kooma. Kesknärvisüsteemi 
häired võivad mõneti meenutada alko- 
holijoovet, puudub ainult eufooria. 
Sageli esineb depressioon. Hingamis- 
keskuse ärritusest tulenevad hüperpnoe 
ja kompenseeritud alkaloos. Rohke 
veekaotus naha, hüperventilatsiooni 
ning neerude kaudu põhjustab dehüd- 
ratatsiooni ja hüpernatrieemiat.

Välismaa autorite andmeil on intok- 
sikatsioonidest surma põhjusena lastel 
salitsülaadid esikohal, eelkõige nende 
preparaatide hõlpsa kättesaadavuse 
tõttu kodudes. Sageli on nad tehtud 
maitsvaks magusa kattekihiga.

Kokku võttes võib ütelda, et salit
süülhappe preparaadid on sajandipik
kuse prooviaja auga vastu pidanud ja 
säilitanud kindla koha ka tänapäeva 
ravimite arsenalis.
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UDK 615.214.22(047)

BENSODIASEPIINRÜHMA 
TRANKVILISAATORID
BORIS LUIK . TARTU

bensodiasepiinrühma trankvilisaatorid, farma
koloogiline Ja farmakoterapeutiline toime, näi
dustused, tüsistused

Möödunud aastakümnel olid statisti
liste andmete alusel ravimite sünteesi
misel ja tootmisel maailmas kindlalt 
esikohal psühhofarmakonid, alles 
5. kohal tsütostaatikumid, 8.—9. kohal 
südame- ja vererõhupreparaadid (13). 
Tõenäoliselt püsib umbes sama pro
portsioon ka käesoleval kümnendil.

Psühhofarmakonidest toodetakse 
eelisjärjekorras antidepressante, see
järel trankvilisaatoreid, millel arva
takse olevat võime «taltsutada ka kõige 
metsikumaid loomi». Trankvilisaatorite ■ 
hulgas moodustavad omakorda uud
sema ja keemiliselt struktuurilt huvi
pakkuvama rühma bensodiasepiini 
derivaadid. Milliseid radu mööda jõuti 
sellele, keemiliselt uudsele heterotsük- 
lile ja tema paljudele veelgi uuema
tele teisenditele, millised on uute sün
teesitud preparaatide ehituse ja toime 
seosed, miks on tekkinud seisak selle 
rühma preparaatide loomisel?

Trankvilisaatorite «veteraniks» pea
me karbamiinhappe derivaatide hulka 
kuuluvat meprotaani (meprobamaat) 
(1). Viimastel aastatel on prantslased 
püüdnud sünteesida veel mõnd mepro- 
bamaadi analoogi, kuid ilmselt eriliste 
eeliste puudumisel pole need meditsiini 
käsutusse jõudnud. Psühhotroopsete 
ravimite arvukaimaks rühmaks on 
fenotiasiini keemilisse rühmitusse kuu
luvad neuroleptikumid. Fenotiasiini de
rivaadid võeti küll algul (1946. a.) 
kasutusele antihistamiinse toime alu
sel (3), kuid kuidas hiljem jõuti välja 
psühhotroopsele toimesuunale? Selleks 
andis tõuke esiteks, varajasem avastus 
(6), mille järgi värvaine metüleen- 
sinine kui fenotiasiini derivaat potent- 
seerib narkootikumide toimet, ja tei
seks, otsingud antihistamiinsete prepa

raatide alal, kus teist pikka rada mööda 
jõuti samuti fenotiasiinidele. Nii nende 
kasutamisel kui ka farmakoloogilistel 
uurimistel ilmnes (1948. a.) ühe kõrval- 
toimena rahustav toime kesknärvisüs
teemisse (7) ja 1953. a. sünteesitud 
kloorpromasiin (aminasiin) avaldas 
suurepärast tsentraalselt pidurdavat 
toimet (10). Kesknärvisüsteemisse toi
mivaid fenotiasiine sünteesiti ja toodeti 
tohutul hulgal, ilma et fenotiasiinitsük- 
lit oleks algul mingil määral muude
tud. Alles 1960-ndate aastate algul (2, 
4, 5, 6, 9) asuti fenotiasiini enese kal
lale. Paljude teisendite hulgas võime 
leida ka tritsüklilist dibensoasepiini, 
mille tuntumaks antidepressiivse toi
mega preparaadiks osutus imisiin 
(imipramiin); R = CH2CHsCH2N(CH3)2.

Dibensoasepiini keskmise lüli moodus
tab üht lämmastiku aatomit sisaldav 
seitsmeliikmeline heterotsükkel ase- 
piin. Nimetus «asepiin» on moodusta
tud uue, rahvusvahelise terminoloogia 
alusel, mille puhul hulkliikmeline 
heterotsükkel saab oma nimetuse hete- 
roaatomi nimest, mainitud juhul liide 
«as(a)-» ja 7-lise tsükli liitelõpp 
«-epiin». Dibensoasepiini struktuuri 
mitmel viisil omakorda teisendades 
jõuti välja bensodiasepiinidele ja selle 
rühma veelgi uuematele esindajatele. 
Edasi käsitlemisele tulevate diasepii- 
nide keemiliste nimetuste ja struktuu
rivalemite kooskõlastamiseks ning 
õigeks tõlgendamiseks märgime kõrva
lepõikena järgmist: diasepiinidel saab 
olla maksimaalselt kolm kaksiksidet. 
Seetõttu jääb ringahela üks aatom 
kaksiksidemeta ja võrreldes sama 
tsükli kõigi teiste aatomitega seob ta 
enesega ühe vesiniku aatomi rohkem. 
Selle «erandliku» aatomi järjekorra
number mainitud tsüklis paigutatakse 
koos H-tähega põhiühendi nimetuse 
ette, näiteks
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2H-1, 4-diasepiin 3H-1, 4-diasepiin

Diasepiini baasil sünteesitud esime
seks väga laialdaselt rakendatavaks ja 
laineid löönud trankviliseeriva toimega 
preparaadiks osutus kloordiasepoksiid 
(sünonüümid: elenium, librium, napo
ton, radepur jt.), keemiline nimetus 

7-kloor-2-metüülamino-5-fenüül-3H- 
l,4-bensodiasepiin-4-oksiidi hüdroklo- 
riid

R‘ = — NH—CH3
R2-—H
R3=—C6H5
R4=— Ci

3H-l,4-bensodiasepiin-4-oksiid

Et tunneme küllalt üksikasjalikult 
selle preparaadi kasutamise näidustusi 
ja vastunäidustusi, toimesuundi, rün- 
depunkte, toimemehhanisme ning tok- 
silisust, siis pole neid andmeid vaja 
siinkohal korrata. Jäägu ta edasistel 
arutlustel võrdlusobjektiks selle rüh
ma preparaatide hindamisel.

Suurem arv ja uudsemaid trankvili- 
saatoreid baseerub tema ketovariandil, 
1,4-bensodiasepiin-2-oonil.

1,4-bensodiase- 
piin-2-oon

Tuntumad esindajad on diasepaam 
(sedukseen jt.), oksasepaam (tasepaam 
jt.) ja nitrasepaam (eunoktiin jt.).

Neist diasepaam — 7-kloor-l,3- 
dihüdro-l-metüül-5-fenüül-lH-l,4- 

bensodiasepiin-2-oon (R*= —CH3,
R2=—H, R3=—C6H5, R4 = —Cl) on 
põhiliselt sama, mõningal juhul aktiiv
sema toimega kui eleenium. Oksase
paam (R*= —H, R2 =—OH, R3 = —C6H5, 

R4 = —Cl) on kloordiasepoksiidiga võr
reldes küll vähem toksiline, kuid ka 
nõrgema krampidevastase toimega. 
Märgatavalt teisiti toimib nitrasepaam, 
millel erinevalt eelmistest R4 = — NO2. 
Temal on ülekaalus sedatiivne ja hüp
nootiline toime.

Seni käsitlesime põgusalt bensodia- 
sepiinrühma hästi tuntud preparaate. 
Millised on senised üldistused, millised 
on perspektiivid, millised võiksid olla 
uute bensodiasepiini derivaatide sün
teesimise teed?

Kodumaistest uurijatest on А. V. Bo- 
gatski arvukate kaastöötajatega sün- 
teesinud hulgaliselt 1,4-bensodiasepiini 
derivaate ning uurinud nende farma
koloogiat ja toksikoloogiat (14, 15). 
Kõigi nende preparaatide toime on 
kombinatsioon trankviliseerivast, 
krampidevastasest, lõõgastavast ja 
hüpnootilisest toimest. Enamik süntee
situd derivaate avaldab katseloomadele 
sedatiivset mõju, vähemal määral aval
dab mõju motoorikale, koordinatsioo
nile ja normaalsele liikumisele. Need 
derivaadid toimivad ka hüpnootiliselt, 
eriti suurtes annustes, ja krampidevas- 
taselt, eriti korasoolkrampide puhul. 
Samad katsed kinnitavad ka eespool 
käsitletud preparaatide mõjusust.

Aktiivsemaks osutusid need ühendid, 
millel on 7. asendis ( = R4) elektronakt- 
septoorsed asendajad järjestuses 
НО2>Вг>С1>Н>СНз. Ühtlasi järel
dub neist andmeist, et toimemehhanis
mis on suurim tähtsus trankvilisaatori 
molekulide tsentrite suhtelisel elektro- 
fiilsusel.

Huvipakkuv on ka 1. asend, s. o. R1. 
Siin osutub aktiivsemaks ühend, mille 
R’=—СНз, seejärel Rlzz:—H, kõige 
nõrgemaks aga derivaat, mille R1 — 
ОССНз-grupp. Pole raske märgata, et 
elektrondoonorne asendaja 1. asendis 
(s. o. Ni juures) mõjub kooskõlastatult 
elektronaktseptoorse asendajaga 7. asen
dis, tugevdades viimase toimet.

R2 asendamine ei anna kindlailmelisi 
tulemusi. Näiteks korasooliantagonismi, 
elektrišoki likvideerimisel ja orientee
rumisrefleksi häirimise suhtes langeb 
aktiivsus järgmiselt: НХЭН^СгЩ.
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Samas on heksenaalune potentseeri- 
mise ja koordinatsiooni häirimise suh
tes pingerida järgmine: OH>H>C2H5. 
Kui liita fenüülrühmale meta-asendisse 
= NO2-rühm, siis uue ühendi aktiivsus 
heksenaalune potentseerimise suunas 
küll tõuseb, kuid toime ei muutu kora- 
sooltesti suhtes.

Ühendi aktiivsus langeb alati kõigis 
toimesuundades R2-ahela pikendamisel 
H-st kuni isopropüülrühmani. Sama 
seaduspärasus on iseloomulik ka teiste 
radikaalide asenduste korral.

Erilist huvi pakub stereoisomeeride 
mõju aktiivsuse erinevus. Erinevusi 
optiliste antipoodide (d- ja 1-vormi) 
aktiivsuse vahel seletatakse kas kesk
närvisüsteemi biosubstraatide geo
meetriaga või siis 1,4-bensodiasepiinide 
desaktiviseerimist põhjustavate ensüü- 
misüsteemide geomeetriaga.

Kui R2 on OH-rühm, siis ilmneb 
samuti erinevusi toimesuundades. 
Atsetüülrühm alandab alati toime 
aktiivsust. Kirjeldatud erinevuste üks 
põhjendusi on erinevate bensodiase- 
piini derivaatide hüdrolüüsumise kiirus 
organismis.

Äsja kirjeldatud seaduspärasusi alu
seks võttes on sünteesitud uusi benso- 
diasepiini derivaate, kuid samas on 
mindud veelgi kaugemale ja hakatud 
mitmeti modifitseerima bensodiase- 
piini põhitsüklit. Näiteks preparaat 
lorasepaam ei evi kõrvutamisel dia- 
sepaamiga 1. asendis СНз-rühma, 
R2=—OH ja lisaks kloorile evib ta 
7. asendis veel kloori aatomi fenüül- 
rühmas.
Lorasepaamil on enam rõhutatud 
psühhosedatiivset toime suunda, kuid 
ta toimib ka lihaseid lõõgastavalt. Pre-

Lorasepaam

paraadi kasutamine on näidustatud 
hirmu ja pinge, ka depressiivsete kom
ponentide korral, sest preparaat toi
mib ühtlasi nõrga tümoleptikumina.

Vees lahustuvuse suurendamiseks, 
seega hõlpsamaks parenteraalseks 
manustamiseks sünteesiti preparaat 
dikaaliumkloorasepaat. Nagu nähtub 
tema struktuurivalemist, erineb ta 
teistest tuntud diasepaamidest lüofiilse

karboksüülrühma ja alkohoolse hüd- 
roksüülrühma poolest, mille vesinikud 
on asendatud kaaliumiga. Näidustused 
kattuvad kloordiasepoksiidi või dia- 
sepaami näidustustega.

Preparaat kamasepaam (Camazepam) 
on ehituselt üsna lähedane diasepaa- 
mile, üksnes R3 on siin dimetüülkarba- 
maatrühm. Ka toimelt on ta üsna sar-. 
nane, kuid erinevalt teistest käibel 
olevatest bensodiasepiinidest, mis toi
mivad negatiivselt inotroopselt, on tal 
nõrgalt positiivne inotroopne efekt. 
Sellest tingituna ei mõjuta preparaat 
veeni viimisel südametalitlust.

Jätkamata taoliste näidete toomist, 
võime nentida, et struktuuri muutused 
pole muutnud sellele rühmale iseloo
muliku toime profiili. Muutused on 
enamasti vaid kvantitatiivsed ja nad 
võivad kajastuda kõrvaltoime suundade 
pidurdumises või aktsentueerimises.

Ka drastilisemad muutused benso- 
diasepiini tsüklis, nagu lämmastiku 
aatomite nihutamine teistesse asendi
tesse (1,5-bensodiasepiinid, 2,3-benso- 
diasepiinid jt.) või uute heterotsüklite 
subtitueerimine (bensodiasepiini muut
mine tritsükliliseks, näiteks preparaat 
ketasolaam) või ka benseeni tuuma 
asendamine mõne heterotsükliga (näi- 
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teks tiofeeniahelaga, preparaat kloti- 
asepaam), ei ole endaga kaasa toonud 
drastilisi muutusi toimes ega terapeuti- 
lises efektis.

Klotiasepaam

Ketasolaam

Tõenäoliselt osutuvad vajalikuks 
veelgi põhjalikumad muutused keemili
ses struktuuris, kuid muutub küsita
vaks, kas siis jäävad samavõrdselt 
püsima nende trankviliseeriv, ka nar
kootiline ja antikonvulsiivne toime.

Käesolevaga pole hõlmatud kaugeltki 
kõiki uuendusi bensodiasepiinide rüh
mas. Teadusliku töö uurimisobjektideks 
on veel paljud teised preparaadid, ka 
viimaste näidetena esitatud preparaadid 
ketasolaam ja klotiasepaam, mis on kat- 
setusfaasis. Kui jälgida jooksvat perioo
dikat, jääb mulje, et viimasel ajal ei ole 
suudetud anda ei farmakoloogiliselt ega 
farmakoterapeutiliselt märgatavalt 
tõhusamaid bensodiasepiini derivaate. 
Küll aga on suudetud preparaate variee
rida nii, et nihkuks esile kas antikon
vulsiivne või anksiolüütiline või liha
seid lõõgastav toime. Selliseid nihkeid 
on püüdnud ära kasutada kapitalistlike 
maade farmaatsiatööstus, paisates hul
galiselt turule modifitseeritud struktuu
riga bensodiasepiinisid.

Trankvilisaatorite väga laialdasest, 
sageli omavolilisest kasutamisest tingi
tuna on hakanud kostma vastuhääli 
erialaperioodika veergudel ja rahvus
vahelistel konverentsidel. Juba 1964. a. 
pärinevad esimesed hoiatused, et 
trankvilisaatorid põhjustavad sageli 
mürgitusi (8). Peale tavaliste tüsis
tuste, maksa, neerude ja muude elun
dite kahjustuse, on viidatud ajurakkude 
kahjustusele, isegi nende degeneratsioo
nile ja kõige värskemate andmete alusel 
isegi teratogeensusele (11, 12). Siit 
järeldus — ka bensodiasepiinrühma 
trankvilisaatoreid tohib kasutada üksnes 
täpsete näidustuste korral ja arstliku 
kontrolli all.

Prognoosid psühhofarmakonide sün
teesiks järgmiseks aastakümneks pole 
kaugeltki selged. Uute preparaatide 
sünteesimise eel vajatakse üha enam 
uusi andmeid ühelt poolt näiteks psüh
hooside patobiokeemia ja ajufunktsioo
nide molekulaarbioloogilise uurimise 
ning teiselt poolt farmakokineetika ja 
biofarmaatsia alal.
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MEIE APTEEKIDE
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Eesti NSV apteegid, individuaalprojektid, tüüp- 
sisustus, apteegimööbel, väikemehhanismid, töö
korraldus

Kirjutise eesmärk on iseloomustada 
meie tänapäeva apteeki ja anda üle
vaade selle arenguteest. Üldjoontes 
toimub meie apteekide väljaarendamine 
analoogiliselt kogu Nõukogude Liidu 
apteekide väljaarendamisega. Üldised 
arengusuunad töötavad välja Üleliidu
line Farmaatsia Teadusliku Uurimise 
Instituut ja probleemikomisjon koostöös 
NSV Liidu TM Apteekide Peavalitsu
sega. Selle üldise ühise kõrval on igal 
liiduvabariigil ka oma iseärasused, mis 
tingivad ka apteekide arengu eripära

Tänapäeva apteegi all mõtleme nüü
disaegse sisustuse ja tööviisiga, apteegi 
tarvis projekteeritud ruumides töötavat 
apteeki. Kõikides meie vabariigi aptee
kides veel selliseid tingimusi ei ole. 
Meil on suhteliselt palju maa-apteeke, 
kus on veel endisaegne sisustus. Kuigi 
ka sellistes tuleb ja saab tänapäevaselt 
töötada, pole need apteegid õiged ise
loomustamaks meie apteegi tänast 
päeva.

Sõjajärgseil aastail on meil avatud 
kokku 37 uut ja uutesse ruumidesse 
viidud 43 apteeki. Aastaid tuli apteeki
dele ruume kohandada, kusjuures nende 
pindala ei vastanud apteegi ehitusnor
midele. Enam-vähem nõuetekohaseid 
ruume on apteegid hakanud saama 
1960-ndaist aastaist alates. Kuigi ka 

need apteegid asusid elumajade esi
mestel korrustel, arvestati apteekide 
vajadusi juba projekteerimisel. Tallin
nas avati uued apteegid nr. 205 (1961. 
a.) ja nr. 207 (1966. a.), 1966. aastal 
nr. 209 Narvas. Uued ruumid said Kivi
õli ja Uus-Ahtme apteek (1960. a.), Tal
linna apteegid nr. 5 ja nr. 6 (1961. a.) 
ning nr. 8 (1963. a.), Jõhvi (1963. a.), 
Rakvere (1966. a.) ja Tapa (1969. a.) 
apteek.

Apteegiruume ehitatakse meil indivi- 
duaalprojektide järgi kompleksselt 
teiste asutustega. Esimene selline oli 
apteek nr. 213 Pelguranna teenindus
majas (1969. a.). Järgnesid Oru apteek 
koos sidekontoriga (1970. a.), apteek 
nr. 12 ühes hoonetekompleksis Musta
mäe Polikliinikuga (1971. a.), apteek 
nr. 215 elumaja tiibehituses (1973. a.), 
Tartu «Anne» apteek kaubanduskesku
ses (1973. a.) ja Saue apteek teenindus
majas (1975. a.). Individuaalprojekt oli 
aluseks ka Paide Keskapteegi (1971. a.), 
Narva apteegi nr. 87 (1973. a.) ja Sindi 
apteegi (1976. a.) ehitustel. Kaks viimast 
asuvad samuti kaubanduskeskustes. 
Paralleelselt jätkub apteekide ehita
mine elamute esimestele korrustele — 
Tartu «Ropka» (1975. a.), Türi (1976. a.) 
ja Püssi (1976. a.) apteek.

Apteekide ehitamist individuaalpro- 
jektide järgi tuleb meie vabariigi posi
tiivseks eripäraks pidada. Apteegid saa
vad sel puhul kõigiti sobivad, normidele 
vastavalt ehitatud ruumid. Elanike tee
nindamise ja omavahelise koostöö huvi
des on kõige õigem apteekide väljaehi
tamine kompleksselt tervishoiuasutus
tega. Kiiduväärt on meie tervishoiumi
nisteeriumi algatus, et tulevikus pro
jekteeritakse maa-ambulatooriumid ja 
apteegid ühte hoonesse, mistõttu maa
elanike ravimitega varustamine kind
lasti paraneb. Kolhoosi «Virtsu Kalur» 
ehitatud ambulatooriumapteek õigustab 
end igati.

Tüüpprojektide järgi ei ole meie 
vabariigis apteeke seni veel ehitatud. 
Esimene taoline peaks tulema Räpi- 
nasse, kahjuks ehituse algus viibib. 
Praegu ehitatakse Tartu «Kesklinna» ja 
Põlva apteegi ruume, projekteerimis- 
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järgus aga on ruumid 4 uue ja 7 ole
masoleva apteegi tarvis.

Iga uue apteegi rajamine algab pro
jekteerimise lähteandmete koostami
sest. Lähteandmete aluseks on aptee
kide ehitusnormid. Praegu kehtivad 
1964. a. kinnitatud vabamüügiapteekide 
ja 1970. a. kinnitatud haiglaapteekide 
ehitusnormid ei ole enam kooskõlas 
tegeliku elu vajadustega. Vabamüügi- 
apteekidele ei ole ette nähtud autoklaa- 
viruumi, kuigi ohutustehnika seda 
nõuab. Puudub defektaariruum, mis on 
tarvilik ravimite valmistamiseks asepti- 
listes tingimustes. Pesuruumid on liiga 
väikesed. Haiglaapteekides ei võimalda 
need määrdunud klaastaara töötlemist 
eraldada puhta taara töötlemisest. Meid 
ei rahulda enam ravimite säilitamise 
ruumide suurus. Lähemal ajal peaksid 
ilmuma uued ehitusnormid. Eeltöid sel
leks on tehtud.

Praegu on apteekides kasutusel põhi
liselt tüüpsisustus. 1940-ndate aastate 
lõpul mindi apteekides üle istuvale töö
viisile, millest tingituna vahetati vanad 
assisteerimislauad välja pöörikutega 
laudade vastu. Ka need esimesed koha
peal valmistatud kohmakad lauad on 
oma aja ära elanud. Tänapäeva apteegi 
assisteerimisruumile annab näo Ülelii
dulise Farmaatsia Teadusliku Uurimise 
Instituudi jooniste järgi Bulgaarias too
detav metallist ja plastikust sisustus- 
komplekt, mille põhiline ese on kahe-,

Foto 1. Meie vabariigis toodetav tüüpsisustus 
Tallinna apteegi nr. 12 ofitsiinis.

nelja- või kuuekohalisena kokkupandav 
assisteerimislaud.

Bulgaariast saame veel apteegi toot
misruumide sisustuse teisegi komplekti. 
Teadlaste uurimistöö viljana on toot
misse võetud defektaari, jaendaja ja 
süstelahuste valmistaja töölauad. 
Komplekti kuuluvad ka abilaud, käru 
ja reaktiivide pöörik. Lähemal ajal pea
vad meie vabariiki saabuma esimesed 
apteegi analüütiku töölauad. Kuigi kõik 
need töölauad on hea eduga kasutata
vad ka haiglaapteekides, tegeldakse 
neile spetsiaalse sisustuse väljatöötami
sega.

Ainuke teaduslikul uurimistööl põhi
nev ofitsiini sisustus Eestis on eespool 
mainitud instituudi poolt konstrueeri
tud ja Poolas valmistatud kaks sisus- 
tuskomplekti (Tartu «Anne» apteegis 
ja Tallinna apteegis nr. 215). Nende 
projekteerimisel on arvestatud apteegi- 
kauba spetsiifikat — suurt sortimenti, 
pakendi suuruse ja materjali erinevust, 
ka nõudmiste kordumist ja varude suu
rust. Antropomeetria alusel on välja 
töötatud kõige käepärasemad tsoonid: 
sagedamini vajatav peab olema näge- 
mispiirkonnas, ülejäänu selja taga käe
ulatuses. Komplekt koosneb retseptaari, 
käsimüüja ja kassapidaja töökohast. 
Kõik panipaigad on koondatud töökoh
tade lähedusse ja need on kõrvalruu
mist täidetavad. Pärast töö lõppu saame 
osakonna sulgeda, kui pöörame kogu 
kappide-pöörikute avatud poole kõrval
ruumi. Seni valmistati mainitud sisus
tust üksnes IV kategooria apteekidele, 
peagi hakatakse seda tootma kõigi kate
gooriate apteekide tarvis. Selle mööbli- 
komplekti kõige suurem puudus on, et 
teda saab kasutada suhteliselt harva, 
kuna ta nõuab ruumi kindlat arhitek
tuurilist lahendust. Ofitsiiniga peavad 
külgnema assisteerimis- ja varuruumid, 
sest töökohad paigutatakse seina jäetud 
avadesse.

Rohkem ofitsiinisisustust me väljast
poolt vabariiki saanud ei ole. Apteekide 
ajakohastamist sõjajärgseil aastail alus
tati vana sisustuse rekonstrueerimisest. 
Algul seisnes see lahtistele riiulitele 
uste ja sahtlite asemel kappide ehitami
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ses. Järgnes sisustuse individuaalpro- 
jektide järgi tootmise ajajärk. Esimesed 
sellised olid 1950-ndail aastail apteegid 
nr. 10 ja 192 Tallinnas ning nr. 79 Uus- 
Ahtmes. Apteegimööblit valmistati mit
mel pool vabariigis ja see kippus sar
nanema kaubanduses kasutatavaga. 
Omaette uuenduse tõi apteegi siseku- 
jundusse arhitekt Arvo Pikk. Saime 
meeldiva kujundusega sisustuse Tal
linna apteekidele nr. 5, nr. 6 ja nr. 205.

Mööbli kavandamine igale apteegile 
eraldi on kulukas ega ole mööblitöös
tusele vastuvõetav. Nii jõuti tüüpsisus- 
tüse — sektsioonmööbli vajaduseni juba 
enne 1963. aastat. Mainitu suureks 
väärtuseks võib pidada seda, et teda 
saab kasutada ka igasuguse kuju ja suu
rusega vanades, rekonstrueeritavates 
apteekides. Esimese tüüpsisustuse autor 
oli arhitekt A. Pikk. 1963. aasta tüüp
sisustuse nimekirjas oli 45 eset kõigi 
apteegiruumide tarvis. Selle sisustuse 
said aastail 1963 . . . 1968 paljud vaba
riigi apteegid (nr. 8, nr. 11, nr. 198, 
nr. 207, nr. 213 Tallinnas jt.). Üldiselt 
oli viimistlusmaterjaliks ofitsiinides 
väärisvineer, apteekidel nr. 213 ja 
nr. 64 plastik, kõikides tootmisruumides 
oli valitsevaks valge värvitoon. Selle 
mööbli tootmise lõpetas 1971. aasta riik
likule standardile esitatud mööblival
mistajate nõue vastavate jooniste järele.

Eelmist tüüpprojekti aluseks võttes 
projekteeris ÜTKK Projekteerimise 
Instituudi Vabariikidevaheline Tallinna 
filiaal (arhitektid J. Aasma ja H. Karro) 
koostöös Apteekide Peavalitsuse ja toot
jatega uue tüüpsisustuse. Tööstusepool- 
seks nõudeks oli uue mööbli suur uni
fitseeritus. Viidi sisse ühtsed moodulid 
— kõigi ofitsiinikappide ja -lettide sekt
sioonide pikkuseks võeti 120 cm, varu- 
ruumides 100 cm; ofitsiinide kõrguseks 
200 cm ja varuruumides 210 cm. Tüüp- 
sisustuses on 26 eset, mis põhiliselt 
kuuluvad ofitsiini ja varuruumide 
sisustuse hulka. Letid-retseptaarilauad 
said uue profiili, eenduva osa, millega 
asendati vana tüübi kergesti lahtitulnud 
pakivõrgud. Käsimüügilettide sekt
sioone on nüüd kolm: 1) sahtlite ja vit
riiniga (Mi), 2) pöörikutega vitriinita 
(М2) ja 3) paberisahtliga vitriinita (М3). 
Ka ofitsiinikappide sektsioone on mitu: 
1) riiulitega kapp (M?), 2) sahtlitega 
kapp (Ms) ja 3) tagantpoolt täidetav 
riiulitega kapp (Мб). Ofitsiini ühenda
vad assisteerimisruumiga pöörikkapid. 
Retseptaari hea abimees on paljumahu- 
tav sahtelpöörik. Igati on ennast õigus
tanud varuruumide sektsioonkapid — 
riiulite (M19) ja kastsahtlitega (M20), 
kummikaupade jaoks (M23) ning univer
saalne nurgakapp (M21).

Ökonoomsetel kaalutlustel kasutame

Foto 2. Tallinna apteegi nr. 12 assisteerimisruum.
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Foto 3. Tallinna apteegi nr. 2 ofitsiin.

apteekides spetsiaalse mööbli kõrval ka 
mõningaid masstootmises olevaid ese
meid, nagu garderoobikappe, metall jal
gadega riiuleid jm.

Praegune sektsioonmööbel sobib kõi
kide apteekide ruumide sisustamiseks, 
välja arvatud kõige suuremad. Seetõttu 
saigi Tallinna apteek nr. 2 loa tellida 
sisustust individuaalprojekti järgi. Pro
jekti koostas A. Pikk koos apteegi juha
taja asetäitja L. Pandiga. Projekti koos
tamisel arvestati kauba nomenklatuuri, 
hulka ja pakendi laadi. Kasutusele võeti 
ka avariiulid ja palju väikesi sahtleid. 
Sisustus on omanäoline ja rahuldab 
apteegi vajadused.

Tänapäeva apteegile on iseloomulik 
ka nüüdisaegne tööviis. Üleminek viie
päevasele töönädalale ja kuuetunnisele 
tööpäevale nõuab apteegitöötajatelt töö
aja paremat ärakasutamist. Sellele 
aitavad kaasa ratsionaalselt sisustatud 
töökohad ja abivahendid. Suurtes aptee
kides on asendamatuks muutunud büre- 
tisüsteemid, mis on läbi teinud arengu 
tavalistest bürettidest poolautomaat- 
juhtimisega süsteemideni. Üldine suund 
on üleminek elektriaparaatidele. Kui 
suured apteegid on varustatud nüüdis
aegse aparatuuriga, siis väikestele sobi
vaid seadmeid ja aparaate on tööstusli
kus tootmises veel vähe. Enam ei val
mistata bürettide komplekte destillee
ritud vee hoidmiseks. Aurusterilisaato- 
rite tootmine on lõpetatud.

Suure töömahuga apteegis on oma 
retseptuuri analüüsimine ja ravimite 
seeriaviisiline valmistamine töö pare

maks muutmise eesmärgil paratamatud. 
Tavaks on saanud silmatilkade sterili
seeritud ja kapseldatud kujul etteval
mistamine. Selleks on apteegid varusta
tud silmatilgadosaatorite ja -kapselda- 
jatega. Süstelahuseid kapseldatakse 
veel vähestes apteekides. Uut tüüpi 
kapselda j a on tööstuses praegu toot
misse võtmisel. Kehra ja Tõrva apteegi 
juhatajad on konstrueerinud lihtsad 
käsikapseldajad, need on vormistatud 
ka ratsionaliseerimisettepanekutena.

Raske käsitsitöö kergendamiseks on 
apteegitöös kasutusele võetud hulgali
selt väikemehhanisme. Nende kasuta
misest ülevaate saamiseks ning esemete 
populariseerimiseks korraldati 1976. 
aasta algul aparatuuri ja väikemehha- 
nismide ülevaatus. Loenduse andmeil 
kasutati meie apteekides 3543 väike- 
mehhanismi. Nendest oli meditsiinitöös
tuselt saadud 2330, teiste tööstuste omi 
kasutusele võetud 799 ja kohapealsel 
initsiatiivil valmistatud 414. Kõige 
märgatavam on olnud edasiminek ras
kete tööoperatsioonide mehhaniseeri
mises. Rohkem kasutatakse kaubatõs- 
tukeid, -transportööre, mitmesuguseid 
kärusid, kandekorve jm. Raampudelite 
tühjendamisel on poolehoiu võitnud 
kallutid, vaakumkompressorid ja kum
mipumbad. Teise suurema rühma moo
dustavad mitmesugused jaendajad. 
Apteegitöös kasutatakse nüüd ka maja
pidamismasinaid — elektrikohvives- 
keid, miksereid jt. Destilleeritud vesi 
juhitakse töökohtadele. Kasutusel on 
mitmesugused signalisatsioonisüstee
mid. Järjest rohkem on hakatud raken
dama arvutustehnikat.

Viimastel aastatel on meie apteegid 
astunud suure sammu edasi nüüdis- 
aegsuse poole. Sellele on palju kaasa 
aidanud otstarbekas ja kvaliteetne sisse
seade. Nagu ülevaatus näitas, on edasi
minekus suur osa ka apteegitöötajate 
looval suhtumisel oma töösse. See kõik 
lubab loota, et apteegitöötajad täidavad 
kvaliteedi ja efektiivsuse viisaastaku 
poolt neile antud ülesanded.

Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi 
Apteekide Peavalitsus
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TARTU KLIINILINE
SÜNNITUSMAJA TAAS AVATUD

Tartu sünnitusmaja Toomemäel on 
pärast rekonstrueerimist jälle avatud 
ning möödunud aasta 15. detsembril 
võeti uues majas vastu esimene sünni
tus. .

Tseremoonia avasõnad ütles partei 
Tartu linnakomitee esimene sekretär 
J. Lott. Ehitajad andsid Eesti NSV ter
vishoiuministrile V. Rätsepale hoone 
sümboolse võtme. Meie vabariigi valit
suse nimel õnnitles ehitajaid ja sünni
tusmaja kollektiivi Eesti NSV Minist
rite Nõukogu esimehe asetäitja 
A. Green.

Tartu sünnitusmaja rekonstrueeri
mist alustati 1972. aasta jaanuaris. Sel
les oli organisaatorina hindamatuid 
teeneid meie hulgast lahkunud profes
sor V. Meipalul. Projekt valmis «Eesti 
Kolhoosiehituse» Tartu osakonnas, pro
jekti autor on arhitekt Jaan Pärnik. 
Hoone, mille kapitaalremont läks 
maksma ligikaudu üheksasada tuhat 
rubla, ehitas Tartu Remondi- ja Ehitus- 
valitsus.

Tartu sünnitusmaja on Lõuna-Eesti 
kõrgema etapi raviasutus, kus saavad 
abi esmajoones Tartu linna ja rajooni 
elanikud, ent abist ei öelda ära ka teis
tele. Nüüd on sünnitusmajas 200 voodi- 
kohta, mis võimaldab sulgeda Tartu 
rajooni väikesed sünnitusosakonnad. 
Juurdeehitus tehti hoone hoovipoolse 
osa neljandale korrusele.

Sünnitusmaja on planeeritud selli
selt, et hoone ühes tiivas on sünnitus
osakonnad, milles on 90 kohta, ning 
teises tiivas günekoloogiaosakonnad 85 
voodikohaga. Keskmises osas asuvad 
kateedriruumid, kabinetid ning abiruu
mid. Sünnitus- ja operatsioonitube on 
kumbagi kolm. Leiti võimalus sisustada 
ka kohtumistuba, kuhu tuuakse koju 
lubatud beebid.

Uus on raseduspatoloogiaosakond, 
milles on 25 voodikohta ning kus viibi
vad ravi vajavad rasedad. Osakonda 
juhatab Tiiu Kaljuste. Juurde saadi ka 
anestesioloogiaosakond, mille tööd ju
hib Tiiu Duglas.

Laboratooriumi tööolud on laheda
maks läinud: eraldi ruumid on vere-, 
uriini-, biokeemiliste ja hormonaalana- 

Tartu Kliinilise Sünnitusmaja avamiselt. Vasakult: H. Ilves, V. Rätsep, A. Green, I. Veerma,
J. Lott ja M. Sikk.
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lüüside tegemiseks. Hiljuti saadi leek- 
fotomeeter «Flapho», millega määra
takse vere mineraalsoolade sisaldust. 
Funktsionaalse diagnostika kabinet on 
naistenõuandla juures.

Sünnitusmaja keldrikorrus on nüüd 
välja ehitatud. Seal paiknevad aja
kohane elektrifitseeritud köök ning 
abiruumid. Palju kergendavad tööd 
liftid voodihaigete transportimiseks 
ning toidu kohaletoimetamiseks. Uus 
on kogu kommunikatsioonisüsteem 
(vesi, kanalisatsioon, elekter), muide, 
vana süsteemi oli viimast korda remon
ditud 1912. aastal. Ehitati ka võimsam 
alajaam.

Rohkesti on juurde saadud uusi ravi
ja diagnoosimisaparaate ning patsiendi 
seisundi jälgimiseks tarvisminevaid 
aparaate. Nii saadi näiteks Ungarist 
monitor, millega võib jälgida loote 
südametegevust. Kavatsetakse muret
seda veel ultraheliaparaat loote süda
melöökide jälgimiseks ning elektron- 
analgeesiaparaat sünnituse valutusta- 
miseks. Üles on seatud röntgeni- ja 
narkoosiaparaadid. Enam ei tarvitse 
hapnikuballoone hoida palatis, sest 
nüüd juhitakse hapnik hapnikuhoidlast 
kohale torude kaudu. Sünnitusmaja 
peaarst I. Veerma peab olemasolevat 
aparatuuri ajakohaseks ning praegu ka 
piisavaks, selleks et arstiteaduse vii
maseid saavutusi praktikasse raken
dada.

Tartu Kliiniline Sünnitusmaja on ka 
TRÜ Arstiteaduskonna sünnitusabi ja 
günekoloogia kateedri õppebaas. Ka
teedrijuhataja professor K. Gross ütles, 
et sünnitusmaja rekonstrueerimine tõi 
rõõmustavat ka kateedri töösse. Saadi 
juurde ruume, mis lubab paremini kor
raldada õppe- ja teadustööd. Nii on 
auditooriumi ning õppetubade kõrval 
üliõpilaste käsutuses veel üks õppetuba 
ja kaks laboratooriumiruumi, üks tea
dustööks, teine õppetööks, ning funkt
sionaalse diagnostika kabinet naiste
nõuandlas. Kateedri tööst rääkides ei 
saa mööda minna ÜTÜ sünnitusabi ja 
günekoloogia ringi tegevusest (ringi 
juhendavad arstiteaduse kandidaadid 
H. Kaarma ja V. Liivrand). Ring, kuhu

Tartu Kliinilise Sünnitusmaja operatsiooni- 
tuba.

kuulub 48 liiget, on ÜTÜ üks suure
maid. 1976. aastal said auhinna nende 
35 teaduslikku tööd.

Lisada tuleks veel seda, et 1. veeb
ruaril alustasid tööd järjekordsed nel- 
jakuulised arstide täiendamise kursused 
sünnitusabis ja günekoloogias.

Tartu sünnitusmaja valmimine tõi 
rõõmu paljudele, eriti aga sünnitusmaja 
kollektiivile. Kiita tuleb neid igakülgse 
abi eest ning nende ja üliõpilaste ühis
tööd haigla valmimisel ning sissesead
misel.

Mall Kuusma
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UDK 614.1(472.4)

APTEEGITOOTAJATE
HAIGESTUMISEST
ENE JÜRGENSON IGOR PODOLSKI . TALLINN 

apteeqitöötajad, töötingimused, haigestumus, 
kutsehaigused

Apteekide Peavalitsuse Kontrollana
lüüsi Kesklaboratooriumi organisatsioo- 
nilis-metoodiline rühm uuris apteegi- 
töötajate haigestumist 1973. ja 1974. 
aastal ning 1975. aasta kolme esimese 
kvartali vältel.

Vaadati läbi Apteekide Peavalitsusele 
alluva Tallinna linna, Narva, Haapsalu, 
Harju, Hiiumaa, Kingissepa, Paide, 
Pärnu ja Rapla rajooni 98 apteegi 1009 
töötaja ajutise töövõimetuse lehed.

1974. aasta teisest poolest alates uuriti 
täiendavalt Apteekide Peavalitsuse ja 
Kontrollanalüüsi Kesklaboratooriumi 
töötajate ning 1975. aasta kolmandast 
kvartalist alates ka apteegi nr. 217 töö
tajate töövõimetuslehti. Seega uuriti 
1037 töötaja haigestumist.

1973. aastal ja 1974. aasta esimesel 
poolel arvutati töövõimetuse kestust 
tööpäevades, 1974. aasta teisest poolest 
alates kehtestatud vormi nr. 16 (Z-l) 
alusel kalendripäevades. Seetõttu töö
võimetuse kestus pikenes haigusaja 
sisse langevate puhkepäevade arvel.

Uurimisest nähtus, et apteegitöötajate 
haigestumus on teiste meditsiinitööta
jate haigestumusest mõnevõrra väiksem. 
Sünnituseelse ja -järgse puhkuseta 
ning haige perekonnaliikme hooldus- 
päevadeta moodustas see 1973. aastal 
55,9 juhtu 100 töötaja kohta, ajutise 
töövõimetuse kestus oli keskmiselt 12,6 
tööpäeva; 1974. aastal 67,5 juhtu, aasta 
esimesel poolel keskmiselt 12,7 tööpäeva 
ja teisel poolel 16,1 kalendripäeva; 
1975. aasta kolmes kvartalis 43,7 juhtu, 
keskmiselt 19,3 kalendripäeva.

Oluline osa haigestumisest langeb 
piisknakkuse teel levivate haiguste 
arvele (gripp, ülemiste hingamisteede 
katarr, bronhiit). Näiteks 1. juulist 
1974. aastast 1. oktoobrini 1975 moodus

tasid gripp ja ülemiste hingamisteede 
katarr 33,7%, tonsilliit ja farüngiit 
5,4% kõikidest haigestumistest. Nende 
haiguste levik oli sesoonne.

On vaja rakendada profülaktilisi abi
nõusid. Need on kaitsemaskide kasuta
mine, ruumide desinfitseerimine ja tuu
lutamine. Oluline on, et tööruumides 
oleks soodne mikrokliima ega oleks 
tõmbetuult.

Nagu meditsiinipersonali, tuleb vakt
sineerida ka haigetega kokkupuutuvaid 
apteegitöötajaid. Selle eest peavad hoolt 
kandma apteekide juhatajad. Eesti NSV 
tervishoiuministri käskkirja kohaselt 
kuuluvad apteegitöötajad koos teiste 
meditsiinitöötajatega meditsiinilisele 
eelisteenindamisele ja dispanseerimisele 
apteegipersonali teenindavas raviasu
tuses.

Tallinna apteekides korraldatud kü
sitlustest selgus, et kõik apteegitöötajad 
on dispanseeritud apteegile lähimas 
polikliinikus. Enamikul juhul kontrolli
takse tervislikku seisundit kord aastas. 
Läbivaatuse aja suhtes lepitakse eelne
valt kokku. Samalaadne dispanseeri- 
mine peaks toimuma ka meie vabariigi 
teiste asulate polikliinikutes ja ambu
latooriumides. Töövõimetuslehtede ana
lüüsist ilmneb, et apteegitöötajail esi
neb sageli mitmesuguseid närvihaigusi, 
hüpertooniat, luude- ja lihastehaigusi 
jt. 1. juulist 1974. aastast 1. oktoobrini 
1975 esines närvihaigusi 5,6%, luude- 
ja lihastehaigusi 4,6% ja hüpertooniat 
3,9% kõikidest haigusjuhtudest.

Tähelepanu pöörati ka allergilistele 
haigustele. 1973. aastal oli 0,9 sellist 
haigusjuhtu 100 uuritud töötaja kohta. 
Võib arvata, et neid haigusi esineb roh
kem, sest apteegitöötajad puutuvad iga 
päev kokku mitmesuguste organismi 
sensibiliseerivate ainetega. Täiendavalt 
küsitleti eespool nimetatud apteekide 
413 töötajat. Ankeetide läbitöötamisel 
selgus, et tingituna kutsetööst on 
62,5 %-1 küsitletuist esinenud nahalöö- 
beid, sügelemist, turseid, allergilist 
nohu või köha.

Allergilisi nähte on endil tähel
danud assistendid (77,6% küsitletuist), 
järgnevad defektaarid (68,8%), retsep- 
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taarkontrolörid (59,2%), jaendajad 
(57,4 /о), käsimüüjad (53,8%) ja aptee
gijuhatajad (47,7%). Viimaste hulgas on 
põhiliselt V ja VI kategooria apteekide 
juhatajad, kes teevad apteegis mitme
suguseid töid. Seega täheldatakse kõr
genenud tundlikkust sagedamini neil 
töötajail, kes töö juures mitmesuguste 
ravimpreparaatidega kõige rohkem 
kokku puutuvad. Paljud töötajad on 
loetlenud ka ravimeid, mis neil oma 
tähelepanekute järgi allergilisi nähte 
põhjustavad. Nimetatakse nikotiinhapet, 
dibasooli, barbamüüli, joodi, kloraal- 
hüdraati, pankreatiini, formaliini, anti
biootikume, dimedrooli jt.

28,7% küsitletuist nimetab ühte ravi
mit, 15,9% kahte, 16,6% kolme, 13,4% 
nelja ja 15,5% viit ja enamat ravimit. 
9,9% küsitletuist ei oska allergianähte 
seostada ühegi ravimiga.

Apteegitöötajate dispanseerimisel 
peaks tähelepanu pöörama ka allergi- 
Ustele haigustele. Vajaduse korral tuleb 
töötaja suunata Kutsehaiguste Kliini
kusse. Allergia eelsoodumuse õigeaegne 
ravimine võib tulevikus ära hoida aller
gilise haiguse või tunduvalt seda nõr
gendada. Ka mitmed kroonilised haigu
sed, nagu haimoriit, krooniline bronhiit, 
jalgade seentõbi, võivad soodustada 
allergilist haigust.

Tugevasti ärritavate ainetega tööta
misel (kontsentreeritud happed, nuusk- 
piiritus, formaliin, joodilahus, kloorlubi, 
kaaliumpermanganaat jt.) tuleb kinni 
pidada töökaitse ja ohutustehnika nõue
test: tuleb töötada kaitsemaskiga või 
tõmbekapi all. Otstarbekohane on töö
ruumi perioodiline ventileerimine. Tu
geva allergia korral on soovitatav vahe
tada töökohta.

Apteekide Peavalitsuse Kontrollanalüüsi
Kesklaboratoorium

biks 
velskritele 
ja õdedele

UDK 615.9

MÜRKKEMIKAALIDEST
PÕHJUSTATUD MÜRGITUSTE
VÄLTIMINE PõLLUMAJANDUS-
TÖÖTAJAIL
BORIS SCHAMAROIN ■ TALLINN 

mürkkemikaalid, mürgitused, põllumajandustöö
tajad, mürgituste tunnused, esmaabi, ravi, pro
fülaktika

Põllumajanduses kasutatakse saa
gikuse tõstmiseks laialdaselt taimekaitse 
ja umbrohutõrje keemilisi vahendeid — 
pestitsiide. Need on tervisele ohtlikud 
mürgised ained, mistõttu töötajate ter
vise kaitse ja kutsekahjustuste profü
laktika nõuavad suurt tähelepanu. 
Pestitsiidid võivad kahjulikku mõju 
avaldada mitte üksnes nendega kokku- 
puutuvaile töötajaile, vaid ettevaatus
abinõude ignoreerimise korral võivad 
saastuda toiduained, atmosfääriõhk, 
veekogud, maapind ja taimed. Mürk- 
kemikaalide selline laialdane levik oleks 
aga suureks ohuks inimestele, looma
dele, kaladele, lindudele, mesilastele. 
Seepärast on väga oluline, et maa- 
elanikke teenindavad meditsiinitöötajad 
tunneksid hästi mürgituse sümptoome 
ja abiandmist ning eriti nende mür
giste ainete säilitamise, transportimise 
ja kasutamise sanitaar-hügieenilisi ning 
ohutustehnika nõudeid.

Pestitsiidide kasutamise viisid on eri
nevad ning need sõltuvad tõrjevahen
dite kasutamise eesmärgist ja füüsika
listest omadustest. Seemnevilja puhti- 
misel, taimede ja maapinna töötlemisel 
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mürkkemikaalidega (vedelike, pulbri
tega) rakendatakse sagedamini pihusta
mist.

Pestitsiidid jaotatakse toime alusel 
vähe, keskmiselt, väga ning ülitoksilis- 
teks. Pestitsiidide toksilisus inimesele 
sõltub nende keemilisest struktuurist, 
mürgi organismi sattumise teedest 
(hingamisteede, seedetrakti või naha 
kaudu) ja mürgi annusest. Eristatakse 
ägedaid ja kroonilisi mürgitus!, kuid 
esimesi täheldatakse sagedamini, sest 
pestitsiide kasutatakse enamasti hooaja
liselt. Kauaaegsed uurimised pestitsii
dide väga väikeste annuste toime kohta 
on kinnitanud, et kroonilist mürgitust 
sel puhul ei teki, küll aga võivad nad 
soodustada pahaloomuliste kasvajate 
teket, avaldada patogeenset mõju loo
tele (surnultsündimine ja väärarendid) 
ning võib tekkida ebasoodne muta- 
geenne efekt: rakkude geneetiliste oma
duste muutumine, millest suureneb 
pärilike omaduste kõrvalekaldumine. 
Need kahjulikud mõjud võivad aval
duda siis, kui pikemat aega on tarvita
tud pestitsiididega saastunud toidu
aineid või pidevalt on viibitud saastu
nud keskkonnas.

Sagedamini kasutatavad pestitsiidid 
võib keemilise koostise põhjal jaotada 
järgmiselt: 1) kloororgaanilised prepa
raadid — polükloorkamfeen e. toksafeen 
(keskmiselt toksiline), siia rühma kuu
luva DDT kasutamine on keelatud; 2) 
fosfororgaanilised preparaadid — putu
katõrjeks kasutatavad karbofoss ja klo
rofoss (mõlemad on keskmiselt toksili
sed), fosfamiid (rogor, Bi-58 — väga 
toksiline); 3) elavhõbeorgaanilised pre
paraadid — viljaseemnete puhtimisel 
kasutatav granosaan (väga toksiline); 
karbamiinhappe derivaadid — puhtimi
sel kasutatav tiuraam (TMTD on kesk
miselt toksiline); 5) triasiinipreparaadid 
— umbrohutõrjeks kasutatav simasiin 
(radokor) ja atrasiin (vähe toksilised); 
6) vaseühendid — viljapuude ja põõ
saste pritsimisel kasutatav vaskoksiid
kloriid (kuprotoks on keskmiselt toksi
line), kuprosaan; 7) nitrofenoolid — 
nitrofeen (preparaat 125 on keskmiselt 
toksiline); 8) klorofenoksüetaanhappe 

preparaadid ja teised taolised ühendid 
(umbrohutõrjeks kasutatavad 2,4-D- 
fenoksüäädikhappe estrid jt.), naatrium- 
triklooratsetaat.

Põl luma j andustööta j aid teenindavad 
keskastme meditsiinitöötajad peavad 
tundma pestitsiidide ägeda mürgituse 
tunnuseid ja oskama abi anda.

Kloororgaaniliste pestitsiidide ägeda 
mürgituse puhul ilmnevad naha ja 
limaskestade ärrituse nähud: naha 
punetus, pisaravool ja sidekestade 
punetus, nohu, neelu punetus, köha. 
Kui mürki on sattunud seedetrakti, 
tekib gastroenteriit. Esineb kesknärvi
süsteemi kahjustuse nähte, nagu pea
valu, peapööritust, nõrkust, iiveldust, 
oksendamist ning raskematel juhtudel 
krampe.

Esmaabi mürgituse korral seisneb 
kõigepealt mitme üldabinõu rakenda
mises. Need on ühised ka muudel mür- 
gitusjuhtudel: haige tuleb mürgitusko- 
hast eemale viia, vabastada ta saastatud 
riietest ning pesta seebiveega maha 
nahale sattunud mürkaine. Silmi võib 
loputada ja kurku kuristada 2%-lise 
soodalahuse või nõrga kaaliumperman- 
ganaadilahusega. Kui mürki on sattu
nud seedetrakti, tuleb teha maoloputus, 
seejärel anda mitu tabletti karboleeni 
ja 15 minuti pärast lahtistit, 20 ... 30 g 
naatrium- või magneesiumsulfaat! 
lahustatuna 300 g leiges vees (riitsinus- 
õli ei tohi anda!). Veeni tuleb süstida 
10 ml 10 %-list kaltsiumkloriidilahust. 
Kui hingamine on muutunud nõrge
maks, anda nuusutada nuuskpiiritust, 
kui see aga lakkab, teha kunstlikku hin
gamist (suust suhu meetodil). Krampide 
korral anda 0,1 ... 0,2 fenobarbitaali.

Raskete mürgituste korral tuleb haige 
pärast esmaabi andmist kiiresti toime
tada sellisesse haiglasse, kus on inten
siivravi võimalus.

Fosfororgaanilised pestitsiidid aval
davad paikset ärritavat ja üldresorp- 
tiivset toimet. Iseloomulik On koliines- 
teraasi aktiivsuse pärssimine, mis on 
oluline diagnoosimise tunnus ja mida 
võib määrata vereanalüüsi teel. Koliin- 
esteraasi pärssimine põhjustab atse- 
tüülkoliini kuhjumise organismis. See
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tõttu kulgeb mürgitus parasümpaatilise 
närvisüsteemi erutuse nähtudega. Tä
heldatakse iiveldust, oksendamist, kõhu
valu, süljevoolu, kõhulahtisust, pea
valu, peapööritust, higistamist. Pulss 
aeglustub, pupillid on laienenud. Sei
sundi raskenemise korral muutub hin
gamine korisevaks, suust ja ninast eri
tub lima ja vahtu. Tekivad tõmblused, 
südamepuudulikkuse nähud ning kooma. 
Esmaabi andmisel tuleb peale eespool 
mainitud üldabinõude rakendamist kan
natanule süstida atsetüülkoliini antago
niste (kolinolüütikume), millest kätte
saadavam on 0,1 %-line atropiinilahus. 
Seda süstitakse kergematel juhtudel 
1 ... 2 ml lihasesse, raskematel aga 3 . . . 
. . . 6 ml veeni. Atropiini süstimist tuleb 
alati kooskõlastada arstiga. Keskastme 
meditsiinitöötajal peab alati käepärast 
olema peale atropiini süstelahuse atro
piini (0,001 g), tropatsiini (0,03 g) või 
belladonnaekstrakti (0,015 g) tablette, 
mida võib kohe sisse anda. Hingamis
puudulikkuse korral tuleb teha kunst
likku hingamist.

Elavhõbeorgaaniliste preparaatide 
põhjustatud ägeda mürgituse korral 
esinevad eelkõige kesknärvisüsteemi 
häired: peavalu, roidumus, nõrkus. Kui 
mürki on sattunud suhu, tunneb kanna
tanu metallimaitset suus, tekivad kõhu
lahtisus ja oksendamine.

Esmaabi andmisel tuleb üldabinõude 
rakendamise kõrval lihasesse süstida 
10 ml 5%-list unitioolilahust vastumür
gina. Unitiooli võib ka anda 0,5 g poole 
klaasi veega. Kui mürki on sattunud 
seedetrakti, tuleb teha maoloputus, 
kusjuures loputusveele lisada metallide 
antidoodi vesilahust 100 ml ning anda 
juua piima ja vahustatud munavalget.

Karbamiinhappe derivaadid põhjus
tavad hingamisteede ja sidekestade 
ärrituse nähte, peavalu, iiveldust, 
oksendamist ning pärsivad koliineste- 
raasi aktiivsust. Esmaabi andmisel tuleb 
üldabinõude kõrval süstida 1 .. . 2 ml 
2 %-list dimedroolilahust naha alla ning 
10 ml 100/0-list kaltsiumkloriidilahust 
veeni, vajaduse korral (mürgi sissevõt
misel) teha maoloputus ning anda atro
piini ja muid atsetüülkoliini antagoniste.

Triasiinipreparaatide põhjustatud 
mürgituse korral täheldatakse limaskes
tade ärritust ning köha. Selle aine sis
sevõtmise korral võib tekkida raske 
mürgituse pilt koos kesknärvisüsteemi 
ja parenhümatoossete elundite kahjus
tusega. Esmaabi on analoogiline karba
miinhappe derivaatide põhjustatud 
mürgituse juhtudel antava esmaabiga, 
ei määrata aga atropiini homolooge.

Vaseühendite mürgituse puhul teki
vad limaskestade ärritus, metallimaitse 
suus, uimasus, peavalu, unisus, iiveldus. 
Esmaabi üldabinõude kõrval süstitakse 
lihasesse 10 ml 5%-list unitioolilahust 
ning veeni 20 ml 40 %-list glükoosila- 
bust. Kui kannatanu on mürki alla nee
lanud, tuleb teha maoloputus leige 
veega.

Nitrofenoolimürgituse korral tekivad 
peavalu, peapööritus, iiveldus, oksen
damine, nahaärrituse nähud, rahutus, 
hingeldus. Esmaabi on sama, mida 
antakse vaseühendite mürgituse korral.

Esmaabi andmise järel tuleb kohe nõu 
pidada arstiga ja haigusjuhu raskusest 
olenevalt otsustada, kas kannatanu toi
metada lähemasse haiglasse või haig
lasse, kus on intensiivravi võimalus. 
Keskastme meditsiinitöötajatel soovi
tame tutvuda H. Noore ja A. Aava koos
tatud metoodilise juhendiga «Esmaabi 
pestitsiididest põhjustatud mürgituste 
korral» Tallinn, 1973.

Pestitsiide tuleb hoida majandi juu
res asuvas eraldi laohoones, mis peab 
asuma muudest hoonetest ja veevõtu
kohtadest eemal. Hoones peavad olema 
laoruum ja eririietuse hoidmise ruum, 
viimases on eririietuse jaoks kapid, 
sanitaarsõlm ja mürkkemikaalide laodo- 
kumentide hoidmise koht. Laoruumis 
peab olema võimas äratõmbeventilat- 
sioon. Mürkkemikaale hoitakse hästi 
suletavas taaras. Ruumi koristamisel 
kasutatakse pesemiseks 2 %-list kaltsi- 
neeritud sooda lahust. Kõik laohoonest 
pärinevad pesuveed tuleb juhtida kind
lasse kohta, et veevõtukohad ei saas
tuks, sama kehtib ka pestitsiidide veoks 
kasutatavate transpordivahendite pese
mise vee kohta.

Mürkkemikaalidega kokkupuutuvaid 
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töötajaid peab eelnevalt instrueerima 
ohutustehnikas ning arstlik komisjon 
peab nad läbi vaatama. Nad kuuluvad 
iga-aastastele perioodilistele arstlikele 
läbivaatustele. Tööle, kus on kokku
puude pestitsiididega, ei ole lubatud 
võtta alla 18 aasta vanuseid isikuid, üle 
50 aasta vanuseid naisi ega üle 55 aasta 
vanuseid mehi, rasedaid ega imetavaid 
naisi. Fosfororgaaniliste ja karbamiin- 
happe preparaatidega kokkupuutuvail 
töötajail tuleb määrata (mitte harvem 
kui kord kuus) töö ajal vere koliineste- 
raasi aktiivsus; need, kellel aktiivsus on 
langenud kuni 25% algväärtusest, 
viiakse üle teisele tööle. Töötajail, kes 
puutuvad kokku elavhõbeorgaaniliste 
preparaatidega, tuleb perioodiliselt 
määrata elavhõbedasisaldust uriinis.

Töö ajal peab kandma eririietust, 
eri jalatseid ja individuaalseid kaitseva
hendeid. Tolmavate pestitsiididega töö
del kantakse tolmukindlast riidest pea
kattega türpe, presentsaapaid, kilekat- 
tega puuvillaseid või impregneeritud 
riidest kindaid, tolmukaitseprille (ПО 3 
tüüpi), tolmurespiraatoreid (F-62II1, 
«Astra 2», «Lepestoki» tüüpi). Vedelate 
ja suure toksilisusega pestitsiididega 
töötamisel tuleb kanda veekindlast 
immutatud või kilega kaetud riidest 
eririietust, kummikindaid, kummisaa
paid, hermeetilisi prille, kurnrespiraa- 
torit (PY 60), kusjuures elavhõbeorgaa
niliste preparaatide kasutamise korral 
kasutatakse padrunit Г, muude mürk- 
kemikaalide puhul padrunit A.

Eririietuse äravõtmisel tuleb vältida 
naha kokkupuutumist saastunud riiete 
välispinnaga. Riietust on tarvis iga 
päev puhastada ning tuulutada värs
kes õhus mitu tundi. Kuue päeva tagant 
peab eririietust pesema tsentraliseeritud 
korras (individuaalne pesemine on kee
latud!). Pestitsiididega töötajail on ette 
nähtud lühendatud tööpäev.

Mürkkemikaalidega töötajad peavad 
kinni pidama isikliku hügieeni reegli
test. Pärast tööd pestitsiididega tuleb 
käsi ja katmata kehaosi pesta põhjali
kult, eelnevalt tuleb kasutada desakti- 
vaatoreid: 3 ... 5° o-list klooramiinila- 
hust, lubjapiima või 0,5° o-list kaalium- 

permanganaadilahust. Välditagu nende 
ainete sattumist silma! Töö ajal on söö
mine ja suitsetamine keelatud.

Elukondlike mürgituste vältimiseks 
on kodudes keelatud hoida mürkkemi- 
kaale lastele kättesaadavates kohtades 
või mittestandardses taaras (piima-, 
veini-, viinapudelid jne.). Paraku on 
pestitsiidide lohaka hoidmise tagajärjel 
ka meie vabariigis juhtunud mitmeid 
raskeid, surmaga lõppenud pestitsiidi- 
dest põhjustatud mürgitusi.

Puhtimismasinatest tulnud seemne
vilja kotid peavad olema varustatud 
selgelt nähtava pealkirjaga «Mürgine» 
või «Puhitud seeme», et vältida õnne
tusi selle vilja toiduks või loomatoiduks 
eksliku kasutamisega.

Pestitsiidide vedu laost kasutuskohani 
(põllule, viljaseemnete puhtimise koha
ni jne.) peab majandis olema tsentrali
seeritud, selleks ettenähtud transpordi
vahendis. Samuti nagu laoski, peavad 
alati käepärast olema desaktiveerimi- 
seks tarvisminevad ained, näiteks 
kloorlubi, kaltsineeritud sooda, mida 
saab vajaduse korral kasutada pestit
siididega saastunud transpordivahendi 
või muu objekti desaktiveerimiseks. 
Kõik pestitsiididega seotud tööd olgu 
maksimaalselt mehhaniseeritud. Pestit
siidide kasutamine toimub seadmetega, 
mida tuleb muust põllumajandusinven
tarist lahus hoida, pärast tööd tuleb 
need puhastada, enne remonti aga des- 
aktiveerida. Traktoristid, kes neid sead
meid põllul kasutavad, peavad töötama 
ainult niisugusel traktoril, millel on 
kabiin. Traktor peab liikuma vastu
tuult, et takistada pihustatava pestitsiidi 
sattumist kabiini.

Pestitsiidide kasutamine põllumajan
duses peab olema pidevalt meditsiini
töötajate tähelepanu keskmes. Sageli 
tuleb nende- küsimustega tegelda just 
keskastme meditsiinitöötajail, kelle 
teadlikkusest sõltub suurel määral see 
keskkonnakaitse ja mürgituste profü
laktika lõik. Tuleb hea seista selle eest, 
et pestitsiidid tooksid meile üksnes 
kasu.

Eksperimentaalse ja Kliinilise 
Meditsiini Instituut
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Iwaaciri 
ettevalmis
tamine

ARSTITEADUSE DOKTOR 
SELMA TEESALU

NSV Liidu Ministrite Nõukogu juu
res asuva Kõrgema Atestatsioonikomis
joni presiidiumi otsusega 8. oktoobrist 
1976 (protokoll nr. 34) kinnitati arsti
teaduse doktori kraad TRÜ Arstitea
duskonna füsioloogia kateedri dotsen
dile Selma Teesalule.

S. Teesalu kaitses 10. detsembril 
1975. aastal TRÜ Arstiteaduskonna 
nõukogu ees doktoriväitekirja «Seroto- 
niini regulatoorne osa pankrease sekre- 
toorses talitluses». Oponentideks olid 
arstiteaduse doktor P. Klimov (Lenin
gradist), bioloogiadoktor professor 
G. Korotko (Andižanist) ja professor 
V. Salupere.

S. Teesalu doktoriväitekiri käsitleb 
pankrease sekretoorse talitluse regulat
siooni. Tööst ilmnes, et pankrease sek
retoorse talitluse humoraalses regulat
sioonis on sekretiini ja pankreosümiini 
kõrval oluline osa serotoniinil. See bio
loogiliselt aktiivne amiin avaldab mõju 
eriti siis, kui pankreas on eelnevalt vii
dud stimuleeritud seisundisse. Samuti 
selgus töö tulemustest, et serotoniin on 
seoses ka insuliini sekretsiooniga, ning 
võib arvata, et serotoniin on sekretiini ja 
pankreosümiini vabanemise modulaa- 
tor. Autor on välja töötanud pankrease 
sekretoorse talitluse hindamise komp
leksi eksperimendis. Töös kasutatud 
metoodika on rakendatav kliinilises 
praktikas pankrease talitluse funktsio
naalsel diagnoosimisel.

S. Teesalu on sündinud 1930. aastal 
Saaremaal Laimjala külas kooliõpetaja 
perekonnas. Kingissepa Keskkooli lõpe
tas ta 1948. aastal. Sama aasta sügisel 
jätkas õpinguid TRÜ Arstiteaduskonna 
raviosakonnas, mille lõpetas 1954. aas
tal. VI kursuse üliõpilasena alustas ta 
töötamist TRÜ Arstiteaduskonna füsio
loogia kateedris assistendi kohusetäit
jana. Pärast ülikooli lõpetamist töötas 
ta samas kateedris loenguassistendina, 
edasi assistendina, vanemõpetajana ja 
1969. aastast alates dotsendi kohusetäit
jana. Dotsendikutse anti S. Teesalule 
1971. aastal. Arstiteaduse kandidaadi 
kraadi taotlemiseks kaitses ta 1965. aas
tal väitekirja «Pankrease sekretoorse 
talitluse uurimine koertel kroonilistes 
katsetes mitmesuguste mõjutuste pu
hul».

UDO TARVE
ARSTITEADUSE DOKTORIKS

NSV Liidu Ministrite Nõukogu juu
res asuva Kõrgema Atestatsioonikomis
joni presiidiumi otsusega 10. septemb
rist 1976. a. (protokoll nr. 29) kinnitati 
arstiteaduse doktori kraad TRÜ Arsti
teaduskonna biokeemia kateedri dot
sendile Udo Tarvele.

Udo Tarve kaitses 24. oktoobril 1975.
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aastal TRÜ Arstiteaduskonna nõukogu 
ees doktoriväitekirja «Aju Na+, K+ — 
ATPaas: üldine iseloomustus, allostee- 
riline regulatsioon ja psühhotroopsete 
ainete toime». Oponendid olid bioloo- 
loogiadoktor R. Etingof (Leningradist), 
professor J. Saarma ja professor J. Be
lik (Kiievist).

Oma väitekirja annotatsioonis märgib 
Udo Tarve, et Na*,  K+ — ATPaas 
on rakumembraanis naatriumipumba 
ensümaatiline mehhanism. Füsioloogi
liste naatrium- ja kaaliumioonide gra
diendi olemasolu raku ning rakuvälise 
keskkonna vahel tagab närviimpulsside 
tekke ja leviku ning on seega närvisüs
teemi talitluse aluseks. Esiteks töötas 
autor välja antud ensüümi ajukoest iso
leerimise meetodid. Need meetodid on 
kasutusel ka teistes laboratooriumides. 
Samuti uuris ta selle ensüümi mitmesu
guseid omadusi. Teiseks tõestas ta, et 
Na+, K+ — ATPaas kuulub allosteeri- 
liste ensüümide hulka ning Na+ ja K+ 
on selle ensüümi allosteerilisteks efek- 
toriteks. See kindlustab ensüümi 
aktiivsuse peene ja täpse regulatsiooni 
rakusisese naatriumi ning rakuvälise 
kaaliumi kontsentratsiooni poolt in 
vivo. Kolmandaks, võrdlevad uurimu

sed erisuguste psühhotroopsete ainetega 
näitasid, et aju Na+, K+ — ATPaas on 
nii in vivo kui ka in vitro katsetes kõige 
tundlikum neuroleptikumide suhtes. 
Neuroleptikumide inhibeeriva toime 
mehhanismiks on nende konkurents 
naatrium- ja kaaliumioonidega ensüümi 
vastavate allosteeriliste keskuste pä
rast. Samuti selgus, et neuroleptiku
mide ajufunktsioonide globaalse pidur
dava mõju üks biokeemilisi aluseid on 
nende inhibeeriv toime Na+, K+ — 
ATPaasisse.

U. Tarve on sündinud 1934. aastal 
Tallinnas teenistuja perekonnas. Tartu 
I Keskkooli lõpetas ta 1953. aastal 
hõbemedaliga. Õpingud jätkusid TRÜ 
Arstiteaduskonna raviosakonnas, mille 
lõpetas 1959. aastal kiitusega. Samal 
aastal astus ta aspirantuuri biokeemia 
erialal, töötades kohakaasluse alusel 
Tartu Psühhoneuroloogiahaiglas ars
tina. 1963. aastal kaitses ta kandidaadi
väitekirja «Mõnede trikarboonhapete 
tsükli etappide ja fosforüleerumise 
muutused ajus ammoniaagi eksperi
mentaalse kuhjumise korral ja gluta- 
miinhappe ning C-vitamiini mõju sel
lele». 1963. a. alates on U. Tarve tööta
nud biokeemia kateedris, algul assisten
dina, edasi vanemõpetajana ja nüüd 
dotsendina. Dotsendikutse anti talle 
1971. a.

Aastail 1965 . . . 1966 viibis U. Tarve 
Tšehhoslovakkia SV-s ning aastail 1969 
. . . 1970 teaduslikul komandeeringul 
Taanis. Seal oli ta professor Skou juu
res, kes 1957. aastal avastas Na+, К — 
ATPaasi, mille omaduste uurimine ongi 
doktoriväitekirja teema.

Loona Kaar

TEADUSLIKKE KUTSEID

NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures 
asuva Kõrgema Atestatsioonikomisjoni kol
leegiumi otsustega anti dotsendikutse järg
mistele TRü Arstiteaduskonna õppejõudu
dele: otsusega 19. novembrist 1975. a. histo
loogia ja anatoomia kateedri õppejõule Arne 
Lepale; otsusega 23. juunist 1976. a. hospi- 
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taalteraapia kateedri õppejõule Olev Mai
metsale; otsusega 28. juulist 1976. a. spordi
meditsiini ja ravikehakultuuri kateedri õppe
jõule Jaan-Heljut Seedrile; otsusega 4. augus
tist 1976. a. farmakoloogia kateedri õppe
jõule Olaf Rajaveele; otsusega 25. augustist 
1976. a. neuroloogia ja neurokirurgia kateed
ri õppejõule Liivia Lutsule.

Irene Maaroos

FARMAATSIA UUS ÕPPEPLAAN
ANNE-LIIS PADAR . TARTU

Tartu Riiklik Ülikool, farmatseutide õppeplaan, 
spetsialiseerumine, stažeerimine

1977. aasta veebruaris lõpetas TRÜ 
Arstiteaduskonna farmaatsiaosakonna 
viimane kursus, kes töötas vana, 1965. a. 
kinnitatud plaani alusel, mille järgi 
proviisorite ettevalmistus kestis neli ja 
pool aastat.

Uue õppeplaani kinnitasid NSV Liidu 
Tervishoiu Ministeerium ning NSV Lii
du Kõrg- ja Keskerihariduse Ministee
rium 1973. aastal ning seda on raken
datud sama aasta sügisest alates. Uue 
õppeplaani alusel töötavad praegu TRÜ 
Arstiteaduskonna farmaatsiaosakonnas 
juba neli kursust. 1976/77. õppeaastast 
hakkasid uued õppeplaanid kehtima ka 
kõigil muudel meditsiinialadel kogu 
NSV Liidus. Sellega viidi lõpule 1967. 
aastal alustatud meditsiinilise kõrgha
riduse reform.

Uute õppeplaanide vajaduse tingisid 
meditsiini ja bioloogiateaduste kiire 
areng, kaadri üld- ja eriettevalmistuse 
süvendamise vajadus, optimaalsete 
suhete loomine üldhariduslike ja eri
distsipliinide ulatuse vahel. Eelmine 
õppeplaan oli lühikese õppeaja tõttu üle 
koormatud. Mitme distsipliini osas oli 
rikutud järjepidevuse printsiipi, samuti 
lühendas menetluspraktika õppetöö 
vaheajal üliõpilaste suvist puhkust. 
Teoreetiliste õpingute lõpetamise ja rii
gieksamite vahele jäi rohkem kui pool 
aastat ning riigieksamit ei olnud põhi- 
distsipliinis — farmaatsia organisat
sioonis ja ökonoomikas.

Uue õppeplaani kohaselt kestab pro
viisorite ettevalmistus viis aastat. Kahel 
esimesel õppeaastal on pearõhk üldteo- 
reetilistel õppeainetel, bioloogial ja kee
mial, mis annavad tugeva aluse eriala 
põhidistsipliinide omandamiseks. Uue 
õppeainena loetakse I kursusel sisse
juhatust erialasse, mille programm näeb 
ette kutseorientatsiooni süvendamist. 
Esimese kursuse üliõpilasi tutvustatakse 
ka nõukogude õiguse alustega. Ühiskon
nateadusi õpetatakse nüüd kõigil viiel 
kursusel, mis süvendab tulevaste spet
sialistide ideelis-poliitilisi teadmisi.

III ja IV kursus on põhidistsipliinide 
teoreetilise kursuse ning praktiliste 
oskuste omandamise aeg. Eraldi õppe
ainena loetakse IV kursusel proviiso
rile nii vajalikku esmaabikursust, mis 
aga oli endistest õppeplaanidest välja 
jäetud. Põhidistsipliinide programmid 
on ühendatud farmatseudi kutse-eetika 
ja deontoloogia probleemidega. Kõrg
koolis peavad teadusliku uurimistöö 
elemendid olema igapäevase õppetöö 
osa, mis valmistab üliõpilasi ette tea
dustööks. Selle töö tulemused peaksid 
kajastuma kursusetöödes. Neid on uues 
õppeplaanis ette nähtud neli — farma
kognoosias, farmatseutilises keemias, 
ravimite tehnoloogias, farmaatsia orga
nisatsioonis ja ökonoomikas.

Kogu 9. semester on farmatseutiliste 
põhidistsipliinide õppe- ja menetlus
praktika aeg. Samal ajal tuleb koostada 
ja esitada kolm eelnimetatud neljast 
kursusetööst (kursusetöö farmakognoo
sias tehakse 6. semestril). Küsitavaks 
jäävad töö korraldus ja kvaliteet sellel 
semestril, sest kursus on hajutatud üle 
kogu meie vabariigi vahelduvalt nelja 
eri tüüpi baasidesse. Seetõttu tekib üli
õpilastel raskusi kirjanduse hankimisel 
ning õppejõududel kursusetööde juhen
damisel. Ka eksperimentaaltööde koos
tamiseks jääb aeg napiks. Otstarbekam 
oleks kursusetööd jaotada 7., 8. ja 9. 
semestri vahel või koostada ainult üks 
kursusetöö, sel juhul 9. semestril ning 
selles aines, millele spetsialiseerutakse.

Põhiliseks muudatuseks proviisorite 
ettevalmistuses on spetsialiseerumine 
10. semestril. Spetsialiseeruda on või
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malik kolmel kitsamal erialal: 1) orga
nisaatoriks, kes on juhtiv töötaja aptee- 
giasutustes jä -ettevõtetes; 2) tehnoloo
giks, kes tegeleb otseselt ravimite val
mistamisega nii apteegis kui ka far
maatsiatööstuses; 3) analüütikuks, kelle 
ülesanne on ravimpreparaatide kvali
teedi kontroll apteegis, kontrollanalüüsi 
laboratooriumis, ladudes ja farmaatsia
tööstuses.

Kitsama eriala spetsialistide jaotus
plaani koostab Apteekide Peavalitsus 
vastavalt meie vabariigi vajadustele ja 
esitab selle õppeasutusele, et viimane 
saaks seda arvestada õppetöö korralda
misel 10. semestril.

Diplomieelne spetsialiseerumine 
annab üliõpilastele võimaluse kinnis
tada oma teoreetilisi teadmisi ja prakti
liselt omandada analüüsi nüüdisaegsed 
füüsikalis-keemilised meetodid, õppida 
käsitsema uusimaid seadmeid, aparaate 
ja töö mehhaniseerimise vahendeid, 
saada kogemusi uute ravimite kasuta
mise ja nende asendamise võimaluste, 
töö teadusliku organiseerimise osas. 
Tänapäeval on eriti suured nõudmised 
juhtivate spetsialistide ja iga eriala 
spetsialistide majandusalase ettevalmis
tuse taseme kohta. Lõpetajad peavad 
hästi tundma planeerimist ja varusta
mist, oskama õigesti määrata meditsii- 
nikaupade vajadust, tundma arvestust, 
arvutustehnikat, töö teadusliku orga
niseerimise meetodeid. See nõuab pro
viisorite ettevalmistuse süvendamist 
eriti farmaatsia organisatsiooni ja öko
noomika alal, kus uue õppeplaani koha
selt on ette nähtud ka riigieksam.

Riigieksamid toimuvad vahetult 
pärast spetsialiseerumist 10. semestril 
ja neid on viis: farmakognoosias, far- 
matseutilises keemias, ravimite tehno
loogias, farmaatsia organisatsioonis ja 
ökonoomikas ning teaduslikus kommu
nismis. Riigieksam teaduslikus kommu
nismis tuleb sooritada nüüd kõigil kõrg
kooli lõpetajail ning selle programm on 
ühtlustatud kogu Nõukogude Liidu 
ulatuses.

Spetsialiseerumise võtmisega 10. 
semestri õppeplaani sai tegelikkuseks 
seni küllalt fiktiivne võimalus — asen

dada riigieksamid diplomitööga. Varem 
kasutati seda võimalust vaid üksikjuh
tudel. Diplomitöö koostatakse 10. 
semestril selles aines, millele spetsiali- 
seeruti, riigieksamitest sooritatakse sel 
juhul vaid teadusliku kommunismi 
eksam. Diplomitöö kaitsmine peaks 
tulevikus kujunema farmaatsiaosakonna 
lõpetajate atesteerimise põhiliseks vor
miks, mis annab teatava panuse ka far
maatsia ees seisvate paljude problee
mide lahendamisse.

Pärast kõrgkooli lõpetamist on ette 
nähtud üheaastane spetsialiseerumine 
stažöörina töökohal, kuhu lõpetaja on 
tööle määratud.

Uus õppeplaan eeldab põhjalikumat 
tööd nii üliõpilastelt kui ka õppejõudu
delt, samuti soodustab proviisorite eri
alast ja ideelis-poliitilist ettevalmistust. 
Ent uus õppeplaan nõuab ka materiaal
tehnilise baasi täiustamist farmaatsia
osakonnas — moodsat arvutustehnikat, 
uute ravimpreparaatide näidiskogu loo
mist ja nõuetekohast baasapteeki Tar
tus, kus saaks toimuma ka praktiline 
õppetöö.

Hästi läbimõeldud ja õigesti rakenda
tud õppeplaan on tänapäeva nõue.

TRÜ Arstiteaduskonna 
farmaatsia kateeder
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UDK 615(091)Veiderpass

90 AASTAT PROFESSOR 
H. VEIDERPASSI SÜNNIST
LIVIA KIRSCH • TARTU

Tartu Riiklik Ülikool, farmaatsia ajalugu, Niko
lai Veiderpass

19. aprillil 1977 möödub 90 aastat 
TRÜ omaaegse õppejõu ja kateedrijuha
taja, farmaatsiadoktor professor Nikolai 
Veiderpassi sünnist. Tema töörohket ja 
viljakat elu on selle ajakirja veergudel 
ka varem käsitletud (vt. «Nõukogude 
Eesti Tervishoid», 1962, 3; 1971, 4). 
Allakirjutanu soov on lisaks publitsee
ritule kirjutada sellest, mis ikka ja jälle 
meenutab professor N. Veiderpassi kui 
teadlaste ning farmatseutide kasvata
jat, kui silmapaistvat pedagoogi.

Enamik meie vabariigi kõrgharidu
sega farmatseute (alates 1925. aastast 
1966. aastani) on ravimite tehnoloogia 
alased teadmised ja oskused ning far
matseudi eetilised tõekspidamised saa
nud professor N. Veiderpassi nõudliku 
käe all. Suurt rõhku pani professor 
alati aususele, täpsusele ja korrale.

Tema sulest on ilmunud kolm õpikut: 
kaks apteegiravimite tehnoloogia ja üks 
galeenilise farmaatsia alalt. N. Veider
passi kirjutatud on ka «Nõukogude 
farmatseudi eetika».

Professor N. Veiderpass käsitles oma 
teadusliku tegevuse 47 aasta jooksul 
mitmeid erinevaid probleeme. Varaja
semates töödes uuris ta Eesti põlevkivi
õli keemilist koostist ja rakendamist, 
eriti kasutamist desinfektsioonivahen- 
dina ning puidu immutamise vahendina.

10 Nõukogude Eesti Tervishoid, 1977, nr. 2 

Neil töödel oli äärmiselt suur praktiline 
väärtus. N. Veiderpass on teinud uuen
dusi ja ratsionaliseerimisettepanekuid 
galeeniliste preparaatide ning ravim- 
vormide valmistamise ja teimimise alal. 
Enamik tema 109 teaduslikust tööst olid 
eksperimentaalsed.

N. Veiderpass oli kodanliku Eesti 
farmakopöa koostamisel aastail 1934 . . . 
. . . 1937 tehnoloogilise osa komisjoni 
esimees. Ta oli ajakirja «Eesti Rohu
teadlane» (1926... 1941) asutajaliige 
ja selle toimetuse liige. Ajakirja veer
gudel avaldas professor sageli mõtteid 
meie farmaatsia ja apteegitöö sisu
lise külje edendamise üle, muretses 
uue kaadri ettevalmistuse pärast, oli 
sallimatu ükskõiksuse ning loiduse 
vastu.

Aastail 1924 . .. 1941 oli professor 
N. Veiderpass Akadeemilise Rohutea- 
duse Seltsi esimees. Selts korraldas nii 
teaduslikke kui ka seltskondlikke üri
tusi, haaras kaasa üliõpilasi, õppejõude 
ja vilistlasi. Sõjajärgsel perioodil, vaa
tamata küllalt kõrgele eale, jätkus tema 
energiline tegevus nii õppe- kui ka tea-
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duslikus töös ja muidugi talle nii oma
ses organisatoorses ning ühiskondlikus 
töös. Tal olid tihedad sidemed Harkovi 
ja Taškendi kolleegidega ning Lenin
gradi ja Pjatigorski tehnoloogidega. 
Mitu aastakümmet sidus teda sõprus 
Riia ülikooli farmaatsiaprofessori J. 
Maizitega.

Professor N. Veiderpass on olnud 
kahekümne kandidaadi- ja doktoritöö 
retsensendiks ja oponendiks.

Eriti huvitas professorit ja meid kõiki 
Uljanovskis töötava proviisori G. Vino- 
kurovi 1967. aastal valminud väitekiri. 
Professor N. Veiderpass oli aastail 
1909 . . . 1921 Simbirskis (Uljanovskis) 
töötanud. G. Vinokurov käsitles oma 
töös Simbirski kubermangu (praeguse 
Uljanovski oblasti) farmaatsiaajalugu, 
olukorda ja perspektiive. Ta oli arhiivi
materjalide uurimisel välja selgitanud, 
et N. Veiderpass võttis I ülevenemaali
sest farmatseutide kongressist osa Sim
birski kubermangu delegaadina. Sellel 
kongressil, mis toimus 1917. aastal Pet
rogradis, oli arutlusel eraapteekide võt
mine omavalitsuste valdusse. Apteekide 
natsionaliseerimiseks vajalikku eeltööd 
juhtis 1918. a. Simbirski kurbermangu 
Rahvamajanduse Nõukogu juures asuv 
apteegikomisjon. Nii apteegikomisjoni 
kui ka kubermangu farmatseutide ja 
teenistujate ametiühingu esimeheks oli 
N. Veiderpass. Samuti kuulus ta 1918. 
aasta oktoobris loodud Simbirski kuber
mangu tervishoiuosakonna farmaatsia 
allosakonna juhatusse. Farmaatsia all- 
osakond juhtis apteekide tööd ja varus
tamist ravimitega. Hulk energiat nõu
dis võitlus ravimite kõrvaldamise ja 
nendega spekuleerimise vastu. Ühtlasi 
töötas N. Veiderpass Simbirski linna- 
apteegi juhatajana 1920. aastani, millal 
ta edutati kubermangu farmaatsialabo- 
ratooriumi juhatajaks.

1921. aastal saabus N. Veiderpass 
tagasi Eestisse. Professor meenutas 
sageli minevikku ja jutustas meelsasti 
kolleegidele ja õpilastele oma elust. Nii 
keskerihariduse (apteekriabilise) kui ka 
kõrghariduse Kaasani ülikoolis oman
das ta omal käel. Juba enne ülikooli 
astumist ja ka õppevaheaegadel töötas 

ta Simbirskis apteegis. Kaasani ülikoo
lis olid tol ajal õppejõududeks nimekad 
teadlased, nagu akadeemik professor 
A. Arbuzov (sen.), professor V. Niko
lajev jt.

Professor rõhutas korduvalt, et ei ole 
olemas tähtsusetuid ja väikesi asju, väi
kesed asjad võivad sageli olla määrava 
tähtsusega. Ta soovitas üliõpilastel alati 
lugeda ka peenkirjas trükitud lõike ja 
õppida hästi ära lihtsad asjad. Profes
sor teadis oma kogemuste põhjal, et 
just kõige lihtsamad asjad on väga 
sageli kõige raskemad.

Professor N. Veiderpass töötas täie 
koormusega 1966. aastani, siis loobus 
ta õppetööst ja jäi konsultandina veel 
kaheks aastaks tööle kateedrisse. 1968. 
aastal läks N. Veiderpass pensionile.

Veel 19. aprillil 1971. aastal õnnitle- 
sime oma professorit tema 84. sünni
päeval, 2. mail 1971 lahkus ta meie 
hulgast jäädavalt.

TRÜ Arstiteaduskonna 
farmaatsia kateeder

UDK 619.916(091)(474.2)« 1700/1850»

LEETRID EESTIS XVIII SAJANDIL
JA XIX SAJANDI ESIMESEL
POOLEL
LEMMING ROOTSMÄE . TARTU

leetrid, suremus, arstiteaduse ajaluqu

Leetrite levimusest minevikus võime 
saada ülevaate luteri usu kiriku meet
rikaraamatute andmete alusel. Neid 
andmeid tuleb võtta kriitiliselt, sest 
leidub viiteid, et XVIII sajandi lõpu 
Baltikumi arstid ei osanud sageli eris
tada leetreid sarlakitest (4). Samuti on 
teada, et osal juhtudel kanti leetrid 
meetrikaraamatusse rinnahaigusena 
(Brustkrarikheit), mis on leetrite sage 
järelhaigus ning millega teda seetõttu 
mõnikord isegi samastati.

XVIII sajandil olid leetrid Baltikumis 
sage ning tavaline haigus (4). Kiriku 
meetrikaraamatute järgi möödus vae- 
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vait aasta, mil haigus ei oleks kusagil 
maanurgas ohvreid nõudnud. XIX sa
jandil näivad leetriepideemiad olevat 
muutunud laastavamaks ning võtnud 
laialdasema leviku. Surmajuhtude üld
arvust moodustas letaalsus leetrite taga
järjel Eestis XVIII sajandi teisel poolel 
keskmiselt 2,1% ja XIX sajandi esime
sel poolel 2,5%. 1756., 1795. ja 1829. 
aastal tõusis letaalsus üle 10%. Erine
vatel perioodidel ning aastatel oli leet- 
rihaigestumus väga kõikuv.

Leetriepideemia puhkemises on sel
gesti märgatav teatav tsüklilisus. Epi
deemiad kordusid keskmiselt iga viie 
aasta järel, XVIII sajandil enamasti 
kuue aasta ja XIX sajandi esimesel poo
lel nelja aasta järel. Ohvrite arv ulatus 
raskemate epideemiate ajal isegi tuhan
detesse. Nii nõudis 1829. a. epideemia 
Eestis umbes 3000 inimelu. Ka 1845. 
aastal suri leetritesse Eestis umbes 2300 
inimest, neist 1300 Tartumaal.

Leetrid olid väga nakkavad, mistõttu 
neid põdesid peaaegu kõik inimesed, 
tavaliselt juba lapsena. Siiski nimetasid 
selle aja autorid leetreid healoomuliseks 
ja vähem ohtlikuks haiguseks kui sar
lakeid. Üksnes haige korraliku hoolda
mise puudumise korral võis haigus 
kurjaks muutuda ning suurt laastamis
tööd teha (2). Teinekord võis ka haigus 
olla pahaloomuline (1). Mõningail säili
nud andmeil ei olnud letaalsus leetrite 
puhul üle 10%, kõikudes tavaliselt 
2 ... 5 % piires.

Mõlemat sugupoolt ründasid leetrid 
peaaegu võrdse sagedusega. Ohvreid oli 
aastail 1722 . .. 1750 meessoost 46,5% ja 
naissoost 53,5%, aastail 1751 . . . 1800 
meessoost 47,0% ja naissoost 53,0%, 
aastail 1801 .. . 1850 vastavalt 50,6% ja 
49,4%. Naiste ülekaal oli tuntavam täis
kasvanute hulgas.

Kõige rohkem nõudsid leetrid ohvreid 
aprillis, kõige vähem septembris. Aja
vahemikul 1722... 1850 jagunesid sur- 
majuhud (protsentides) järgmiselt: jaa
nuaris 10,0, veebruaris 13,0, märtsis 
15,6, aprillis 17,8, mais 15,5, juunis 7,4, 
juulis 4,6, augustis 2,8, septembris 2,3, 
oktoobris 3,0, novembris 3,1 ja det
sembris 4,9.

KIRJANDUS: 1. Moritz, C. L. — Specimen 
topographiae medicae Dorpatensis. Diss. 
inaug. med. Dorpati, 1823. — 2. Winkler, S. R. 
— Von einigen der gewöhnlichsten Krank
heiten des Ehstländischen Bauern. Reval, 
1793. — 3. Zoeckell, W. — Anleitung zur 
Erkenntniss und Behandlung der gewöhn
lichsten Krankheiten der Liefländischen 
Bauern, für Liefländische Gutsbesitzer. Riga. 
1821.

4. Васильев К. Г., Григораш Ф. Ф., Кра
усс А. А. Материалы по истории медицины 
и здравоохранения Латвии. Рига, 1959.

Tartu Linna Sanitaar- ja Epidemio- 
loogiajaam

Penitsillinaasi produtseerivad gonokoki- 
tüved — Neisseria gonorrhoeae — tehti kind
laks mullu septembris USA Georgia osariigi 
Atlanta uurimiskeskuses. Penitsillinaas on 
ensüüm, mis spetsiifilise inaktivaatorina 
lõhustab organismi viidud penitsilliini. Siit 
sugenebki gonokokkide resistentsus antibioo
tikumide suhtes. Uurimiskeskuse teadlased 
on kindlal arvamusel, et eespool kirjeldatud 
faktil on tohutu tähtsus nii kliiniku kui ka 
epidemioloogia aspektist. On mõistetav, et 
haigeid, kellel on kindlaks tehtud penitsilli
naasi produtseerivad gonokokid, peab ravima 
hoopis muude antibiootikumidega, mitte 
enam penitsilliiniga.

Atlanta nakkushaiguste uurimiskeskus on 
koostöös Ülemaailmse Tervishoiuorganisat
siooni (ÜTO) Kopenhaagenis asuva N. gonorr
hoeae teabekeskusega koostanud selliste hai
gete jälgimise juhendi, kellel on leitud penit
sillinaasi produtseerivaid gonokokke. Seda 
juhendit kirjeldav artikkel on avaldatud aja
kirja «Weekly Epidemiological Record» 1976. 
aasta 17. setpembri numbris, milles pannakse 
arstidele südamele, et igast haigusjuhust, 
mille tekitajaks on penitsillinaasi produtsee- 
riv N. gonorrhoeae, teatataks ÜTO suguhai
guste ja treponematooside osakonda.

Здоровье мира, 1977, 2.
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. onvepentsici 
ja nõupida
mised

Eesti NSV Ülemnõukogu üheksanda koos
seisu neljandal istungjärgul, mis peeti 18. ja 
19. novembril 1976 Tallinnas Toompea lossis, 
olid päevakorras Eesti NSV rahvamajanduse 
arendamise viie aasta (1976—1980) riikliku 
plaani, eraldi 1977. aasta riikliku plaani, 
Eesti NSV 1977. aasta riigieelarve ja 1975. 
aasta riigieelarve täitmise arutelu, samuti 
Eesti NSV maapõuekoodeksi projekti arutelu 
ning Eesti NSV Ülemnõukogu alalise naiste 
töö ja olme ning emade- ja lastekaitse komis
joni moodustamine. Kuulati ära Eesti NSV 
Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja, Eesti 
NSV Riikliku Plaanikomitee esimehe
G. Tõnspoja, rahandusministri A. Noraku, 
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esi
mese asetäitja E. Tõnuristi ettekanded ja 
majandusdoktor A. Köörna kaasettekanne.

Läbirääkimistel võttis sõna ka tervishoiu
minister V. Rätsep. Ta analüüsis neid ette
võtmisi, mille tulemuseks on spetsialiseeri
tud ja üldse arstiabi täiustumine ning mit
mekülgne edasiminek, samuti tutvustas ta 
tervishoiu arendamise kompleksset perspek
tiivplaani lähemaks 15 aastaks ning peatus 
tervishoiuasutuste ehitamise, olemasolevate 
raviasutuste rekonstrueerimise ja plaani
pärase remontimise probleemidel. Tervishoiu
minister peatus ka lähemas tulevikus lahen
damist ootavatel küsimustel, mille olulisus 
üha kasvab ja millest sõltuvad otseselt eriti 
keskastme meditsiinikaadri kinnistamise või
malused. Koit Leet

Eesti NSV ametiühingute XVII kongress 
tuli kokku 2. ja 3. veebruaril 1976 Tallinnas. 
Kongressi avas EKP Keskkomitee büroo liige, 
Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu esimees 
L. Lentsman, kes esitas üksikasjaliku aru
ande Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 
kongressidevahelisel perioodil tehtud töö 
kohta. Ta analüüsis muu hulgas meie vaba

riigi tervishoiusüsteemi täiustamist, peatus 
meditsiinitöötajate edusammudel ja kohus
tustel. L. Lentsman rõhutas eriti profülak
tika osatähtsuse suurendamise vajadust ter
vishoius, samuti vajadust veelgi rohkem 
tähelepanu pöörata tööstustööliste tervisele.

Kahe päeva jooksul kuulati enam kui paa
rikümne delegaadi sõnavõttu, kes avameel
selt vaagisid neid töid ja tegemisi, neid 
vajadusi ja kohustusi, millistega peab toime 
tulema tagamaks nõukogude inimeste sot
siaalse arengu ja heaolu kasvu.

Tervishoiuministri V. Rätsepa sõnavõtu 
keskmes olid spetsialiseeritud arstiabi eden
damine, töövõimetuse ekspertiis ja ajutist 
töövõimetust põhjustavate asjaolude analüüs, 
sotsialistliku võistluse põhimõtted ja vormid 
ning meetodid tervishoiusüsteemis. Tervis
hoiuministeerium on juba kavandanud, 
samuti on realiseerimisel mitmekülgsed ette
võtmised parendamaks arstiabi onkoloogias, 
gastroenteroloogias, neuroloogias, oftalmoloo- 
gias, stomatoloogias, narkoloogias ja trauma
toloogias. Sõnavõtja rõhutas, et töövõimetuse 
ekspertiisi korralduse ja kvaliteedi parenda
mine on üks komplitseeritumaid probleeme, 
samal ajal aga majanduse ja sotsiaalselt sei
sukohalt üks kõige tähtsamaid. Sellega on 
otseses seoses tööajakaod rahvamajandus
harudes, töötajate töö- ja olmetingimused, 
naistöötajate töötervishoid jms. Ajutine töö
võimetus on sotsiaalne probleem, mille teise 
külje moodustavad vaba aja veetmise viisid. 
Kui need on ebaterved ja pahelised (nagu 
alkoholi liigtarvitamine), peituvad just seal 
haigestumise ja töövõimetuse alged ning eel
dused tootmistrauma tekkeks organismi 
psühhofüsioloogilise tasakaalu häirumise 
tõttu. Vajame tervisetsehhe selle sõna kõige 
laiemas ja paremas tähenduses, eriti naistöö- 
tajaist mõeldes, kelle osakaal rahvamajandu
ses on 51%. Minister rõhutas, et tervishoiu- 
asutustevaheline sotsialistlik võistlus peab 
muutuma elavaks ja laialdaseks. Selles võist
luses tuleb erialaste näitajate kõrval võrd
väärsetena arvesse võtta (ka asutuse sanitaar- 
kultuuri, tervishoiutöötajate ideelis-poliitilist 
kasvatustööd, nende töökultuuri.

Kongressi lõppsõna oli L. Lentsmanilt. 
Valiti ka 16 delegaati 21. märtsil algavale 
NSV Liidu ametiühingute XVI kongressile, 
nende hulgas tervishoiuminister V. Rätsep.

Vello Laos
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Eesti NSV Tervishoiutöötajate Ametiühingu 
Vabariikliku Komitee XVI konverents toi
mus 18. detsembril 1976 Tallinnas. Vabariik
liku komitee aruande esitas selle esimees 
I. Galanin.

Muu hulgas ta mainis, et arstiabi andmise 
paremale korraldusele, meditsiinitöötajate 
töökultuuri, arstiabi kvaliteedi ning efektiiv
suse tõusule aitas oluliselt kaasa sotsialistlik 
võistlus. Üleliidulisest sotsialistlikust võistlu
sest on agaralt osa võtnud Apteekide Pea
valitsus, vabariiklik koondis «Eesti Meditsii
nitehnika» ning Tallinna Keemia- ja Far
maatsiatehas. 7887 meditsiinitöötajale on 
antud kommunistliku töö eesrindlase nime
tus, 440 osakonda, laboratooriumi ning kabi
netti ja 58 tervishoiuasutust osalevad kom
munistliku töö liikumises. Koos tervishoiu
ministeeriumiga on 30 tervishoiuasutust kin
nitatud eesrindlike kogemuste koolideks.

I. Galanin peatus veel tervishoiutöötajate 
töökaitsel ja -tingimustel, milles on veel kül
lalt puudusi, samuti analüüsis meedikute 
suhteliselt kõrget ajutist töövõimetust ning 
käsitles toitlustamist, dieettoitlustamist, mee
dikute puhkuse, spordi ja taidluse küsimusi.

Ettekande arutelust võttis osa 14 inimest.
H. Kadastik peatus alkoholismiprobleemi- 

del. Ta rõhutas, et kõik meedikud peavad 
olema eeskujuks võitluses alkoholismi vastu. 
Eriti tähtis on, et alkoholipahest hoitaks 
eemal alla 20 aasta vanuseid noori. Absoluut
set karskust on vaja nõuda rasedailt ning 
haigeilt, piirata alkoholi kuritarvitamist.

U. Vaguri sõnavõtust selgus, et puhkajate 
olmetingimuste ning puhkeasutuste meditsii- 
nikaadri tööolude parandamiseks kulutas 
Ametiühingute Kuurortide Valitsemise Eesti 
Vabariiklik Nõukogu IX viisaastakul üle 
2 miljoni rubla. Pärnu sanatooriumis «Sõp
rus» on rajatud 30-kohaline osakond, kus 
toimub südameinfarkti põdenute järelravi.

Tervishoiuökonoomikat käsitles oma sõna
võtus tervishoiuminister V. Rätsep. Ta mai
nis, et iga-aastane nakkushaiguste põhjusta
tud kahjum on meil vabariigis keskmiselt 
üle 9,6 miljoni rubla. Sellest ligikaudu 
7 miljonit kulub haigustoetusele. Me peame 
senisest enam rõhku panema nakkushaiguste 
profülaktikale. Meie vabariigi majandite 
ning ettevõtete juhid on juba aru saanud, 
et ka nemad peavad töötajate tervise kait
sele kaasa aitama. Minister rõhutas, et 

peame andma õige suuna nende abivalmidu
sele, ning avaldas lootust, et Tervishoiutöö
tajate Ametiühingu Eesti Vabariikliku 
Komitee uus koosseis aitab koostöös tervis
hoiuorganitega lahendada mitmeid pakilisi 
probleeme.

Pikema sõnavõtuga esines NSV Liidu ter
vishoiuministri esimene asetäitja S. Buren
kov, kes muu hulgas juhtis tähelepanu sel
lele, et tervishoiuökonoomikaprobleemid on 
edaspidi veelgi aktuaalsemad, kuna tingituna 
uusima meditsiinitehnika kasutuselevõtust 
muutub haiglavoodi maksumus kallimaks. 
S. Burenkov taunis ehitustegevuseks eralda
tud summade kasutamata jätmist, kutsehai
guste suhteliselt suurt esinemissagedust ning 
tööstustööliste ajutise töövõimetuse kõrget 
taset meie vabariigis. Tunnustavalt rääkis ta 
heast arstide kaadrist ning arstiteaduse kõr
gest tasemest Eesti NSV-s.

18. detsembril 1976 toimus Tervishoiutöö
tajate Ametiühingu Eesti Vabariikliku Komi
tee uue koosseisu esimene pleenum. Komi
tee esimeheks valiti I. Galanin, sekretäriks 
J. Ennet ning presiidiumi liikmeteks J. Belt- 
šikov, V. Hiire, V. Ilmoja, R. Malviste, 
L. Maurer, G. Sillat, I. Urberg.

Jüri Ennet

Apteegitöötajate konverents leidis aset 
8. detsembril 1976. Osa võttis 161 apteegitöö- 
ta j at.

Avaettekandes rääkis Apteekide Peavalit
suse juhataja O. Toots farmaatsia ülesanne
test NLKP XXV kongressi otsuste täitmisel. 
Olulisema esimesel üleliidulisel biofarmaat- 
siasümpoosionil kuuldust tõid osavõtjateni 
farmaatsiakandidaat J. Tammeorg (TRÜ-st) 
ja D. Luik (Kontrollanalüüsi Kesklaboratoo
riumist).

P. Zobel ja E. Jürgenson esitasid ülevaate 
Moskvas toimunud apteegiasutuste töö tea
dusliku organiseerimise seminarist. Konve
rentsil tutvustati sel alal põhilisi uurimis- 
suundi ning vaadeldi tehtut aastail 1971... 
1975. Toodi esile mitmeid uusi võimalusi 
apteegitöö paremaks korraldamiseks meie 
vabariigis.

E. Laas kõneles elanike teenindamise 
uutest vormidest. Näiteks Vorošilovgradi 
apteekides ei öelda haigele retsepti alusel 
ühegi ravimi valmistamisest ära. Selline tee
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nindamine põhineb apteegi ja raviasutuse 
vahelisel heal koostööl.

H. Otsasoo oli ettekandes vaatluse alla 
võtnud ravimite liikumise mehhaniseeritud 
arvestuse Läti NSV Daugavpilsi rajoonis, kus 
katseliselt rakendatakse mehhaniseeritud ar
vestust ka apteekides. Keemiline analüüs ja 
ravimite kvaliteet oli I. Belovi ettekande sisu.

Pedagoogikakandidaat S. Hermann rääkis 
huvitavalt inimestevahelistest suhetest ning 
inimeste vastastikusest mõjutamisest. Far- 
maatsiakandidaat L. Kirsch vaagis kutse
eetika küsimusi.

Sõna võtsid ka Tartu «Tähe» apteegi juha
taja E. Kuigo, apteegi nr. 12 retseptaar 
K. Ruukel, Narva I Haigla apteegi juhataja 
M. Tarask jt.

Konverentsi lõpul austati Viljandi apteegi 
nr. 114 kauaaegset juhatajat proviisor J. Jär- 
vekülge seoses tema 70. sünnipäevaga ning 
Farmatseutide Teadusliku Seltsi tublimatele 
liikmetele anti kätte preemiad 1976. aastal 
tehtud tööde eest.

Piia Zobel

Viirushepatiidisümpoosion toimus 29 . . . 30. 
novembrini 1976 Tallinnas. Osa võttis meie 
vabariigi sanitaar- ja epidemioloogiateenis- 
tüse töötajate kõrval ka teiste liiduvabarii
kide esindajaid.

Sümpoosioni avas tervishoiuministri ase
täitja O. Tamm. Avasõnad ütles üleliidulise 
probleemikomisjoni esimees professor E. Ke- 
tiladze. Pikema ülevaate viirushepatiidi etio
loogiast andis professor B. Ananjev (Moskva). 
Ka professor J. Barinski uurimus oli üle
vaade leukotsütaarse hepatiidi viirustest. 
Paljudes töödes käsitleti viirushepatiidi epi
demioloogiat, kusjuures erilise tähelepanu 
keskpunktis olid infektsioosse hepatiidi ja 
seerumhepatiidi diagnoosimise ja leviku 
vahekorrad (F. Dardik Alma-Atast, J. Dro- 
binski Kišinj ovist, I. Golsand Leningradist, 
M. Aleinik Gorkist, J. Reinaru Tallinnast jt.). 
L. Sljahtenko ja T. Katantseva (Leningra
dist) rõhutasid, et kroonilist hepatüti põde
jad, eriti Austraalia antigeeni (HB-antigeen) 
kandjad, võivad olla viirushepatiidi nakkus
allikaks.

Seerumhepatiidi- ja HB-antigeeni-kandluse 
kohta oli mitmeid ettekandeid. Põhjalikuma 
ülevaate НВ-antigeeni epidemioloogia tähtsu

sest andis professor A. Blüger (Riia). Ta 
märkis, et kümneaastase töö kogemused 
lubavad väita, et hepatiidid A ja В on ise
seisvad nosoloogilised vormid ning sellele 
vastavalt on ka nende epideemilises protses
sis iseärasusi. Professor B. Ugrjumov (Kiiev) 
tõestas, et seerumhepatiit on üldmeditsiiniline 
probleem ja selle profülaktikast peavad osa 
võtma paljud spetsialistid, nagu infektsionis- 
tid, epidemioloogid, terapeudid, pediaatrid, 
kirurgid, ftisiaatrid. Professor H. Veksler 
tuli järeldusele, et krooniliste HB-antigeeni- 
kandjate aktiivne väljaselgitamine ja nende 
dispanseerne ravi on üks seerumhepatiidi 
profülaktika kompleksseid lülisid. Transfu- 
siooni-seerumhepatiidi profülaktikat käsitle
sid paljud sümpoosionist osavõtjad, nagu 
G. Stepanov, T. Golossova, H. Reiners jt. 
Leiti, et HB-antigeen tuleb määrata kõikide 
doonorite vereseerumis, HB-antigeeni-kand- 
jatelt verd võtta on keelatud. R. Hersons- 
kaja ja L. Gromaševskaja (Kiiev) soovitasid 
paralleelselt HB-antigeeni uurimistega mää
rata doonorite vereseerumis ka ensüümi ala- 
niintransaminaasi aktiivsus, mis omakorda 
lubab avastada haigeid doonorite hulgast, 
kes põevad kollasuseta seerumhepatiiti. Sel
lega aga hoiame ära seerumhepatiidi leviku 
transfusiooni teel. Seerumhepatiidi profülak
tikat meie vabariigis käsitles N. Jelissejev 
kaasautoritega. Ta selgitas meditsiiniinstru- 
mentide puhastamise viise ja andis ülevaate 
tsentraliseeritud steriliseerimislaboratooriumi 
tööst Narva Linna Haiglas.

Suurt tähelepanu pöörati ka infektsioosse 
hepatiidi gammaglobuliinprofülaktikale. 
S. Spotarenko (Moskva), T. Rodionovskaja 
(Leningrad), D. Fomin (Lvov) jt. leidsid, 
et gammaglobuliinprofülaktika plaaniline 
rakendamine enne epideemilist sesooni väl
dib sügistalvist haigestumuse suurenemist 
laste hulgas, kusjuures isegi mikrodoosidega 
vaktsineerimine on andnud häid tulemusi. 
Silmas tuleb pidada aga seda, et mida roh
kem lapsi on saanud gammaglobuliini, seda 
paremad on epidemioloogilised tulemused.

Pärast sümpoosioni toimus üleliidulise 
probleemikomisjoni istung, kus professor 
E. Ketiladze, kes hiljuti oli naasnud rahvus
vaheliselt hepatiidialaselt koosolekult Londo
nis, esines põhjaliku ettekandega. Ta andis 
ülevaate viirushepatiidiprobleemi programm- 
ülesannetest NSV Liidus.
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Probleemikomisjoni istungi järel toimus 
Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja 
Hügieeni Teadusliku Uurimise Instituudis 
meie vabariigi viirushepatiidialase temaatika 
ning uurimissuunade arutelu, millest võtsid 
osa üleliidulise probleemikomisjoni ja D. I. 
Ivanovski nimelise Viroloogiainstituudi, Epi
demioloogia Keskinstituudi ning N. F. Gama- 
leja nimelise Epidemioloogia ja Mikrobio
loogia Instituudi esindajad. Meie uurimis
suunad ja ülesanded lähtudes meie vabariigi 
tingimustest kiideti heaks.

Joosep Reinaru

Kingissepa Arstide Teadusliku Seltsi viie
kümnenda aastapäeva tähistamiseks toimus 
möödunud aastal Kingissepas sümpoosion.

Tervitusi oli tulnud tooma Eesti NSV 
Ülemnõukogu alalise tervishoiu- ja sotsiaal- 
kindlustuskomisjoni esimees, EKP Kingissepa 
Rajoonikomitee esimene sekretär J. Suur- 
hans, kes andis seltsile üle aukirja. Eesti 
NSV Tervishoiu Ministeeriumi aukirja andis 
üle Ravi- ja Profülaktilise Abi Valitsuse 
juhataja E. Väärt.

Tervitussõnad ütles Arstide Teaduslike 
Seltside nõukogu esimees A. Vares. Kingis
sepa arste oli tervitama tulnud Võru arstide 
delegatsioon eesotsas arstiteaduse doktor 
E. Laanega. Neilt oli Lõuna-Eesti Arstide 
Teadusliku Seltsi auaadress. Auaadress oli 
ka TRÜ Arstiteaduskonnalt, mida oli üle 
andma tulnud psühhiaatria kateedri dotsent 
L. Mehilane. Sümpoosionist võtsid osa Eesti 
NSV Ülemnõukogu saadik, Kingissepa rajooni 
TSN Täitevkomitee esimees J. Räim ja Kin
gissepa Linna TSN Täitevkomitee esimees 
E. Salumäe. Kohal oli ka Läti NSV Täisi ra
jooni arstide delegatsioon ja paljud teised.

Kingissepa Arstide Teadusliku Seltsi juha
tuse esimees A. Haavel andis ülevaate seltsi 
tegevusest poolesaja aasta vältel. E. Väärt, 
kes oli Kingissepa Rajooni Keskhaigla pea
arst aastail 1955 ... 1975, tutvustas kuulajaile 
meie vabariigi tervishoiualaseid ülesandeid 
X viisaastakul.

Kingissepa Rajooni Keskhaigla peaarst 
J. Kits rääkis rajooni tervishoiu arengu põhi
suundadest aastail 1976 ... 1980.

Kingissepa rajoonis praegu töötava muda
ravila arst H. Koppel kõneles Saaremaa 
mudaravi ajaloost.

Pilguse Psühhiaatriahaigla peaarst A. Liiv 
analüüsis aastail 1946 ... 1975 hospitaliseeri- 
tute struktuuri.

Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi pea
kirurg arstiteaduse doktor S. Gulordava 
käsitles ägedate pankreatiitide diagnoosimist, 
konservatiivset ja kirurgilist ravi.

Tallinna Harjumäe Haigla gastroenteroloo- 
giaosakonna juhataja I. Rätsep rääkis haa- 
vandilise koliidi diagnoosimisest ja ravist 
nende haiglas viie aasta jooksul.

Omaaegse Saaremaa kirurgi ja praeguse 
Tallinna Pelgulinna Haigla kirurgiaosakonna 
juhataja arstiteaduse kandidaat R. Truve 
ning Tallinna peakirurgi arstiteaduse doktor 
U. Sibula ühine ettekanne käsitles maosek- 
retsiooni uurimist haavandtõvehaigeil. Vii
masena sai sõna Tallinna Tõnismäe Haigla 
kirurgiaosakonna juhataja A. Lutsuver, kes 
vaagis kirurgilise ravi taktikat mulgustunud 
püloroduodenaalsete haavandite korral.

Pärast ettekandeid sõideti linna kalmistule, 
kus Kingissepa Rajooni Keskhaigla kirurgia
osakonna juhataja A. Haavel kõneles lühi
dalt maailmakuulsa pidalitõveravija ja seltsi 
asutajaliikme professor A. Paldroki elust 
ning tööst.

Ürituse kordaminekule aitasid kindlasti 
omajagu kaasa tähtpäevaks ilmunud Kingis
sepa arstide teaduslike tööde kogumik 
(«Maatervishoiu küsimusi», Tallinn, 1976), 

Ü. Pära meeldivalt kujundatud juubelit 
märkiv raamatuviit, kutse, eriümbrik ja kii
resti rariteediks muutunud kirkavärviline 
rinnamärk.

Anti Liiv

Tartu III onkoloogiakonverents peeti 
9. detsembril 1976. See oli TRÜ ja Tartu 
Linna Onkoloogia Dispanseri ühisüritus 
tähistamaks dispanseri 30. aastapäeva. 
Külalisesinejaid oli Tallinnast ning Kauna
sest. Ettekandeid oli 25.

Tallinna Vabariikliku Onkoloogia Dispan
seri peaarsti asetäitja J. Beltšikov oli ette
kandes vaatluse alla võtnud vähihaigestumuse 
prognoosi lähemaks 10 aastaks. K. Kull andis 
ülevaate maovähi kirurgilisest ravist Tartu 
Linna Onkoloogia Dispanseris ning pankrea- 
toduodenaalpiirkonna vähist Eesti NSV-s. 
Piimanäärmevähiga seotud probleeme käsit
lesid oma ettekannetes H. Tiivel ja J. Oja
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maa ning M. Boguševicius Kaunasest. Elava 
diskussiooni kutsus esile operatsioonieelse 
kiiritusravi rakendamine. M. Potašenkovi ja 
R. Ole töödes, milles uuriti intensiivravi ühe
kordse kiiritusega basalioomide korral, päl
vis kiitust kasutatud meetodist saadav 
majanduslik kokkuhoid.

Aktusel austati Tartu Linna Onkoloogia 
Dispanseri praegusi ja endisi tööveterane. 
Parematele töötajatele anti Eesti NSV Ter
vishoiu Ministeeriumi ning Tartu Linna TSN 
Täitevkomitee tervishoiuosakonna aukirjad. 
Mälestati J. Haldret, A. Linkbergi ja R. Ber- 
nakoffi, kes kõik olid seotud onkoloogiadis
panseri ning selle eelkäija, radioloogiainsti- 
tuudi tööde ja tegemistega.

Vello Viirsalu

Antibiootikumide kõrvalmõju käsitlev III 
üleliiduline konverents toimus 5 .. .6. oktoob
rini 1976 Moskvas. Vaatluse alla olid võetud 
antibiootikumidest põhjustatud kõrvalmõjude 
sagedus, laad, patogenees, diagnoosimine, pro
fülaktika ja ravi. Ravimite kõrvalmõjude 
uurimise keskuse juhataja A. Lopatini 2311 
haigusjuhu analüüsist ilmnes, et kõige roh
kem esines allergilist laadi kõrvalnähte — 
79,7 %-1. 7,05%-l ilmnesid toksilise päritoluga 
kõrvalnähud, mõlema kombinatsioone esines 
6,3 %-1 ja bioloogilist laadi komplikatsioone 
7,2%-1. Anafülaktiline šokk tekkis 3,6%-l, 
üldine letaalsus oli 0,9%. Kõige rohkem kõr
valnähte registreeriti penitsilliini kasutamisel 
(51,5%), mil ülekaalus olid allergilised nähud 
(89%), järgnesid tetratsükliin (18%), strepto- 
mütsiin (11,5%), levomütsetiin (11%), erütro- 
ja oleandomütsiini rühm (5,4%) ning ami- 
noglükosiidid (neo-, mono- ja kanamütsiini 
rühm) (1,6%).

Allergilised reaktsioonid on iseloomulikud 
enamikule antibiootikumidele. Sel puhul 
võimalikku anafülaktilist šokki ei diagnoosita 
alati õigesti ega õigel ajal, mis suurendab 
suremust. Ekslikult diagnoositakse kopsu- 
embooliat, aju- ja müokardiinfarkti, ägedat 
intoksikatsiooni jt. Põhjendamata on seisu
koht, et kui varem mõne ravimi suhtes aller
giline reaktsioon puudus, tagab see ka hil
jem ravimi hea taluvuse. Sageli on allergee
niks antibiootikumi lahustamiseks kasutatav 
novokaiin. Loomkatsed on näidanud, et on 
võimalik loote intrauteriinne sensibiliseeri- 

mine bensüülpenitsilliini ja ampitsilliiniga, 
millega on seletatavad vastsündinul tähelda
tavad allergilised reaktsioonid ravimi esma
kordsel manustamisel. Ravimallergia diag
noosimisel on esikohal ikkagi täpne anam- 
nees. Antibiootikumi soovitati testannusena 
anda keele alla (tilk süstlast või veerand tab
letti fenoksümetüülpenitsilliini). Kui reakt
siooni 20 ... 30 minuti pärast ei ole tekkinud 
(lokaalne hüpereemia, turse, üldnähud), süs 
süstitakse 1/10 raviannusest käsivarde. Kui 
haige talub seda annust hästi, siis pärast 20 
minuti möödumist süstitakse kogu annus.

Tuntud allergoloog J. Borodin mainis oma 
sõnavõtus, et praegu nahaproovidest loobu
da veel ei saa. Neid võib teha ka ionoforeesi- 
na. In vitro testid, nagu Shelley basofiilne 
degranulatsiooni test, Hoigne’ test, leukotsüü- 
tide aglomeratsiooni test, lümfotsüütide 
blasttransformatsioon, komplemendi sidumise 
reaktsioon jt., ei võimalda reaktsiooni tekki
mist ega selle laadi alati ennustada. Mitmed 
ravimpreparaadid on endogeense histamiini 
vabastajad ja põhjustavad urtikaariat mitte- 
allergilisel teel. Ei tohi unustada, et antihis- 
tamiinsed preparaadid soodustavad nakkuse 
levikut.

Mitmed osavõtjad käsitlesid antibiootiku
mide toksilist mõju eri elunditele. Toksilise 
geneesiga komplikatsioone tekitasid kõige 
sagedamini aminoglükosiidid (45,2%), strep- 
tomütsiin (28,9%), erütro- ja oleandomütsiin 
(23,1%), tetratsükliin (12,2%). Antibiootiku
mid põhjustavad närvisüsteemi mitmesugu
seid kahjustusi. Tüüpiline on aminoglükosii- 
dide ja streptomütsiini ototoksiline toime. 
Esimesed võivad põhjustada müasteenilisi 
reaktsioone (kuraarele omane toime), mis 
avalduvad neelamis- ja kõnehäiretena, düs- 
pnoena ja hingamishalvatusena. Kirjeldatud 
kõrvaltoime tugevus väheneb järjekorras: 
neomütsiin — streptomütsiin — kanamütsiin 
— linkomütsiin — gentamütsiin. Kesknärvi
süsteemi allergilised kahjustused põhjustavad 
sageli vegetodüstoonia nähte, võivad tekkida 
neurasteeniat meenutavad seisundid.

Antibiootikumi toksilise kahjustuse välti
miseks tuleb optimaalse annuse kõrval sil
mas pidada ka eliminatsiooni tingimusi, 
neeru- ja maksatalitlust. Nii võib mittetoksi
line penitsilliin annuses üle 60 miljoni toi- 
meühiku neerupuudulikkuse ja hüpoksia 
korral põhjustada krambihoogusid, delirioos- 
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seid seisundeid ja hallutsinatsioone. Neeru- 
kahjustuste puhul tuleb vältida nefrotoksi- 
lise toimega antibiootikume, nagu neomüt- 
siini, kanamütsiini, monomütsiini, mis eritu- 
vad neerude kaudu kõrges kontsentratsioonis.

Bioloogilised komplikatsioonid on düsbak- 
terioosid, vitamiinide tasakaalu häired, bak- 
teriolüüsist tingitud reaktsioonid ja hospita
lism, s. o. paljude antibiootikumide suhtes 
resistentsete mikroobitüvede (stafülokokitü- 
vede) tekkimine ja neist põhjustatud haigla- 
nakkused. Maksakahjustusi on täheldatud tet- 
ratsükliini, levomütsetiini, erütromütsiini, 
oleandomütsiini mõjul. Vereloome pärssimist 
tuleb ette eriti tetratsükliini manustamisel 
annuses 100 mg kehakaalu ühe kg kohta ja 
enam. Räägiti ka sellest, et antibiootikumid 
pidurdavad kudede reparatiivseid protsesse. 
Rõhutati vajadust, et kõik antibiootikum- 
ravi puhul esinevad kõrvalnähud tuleb re
gistreerida.

Kuno Kõrge

I üleliiduline hingamise füsioloogia 
seminar peeti 12 ... 21. jaanuarini 1977 Bolo
gojes. Seminari avas akadeemik L. Sik, kes 
pidas ka loengu, milles olid vaatluse all hin
gamise füsioloogia aktuaalsed probleemid. 
Kokku pidasid meie juhtivad füsioloogid 
14 loengut. Peale selle toimus iga päev eri
neval teemal seminar. Muu hulgas käsitleti 
ka kopsu regionaarse funktsiooni ja hinga
mise neuroregulatsiooni uurimisega seoses 
olevaid küsimusi. Huvi pakkusid seminarid, 
kus arutati välise hingamise reaktsiooni 
kehalise koormuse korral ja kopsufunkt- 
siooni näitajate informatiivsust. Tutvustati 
ka hingamise uurimisel kasutatavat moodsat 
aparatuuri.

Juba enne kõnealust seminari moodustati 
alaline nõukogu hingamise eksperimentaalse 
ja kliinilise füsioloogia alaste järgmiste kok
kutulekute korraldamiseks. Nõukogu on 
25-liikmeline ja meie vabariigist kuulub 
sinna professor R. Looga. Järgmine seminar 
toimub kolme aasta pärast. Eesti NSV-st 
võtsid seminarist osa E. Vasar ning E. Kin
gisepp (Tartust), E. Laane ja O. Rein (Võrust), 
E. Lillak ning allakirjutanu (Tallinnast).

Ilme Puussaar

Sotsialismimaade allergoloogide ja immu- 
noloogide II sümpoosion toimus 23 ... 25. sep
tembrini 1976 Dresdenis Saksa Hügieenimuu- 
seumis. Osavõtjaid oli kaheksast riigist, 
ettekandeid sümpoosioni programmis 135, 
millest kõige suurem osa oli Saksa DV tead
lastelt. Kõne alla võeti järgmised probleemid: 
astma immunoloogia, bronhiaalastma ja 
bronhiit, allergiline alveoliit, ülemiste hinga
misteede allergia, bronhiaalastma (allergee
nid, ravi), bronhiaalastma üldaspektid, loo
dusliku immuuntolerantsuse mehhanismid, 
autosensibilisatsiooni tegurid, autosensibili- 
satsiooni kliiniline tähtsus, immunosupres- 
sioon ja muud terapeutilised mõjupunktid.

NSV Liidu teadlastelt oli kaheksa ettekan
net. Akadeemik A. Ado esitas oma töös 
«Mikroorganismide Neisseria’te osatähtsus 
bronhiaalastma patogeneesis» kokkuvõtte 
NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia üleliidu
lise allergoloogiakeskuse viimastel aastatel 
tehtud uurimustest. Tehti kindlaks mõnede 
Neisseria-tüvede küllaltki kõrge allergeensus, 
selgitati välja Neisseria’te ja inimese bron- 
hiaalpuu limaskesta antigeenne sugulus, püs
titati hüpotees organismi autosensibilisat
siooni osast kui kõige tähtsamast tegurist 
sellise bronhiaalastma patogeneesis, mis are
neb välja nakkuslike protsesside korduva 
ägenemise tagajärjel bronhiaalpuus, kusjuu
res protsessist võtavad osa teatavad Neisse- 
ria-tüved. Professor I. Guštšin tutvustas ana- 
fülaksiamediaatorite sisalduse farmakoloogi
lise kontrolli uusi võimalusi. Professor S. Ba- 
bitšev üldistas uusimaid andmeid astmaati- 
liste seisundite patogeneesi kohta, esitas oma 
klassifikatsiooni ja ravimeetodid.

Teiste nõukogude teadlaste töödes käsit
leti allergia patogeneesi (G. Gurgenidze, 
A. Gamkrelidze, A. Tšutšalin, J. Slapke), 
neerupealiste hormoonide osa kasvaja aren
gus (J. Grinevitš, V. Tšebotarjov), radioaller- 
gotesti kasutamist provokatsiooniks allergi
lise bronhospasmi tekkemehhanismi tundma
õppimisel (M. Bakulin, I. Aštšihmina, M. Ma- 
nõljuk). Allakirjutanu ja S. Rumjantsevi töös 
«Vere geneetilised markerid allergia puhul» 
oli vaatluse all inimorganismi immunoloogi- 
lise vastusreaktsiooni tugevuse seos seerumi- 
valgu haptoglobiinide tüübiga ja MN-süstee- 
mi veregruppide jaotumisega.

Juri Ksenofontov
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seltsides

UDK 614.258.1«1970/1977»

EESTI NSV FARMAKOLOOGIDE
SELTS
LEO NURMAND - TARTU

farmakoloogide selts, teadustöö, välissidemed, 
kvalifikatsiooni tõstmine

Eesti NSV Farmakoloogide Selts asu
tati 1970. a. oktoobris. Esimestel aastatel 
oli esimeheks professor G. Kingisepp. 
1975. aastast alates on seltsi juhatanud 
professor L. Allikmets. Seltsi kuulub 
vaid 18 liiget, neist kuus teaduste dok
torit ja kuus teaduste kandidaati. Peale 
TRÜ Arstiteaduskonna farmakoloogia 
kateedri liikmete on seal teadlasi veel 
EPA-st, TRÜ psühhofarmakoloogia 
laboratooriumist ja mitmeid klinitsiste.

Oma lühikese tegevuse vältel on selts 
jõudnud suuresti kaasa aidata farmako
loogia edenemisele meie vabariigis. On 
tihenenud sõprus- ja tööalased sidemed 
vennasvabariikide teadlastega. Tartu 
farmakoloogide tööga on tutvumas ja 
kogemusi vahetamas käinud kolleegid 
Riiast, Kaunasest, Leningradist, Harko- 
vist, Moskvast, Novosibirskist ja teistest 
linnadest. Seltsi liikmed on viibinud 
komandeeringus Saksa DV-s, Tšehho
slovakkia SV-s, Poola RV-s, Soomes ja 
Kanadas. Sinna, on sõidetud, et koge
musi vahetada, loenguid pidada, samuti 
sõidetud osa võtma rahvusvahelistest 
sümpoosionidest ja kongressidest. Välis
riikides on sel otstarbel viibida tulnud 
professoritel J. Saarmal, L. Allikmetsal 
ja L. Nurmandil, dotsent O. Rajaveel, 
A. Žarkovskil jt.

Seltsi kutsel on koosolekutel oma 
uurimistöid esitanud ka väljaspool meie 

vabariiki töötavad farmakoloogid, nagu 
professorid R. Iljutšonok (Novosibirsk), 
D. Adams (USA), F. Berezin (Moskva), 
A. Valdman (Leningrad), M. Melzobs 
(Riia), A. Kimenis (Riia), I. Lapin (Le
ningrad) jt.

Seltsi töökoosolekuid peetakse regu
laarselt kuus korda aastas. Sageli on 
need toimunud koos neuroloogide, neu
rokirurgide ja psühhiaatrite seltsiga, 
samuti füsioloogide, biokeemikute ja 
farmatseutide seltsidega.

Selts on korraldanud nõupidamisi 
koos vennasvabariikide farmakoloogide 
seltsidega. Nii korraldati 1973. a. Tar
tus Eesti, Läti ja Leedu seltside ühine 
nõupidamine. Umbes samasugune nõu
pidamine toimus 1974. a. Riias ja 
1975. a. Vilniuses.

Farmakoloogide selts korraldas vaba
riikliku nõupidamise 1973. aastal neu
rofarmakoloogia ja 1976. aastal psühho
farmakoloogia aktuaalsetel teemadel, 
millele oli kutsutud külalisi Moskvast. 
Leningradist, samuti Läti ja Leedu NSV 
linnadest. Mõlema nõupidamise mater
jalid avaldati trükis. Seltsi liikmed on 
pidevalt osa võtnud ka üleliidulistest 
kongressidest. Nii esitasid nad 1976. a. 
sügisel Leningradis toimunud IV üle
liidulisel farmakoloogiakongressil kolm 
ettekannet.

Praktiseerivate arstide ja farmatseu
tide farmakoloogiaalaste teadmiste 
süvendamiseks on seltsi liikmed kordu
valt pidanud loenguid pediaatrite, psüh
hiaatrite, narkoloogide, farmatseutide 
täiendamise kursustel ja erialaseminari- 
del ning Tartu arstide päeval.

Eesti Farmakoloogide Seltsi teaduslik 
uurimistöö on koondunud psühhofar- 
makoloogiaprobleemide lahendamisele. 
Professor L. Allikmetsa juhendamisel 
selgitatakse aju neuromediatoorsete 
mehhanismide osa neuroregulatsioonis 
ja emotsionaalses käitumises, samuti 
neuromediatsiooni farmakoloogilise 
mõjutamise võimalusi ja uute psühho
troopsete ainete toimet. Professor 
J. Saarma juhendamisel uuritakse psüh- 
hotroopseid aineid kliinilis-farmakoloo- 
giliselt, kusjuures täiustatakse terve ja 
haige inimese psüühika uurimise viise, 
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täpsustatakse üksikute preparaatide toi- 
mespektreid ja ravimite kasutamise 
näidustusi. Uurimistulemusi on regu
laarselt avaldatud keskajakirjades ja 
välismaa väljaannetes, samuti psühho- 
farmakoloogiaalaste tööde kogumikus.

Eesti NSV Farmakoloogide Seltsi 
tulevikuplaanis on veelgi süvendada 
teaduslikku uurimistööd, arendada 
koostöös sisehaiguste kateedriga kliini
list farmakoloogiat ning propageerida 
farmakoloogiaalaseid teadmisi arstide 
hulgas ja teha sanitaarpropagandat ise
ravimise ning ravimite liigtarvitamise 
vastu.

TRÜ Arstiteaduskonna farmakoloogia 
kateeder

Eesti NSV Farmatseutide Teaduslik Selts 
korraldas mullu õppeekskursiooni Daugav
pilsi tutvumaks Läti NSV Apteekide Peava
litsuse Daugavpilsi osakonna asutuste tööga. 
Külastati Jekabpilsi, Maltat ja Rezeknet. 
Jekabpilsis käidi uues haiglas, kus töötavad 
otstarbekalt sisustatud haiglatevaheline 
apteek ja sama apteegi müügipunkt. Daugav
pilsis külastati apteeke, kontrollanalüüsi 
kesklaboratooriumi, apteegiladu ja Apteekide 
Peavalitsuse Daugavpilsi osakonda. Huvipak
kuv Läti kolleegide töös oli kaubavaru jää
kide mehhaniseeritud arvestus ja väikemeh- 
hanismide kasutamine apteekides, informat
siooni korraldamine arstide ning elanike 
tarbeks. Asjalikke näpunäiteid saadi eriala- 
konkursside korraldamiseks.

Linda Suurkivi

Tartu Ftisiaatrite Seltsi 132. koosolek 
toimus 15. detsembril 1976 Tartus. Päevakor
ras olid pulmonoloogiaküsimused, kutseastma 
ja bronhiaalastma ravi.

Arstiteaduse doktor N. Loogna käsitles 
kutsetegureist tingitud bronhiaalastma diag
noosimist, kliinikut ja ravi. Tuleb olla val
vas, selleks et kutseastmat diagnoosida vara
jases staadiumis või veelgi parem oleks kind
laks teha astmaeelne seisund, sest siis on ravi 
kõige tõhusam.

Professor K. Kõrge kõneles bronhiaalastma 
ravist, lähtudes patogeneesi erinevatest lüli

dest. Et viimastel aastakümnetel on sagene
nud surmajuhud bronhiaalastma hoo taga
järjel, tuleb eriti hoolikalt suhtuda ravimite 
valikusse bronhiaalastma hoogude kupeeri- 
misel. Paljud laialt kasutatavad ravimid 
avaldavad ebasoodsat toimet südame ja vere
soonte talitlusse.

Arstiteaduse doktor A. Reinvald tutvustas 
hüpnoosravi bronhiaalastma puhul. See mee
tod annab sageli häid tulemusi neil juhtu
del, kui tegemist on närvisüsteemi häiretega.

Arstiteaduse kandidaat J. Karusoo oli 
vaatluse alla võtnud bronhiaalastma aku- 
punktuurravi. See meetod on viimastel aas
tatel rohkesti poolehoidjaid võitnud.

Arutlusel öeldi välja arvamus, et bron
hiaalastma on keeruka patogeneesiga hai
gus, mille ravimine nõuab kannatust nii ars
tilt kui ka haigelt.

Mikk Miller

Perinataalse farmakoloogia probleeme vaa
deldakse kahest aspektist: rinnaga toitvate 
emade poolt sissevõetud ravimite mõju imiku 
organismile ja raseduse ajal või sünnitus- 
perioodil kasutatud ravimite mõju vastsün
dinu organismile. Vastsündinutel põhjusta
vad tüsistusi bromiidide, elavhõbedaprepa- 
taatide, samuti tungalterapreparaatide tarvi
tamine rinnaga toitmise ajal.Kontratseptiku- 
mide sissevõtmine ja vastsündinute güneko- 
mastia tekke vahelisi seoseid teadlased veel 
uurivad. Raseduse ajal sissevõetud tiasiidid 
põhjustavad vastsündinutel trombotsütopee- 
nia arengut, kloorpropamiid hüpoglükeemiat, 
fenobarbitaal neurootilist depressiooni. Kui 
ema on raseduse ajal kasutanud reserpiini, 
ilmnevad vastsündinul anoreksia, letargia 
koos hingamishäiretega. Opiaadid (heroiin, 
morfiin, dolosaal) kanduvad platsenta kaudu 
loote organismi ja põhjustavad vastsündinul 
hingamisdepressiooni. Aspiriin, mida ema on 
raseduse ajal sisse võtnud, tekitab 10%-l 
juhtudest trombotsüütide agregatsiooni häi
reid.

Teadlased arvavad, et sellelaadsete tüsis
tuste ärahoidmiseks vastsündinul on arsti
dele vaja anda laialdast informatsiooni ravi
mite mõju uusimate andmete kohta.

Экспресс-информация (Побочное дейст
вие лекарственных веществ), 1976, 11.
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Juriidilist 
nõuannet

MÕNINGATEST TOETUSE 
MAKSMISE KÜSIMUSTEST
EVALD NURK . TALLINN

juriidilised küsimused, toetused, maksmise kord

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 
seadlusega 25. septembrist 1974. a. seati 
sisse lastetoetuse maksmine perekonda
dele, kus on alla 8 aasta vanuseid lapsi, 
tingimusel, et nende sissetulek ühe 
perekonnaliikme kohta ei ole üle 
50 rubla kuus. Lastetoetust makstakse 
12 rubla kuus iga lapse pealt, kes on 
alla 8 aasta vana. Toetus on ette nähtud 
nii töölistele, teenistujatele, kolhoosni
kele kui ka kodanikele, kellele laieneb 
sotsiaalkindlustus. Lastetoetust maks
takse ka sõjaväelaste, pensionäride, 
õpilaste, üliõpilaste jt. perekondadele. 
Toetust määratakse ja makstakse ka 
neile, kes ajutiselt ei tööta ega õpi seo
ses väikeste laste kasvatamisega.

Lastetoetuse saamiseks tuleb esitada 
avaldus ettevõttele, asutusele, organi
satsioonile, kus toetuse taotleja töötab 
või õpib. Mittetöötavad pensionärid, 
ajateenijate mittetöötavad naised, samu
ti mittetöötavad vallasemad, lesed ja 
lahutatud naised esitavad avalduse oma 
elukoha järgsele rajooni või linna sot- 
siaalkindlustusosakonnale. Ettevõtetes 
ja asutustes on moodustatud lastetoe
tuse määramise komisjonid, kes anna
vad töötajale selgitusi, milliseid doku
mente lisaks avaldusele tuleb tal veel 
esitada.

Lastetoetus määratakse ja taotleja 
hakkab seda saama sellest kuust alates, 

millal avaldus ja muud dokumendid on 
vastu võetud. Mõnedel juhtudel määra
takse lastetoetus ka varajasemast täht
ajast. Et dokumentide saamine ja kor
daseadmine nõuavad mõnikord aega, 
sus on kehtestatud kord, et alates aval
duse andmise kuust määratakse toetus 
ka neil juhtudel, kui taotleja ei esitanud 
koos avaldusega kõiki dokumente, kuid 
esitas need hiljemalt kolme kuu jooksul 
arvates täiendavate dokumentide esita
mise vajaduse kohta teate saamise 
päevast.

Lapse sünni korral hakatakse toetust 
maksma sünnikuule järgnevast kuust 
alates, kui toetuse saamise avaldus esi
tati enne kolme kuu möödumist lapse 
sünnist.

Komisjonid vaatavad lastetoetuse 
taotlemise avaldused läbi hiljemalt 
10 päeva jooksul pärast avalduse ja 
kõigi dokumentide esitamist. Otsus toe
tuse määramise või määramata jätmise 
kohta tehakse avaldajale teatavaks viie 
päeva jooksul. Toetuse avalduse tagasi
lükkamise korral tuleb ära näidata 
selle põhjused.

Komisjoni otsuse peale võib edasi 
kaevata rajooni või linna töörahva saa
dikute nõukogu täitevkomiteele.

Lastetoetus määratakse kalendriaas
taks. Perekonna sissetuleku arvutamisel 
võetakse aluseks sissetulek toetuse mää
ramisele eelnenud aasta eest.

Peale lastetoetuse määratakse ja 
makstakse riiklikku toetust emale kol
manda lapse sündimisel ühekordselt 
20 rubla. Emale, kellel on kolm last, 
makstakse neljanda lapse sündimisel 
ühekordset toetust 65 rubla ja iga 
kuu veel 4 rbl. Viienda lapse sünni 
puhul on ühekordne toetus 85 rbl. ja iga 
kuu veel 6 rbl. Kuuenda lapse sündi
misel makstakse ühekordset toetust 
100 rbl. ja iga kuu 7 rbl. Seitsmenda 
lapse sünni korral ühekordselt 125 rbl. 
ning iga kuu 10 rbl., kaheksanda lapse 
sündimisel ühekordselt 125 rbl. ning 
iga kuu 10 rbl. Üheksanda lapse sündi
misel makstakse ühekordselt 175 rbl. 
ja iga kuu 12 rbl. 50 kop., samuti küm
nenda lapse sündimisel 175 rbl. ühe
kordselt ning 12 rbl. 50 kop. igakuu
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selt. Emale, kellel on kümme last, iga 
järgmise lapse pealt 250 rbl. ühekord
selt ja 15 rbl. iga kuu.

Ühekordset toetust makstakse lapse 
sündimisel, igal kuul aga alates teisest 
eluaastast kuni lapse viieaastaseks saa
miseni.

Lisaks eelloetletud toetustele on ette 
nähtud riiklikud toetused vallasemadele 
kuni lapse 12-aastaseks saamiseni. Ühe 
lapse pealt on vallasemale ette nähtud 
5 rbl. kuus, kahe lapse pealt 7 rbl. 
50 kop. ning kolme ja rohkema arvu 
laste pealt 10 rbl. kuus. Toetuse avaldus 
tuleb esitada elukohajärgsele linna või 
rajooni sotsiaalkindlustusosakonnale. 
Kui vallasema elab maal, siis tuleb tal 
avaldus esitada elukohajärgsele küla 
töörahva saadikute nõukogu täitevkomi
teele.

Ajateenijate laste pealt toimub toe
tuse maksmine tegevteenistuses oleku 
aja kestel. Toetuse avalduse peab aja
teenija abikaasa esitama elukohajärg
sele töörahva saadikute nõukogu täitev
komiteele. Linnades ja alevites, samuti 
maal elavale emale, kui viimane ei 
tööta põllumajanduses, makstakse toe
tust ühe lapse pealt 15 rbl. ning kahe 
ja enama lapse pealt 22 rbl. kuus. Maal 
elavate ja põllumajanduses töötavate 
ajateenijate abikaasadele makstakse 
toetust ühe lapse pealt 7 rbl. 50 kop. 
ning kahe ja enama lapse pealt 12 rbl. 
kuus.

Kõigile naistöötajatele antakse rase
dus- ja sünnituspuhkust enne sünnitust 
56 päeva ja pärast sünnitust 56 kalend
ripäeva. Kahe ja enama lapse sündimise 
puhul, samuti ebanormaalse sünnituse 
korral saab ema pärast sünnitust 
puhkust 70 päeva. Puhkuse aia eest 
makstakse toetust sotsiaalkindlustuse 
summadest. Kui raseduse tõttu töölt 
vabastamise päevast kuni sünnitamise 
päevani tegelikult puhkusel oldud päe
vade arv osutub väiksemaks, makstakse 
toetust tegelikult puhkusel oldud päe
vade eest kuni sünnitamiseni. Kui sün
nituseelne puhkus kujuneb ettenähtust 
pikemaks, pikendatakse puhkust kuni 
sünnitamiseni. Sünnituseelse puhkuse 
pikenemine või selle täieliku ärakasu

tamise võimaluse puudumine ei avalda 
mõju sünnitusjärgse puhkuse kestusele. 
Rasedus- ja sünnitustoetuse summa on 
täispalga ulatuses, olenemata tööstaažist 
ning sõltumata sellest, kas töötaja on 
ametiühingu liige või mitte.

Noorele spetsialistile, keda suuna
takse tööle pärast kõrgema või keskeri- 
õppeasutuse lõpetamist, makstakse ra
sedus- ja sünnitustoetust alates päevast, 
mil noor spetsialist pidi tööle minema. 
Toetuse arvutamise aluseks võetakse 
tema ametipalk vastavalt sellele, milli
sele kohale ta on tööle määratud.

Kui raseduspuhkus algab palgata 
puhkuse ajal, siis selle aja eest, mis 
langeb palgata puhkuse perioodi, toe
tust ei maksta, kui aga raseduspuhkus 
algab korralise puhkuse ajal, antakse 
rasedus- ja sünnituspuhkust üldise 
korra kohaselt ja korraline puhkus 
pärast sünnitusjärgse puhkuse lõppe
mist jätkub.

Kui ühe või mõlema lapsevanema — 
töölise või teenistuja — töötasu ei ole 
üle 60 rbl. kuus ning tingimusel, et 
lapsevanem on lapse sündimise päevani 
töötanud ettevõttes või asutuses pide
valt vähemalt kolm kuud, makstakse 
ühele lapsevanemaist riiklikku toetust 
sotsiaalkindlustuse summadest iga sün
dinud lapse pealt ühekordselt 12 rbl. 
imikuvarustuse ostmiseks ja 18 rbl. 
lapse toitmiseks.

Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi 
Apteekide Peavalitsus
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ähtpäevad

VIKTOR KRULLI TOOJUUBEL

Tänavu aasta algul tähistas farmat- 
seutide pere erakordset juubelit — 
Mustamäe apteegi retseptaari Viktor 
Krulli 60 aasta tööjuubelit.

Juubilar on sündinud 25. juunil 1899. 
aastal Tartus käsitöölise perekonnas. 
Keskhariduse omandas V. Krull Tartus 
Aleksandri gümnaasiumis. 1917. aasta 
1. jaanuaril alustas juubilar tööd 
Petrograd! J. Krami apteegis apteekri
õpilasena. Kahe aasta pärast sai ta 
apteekriabilise kutse ja hakkas töö kõr
val õppima Petrograd! Keemia ja Far
maatsia Instituudis, kuid õpinguid tal 
lõpetada ei õnnestunud, kuna töötas ka 
Sõjaväemeditsiini Akadeemia haiglas 
farmatseudina. 1921. aasta suvel mää
rati ta Smolenski Sõjaväehospidali

apteegi juhatajaks ning sama aasta sügi
sel viid! üle Smolenski linna 2. Nõuko
gude apteeki retseptaariks. 1923. aasta 
veebruaris tuli V. Krull kodumaale ta
gasi ja hakkas tööle Võru linna Vanas 
apteegis. Samal aastal sooritas ka Tartu 
ülikooli juures apteekriabilise eksamid 
cum laude.

1929. aasta oktoobrist kuni 1944. aas
ta sügiseni oli juubilar Võru apteegis 
laborandiks. Pärast sõda, apteegiala 
keerulisel reorganiseerimise ajal, töö
tas V. Krull mitmel vastutusrikkal 
kohal. 1953. aastal määrati ta Aptee
kide Peavalitsuse varustusosakonna 
vaneminspektoriks, kus töötas 1970. 
aastani. Praegusele tööpostile Mustamäe 
apteegis asus ta selle avamise esimestel 
päevadel 1971. aastal. Tema kogemusi, 
mitmekülgseid teadmisi ning nõuannet 
vajas siis noorte spetsialistidega komp
lekteeritud apteek hädasti.

V. Krulli hea töö on tunnustust leid
nud: teda on autasustatud V. I. Lenini 
juubelimedaliga, rinnamärgiga «Tervis
hoiu eesrindlane» ja kauaaegse töö 
eest Punase Risti Seltsi märgiga «NSV 
Liidu sanitaarkaitse eesrindlane» ning 
paljude aukirjadega.

Mitmekülgse ja andeka inimesena on 
ta alati osalenud ühiskondlikus töös. Nii 
esines V. Krull Võru päevil teatris 
«Kannel» operetisolistina ja sõna- 
kunstnikuna. Ta oli Võru meeskoori 
asutajaliige ning laulis samas kooris 
pikemat aega. Ka praegu, juba küll 
pensionärina, võib Viktor Krulli töövõi
met, kohusetunnet ja nooruslikkust 
vaid imetleda.

Õnnitleme juubilari kogu apteekrite 
pere nimel ja soovime tugevat tervist 
ning töölusti veel paljudeks aastateks!

Kolleegid

BORIS PŠENITŠNIKOV 70

6. jaanuaril 1977 sai 70-aastaseks 
Eesti NSV Punase Risti Seltsi Keskko
mitee esimehe asetäitja Boris Paveli p. 
Pšenitšnikov. Juubilar on sündinud
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Riias pedagoogi perekonnas. Tema hari
dustee kulges Vasknarvas ja Narvas, 
seejärel Tartu ülikooli arstiteaduskon
nas, mille lõpetas 1930. a. Seejärel asus 
ta Vasknarvas tööle arstina.

Juba üliõpilaspõlves köitsid juubi
lari sotsialismiideed. Revolutsioonilisest 
tegevusest osavõtu eest pidi ta aastail 
1933 .. . 1937 väljasaadetuna töötama 
Karilatsis. 1937. a. mõisteti noor arst 
poliitilise tegevuse pärast 10 aastaks 
sunnitööle, millest ta vabanes 1938. a. 
üldamnestia põhjal. Pärast seda, kuni 
evakueerimiseni Sverdlovski oblastisse 
1941. a., töötas B. Pšenitšnikov arstina 
mitmel ametikohal. Aastail 1942 . . . 
... 1947 teenis ta Nõukogude armees. 
Pärast demobiliseerumist 1947. a. oli 
B. Pšenitšnikov Tallinna Linna TSN 
TK Tervishoiuosakonna juhataja, kel
lena töötas 10 aastat. 1943. aastast ala
tes on ta NLKP liige.

1957. a. valiti B. Pšenitšnikov Eesti 
NSV Punase Risti Seltsi Keskkomitee 
aseesimeheks, kus töötab tänini. Selles 
töös on juubilar erilist tähelepanu pöö
ranud doonorluse edendamisele ja Pu
nase Risti Seltsi kvalifitseeritud aktiivi 
ettevalmistamisele meie vabariigis.

Tunneme juubilari kui tulihingelist 

nõukogude tervishoiu ja Punase Risti 
ideede propageerijat, kes on rohkem 
kui 20 sellealase brošüüri autor. Silma
paistva töö eest on B. Pšenitšnikovi 
autasustatud mitme NSV Liidu ordeni 
ja medaliga ning kõigi Nõukogude 
Punase Risti autasudega.

Õnnitleme juubilari ja soovime jät
kuvat energiat ning töörõõmu!

Kolleegid.

PIIA ZOBEL ON JUUBILAR

4. märtsil 1977. aastal sai 50-aastaseks 
Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi 
Apteekide Peavalitsuse juhataja ase
täitja proviisor Piia Zobel.

Juubilar on sündinud Tallinnas, kus 
alustas ka oma haridusteed. TRÜ Ars
titeaduskonna farmaatsiaosakonna lõpe
tas ta 1949. aastal, millele järgnes töö 
Kadrioru apteegis.

1952. aastast alates töötab P. Zobel 
Eesti NSV Apteekide Peavalitsuses, kus 
ta 1967. aastal edutati apteegivõrgu 
organiseerimisosakonna juhatajaks, 
ühtlasi ka Apteekide Peavalitsuse juha
taja asetäitjaks.
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Tema tööaastad on olnud küllaga vil
jakandvad, mida tunnistavad meie 
vabariigi arvukad rekonstrueeritud 
apteegid, ka uued, mis igati vastavad 
tänapäeva nõuetele.

Vastutusrikka praktilise töö kõrval 
on P. Zobel tegev ka ühiskondlikus 
töös. Ta on Eesti NSV Apteegi Nõu
kogu esimehe asetäitja, proviisorite 
täiendamise kursuste lektor. Tal on 
tihedad sidemed Eesti NSV Farmatseu- 
tide Teadusliku Seltsiga, mille sekretä
rina on ta korraldanud palju huvita
vaid üritusi.

P. Zobelit on autasustatud arvukate 
aukirjade ja rinnamärkidega, nende 
hulgas rinnamärgiga Tervishoiu ees
rindlane». Talle on antud kõrgema kate
gooria proviisori-organisaatori kvalifi
katsioon.

Kolleegina tunneme P. Zobelit tasa
kaaluka, abivalmis ja taktitundelise 
inimesena, kes oskab suhelda inimes
tega. neid ära kuulata ning mõista.

Soovime juubilarile tugevat tervist 
ning energiat edaspidiseks!

Kolleegid

AKIVO LENZNER 50-AASTANE

16. märtsil 1977 sai õO-aastaseks TRÜ 
Arstiteaduskonna mikrobioloogia ka
teedri juhataja, professor arstiteaduse 
doktor Akivo Lenzner.

Juubilar on sündinud Tartus arsti 
perekonnas. Ta õppis H. Treffneri 
gümnaasiumis, kuid keskkool tuli sõja- 
aastate tõttu lõpetada NSV Liidu taga
las. Pärast kodulinna naasmist astus ta 
TRÜ Arstiteaduskonda, mille lõpetas 
1951. aastal kütusega. Järgnes 9 aastat 
sõjaväeteenistust Nõukogude armees. 
Pärast demobiliseerumist asus A. Lenz
ner tööle TRÜ Arstiteaduskonna mik
robioloogia kateedrisse, mille juhata
jaks valiti ta 1964. aastal, professori- 
kutse anti talle 1976. aastal.

A. Lenzner alustas teadustööd juba 
üliõpilasena, mil tal valmis esimese 
auhinna ning NSV Liidu Kõrg- ja 
Keskerihariduse Ministeeriumi preemia 

vääriliseks tunnistatud võistlustöö 
tuberkuloosi mikrobioloogia alal. Sõja
väearstina töötades jätkas ta sama tee
ma uurimist ja juba 1953. aastal kaitses 
kandidaadiväitekirja. Edaspidi köitsid 
A. Lenznerit inimese normaalse mikro
floora küsimused ja ta asus uurima lak- 
tobatsillide bioloogiat. Ta töötas välja 
mitmeid uusi originaalseid laktobatsil- 
Iide uurimise ja samastamise viise, mis 
on kasutusel üleliidulises ulatuses. Aas
tate vältel kasvas nendest uurimustest 
välja meditsiinilises mikrobioloogias 
täiesti uudne uurimissuund, mis käsit
leb inimese laktobatsillide bioloogiat ja 
nende osa mikroflooras organismi mit
mesuguste füsioloogiliste ning patoloo
giliste seisundite korral. Uurimistule
muste kokkuvõtetena valmisid tema 
juhendamisel mitmed kandidaadiväite
kirjad ning juubilar kaitses ise doktori
väitekirja 1973. aastal.

A. Lenzner on trükis avaldanud üle 
130 teadusliku artikli, millega on päl
vinud laialdase tunnustuse. Edu
kalt areneb ühine teadustöö NSV Liidu
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Arstiteaduse Akadeemia N. F. Gamaleja 
nimelise Epidemioloogia ja Mikrobio
loogia Instituudi gnotobioloogialabora- 
tooriumiga, samuti Prahas asuva Üle
maailmse Tervishoiuorganisatsiooni 
referentslaboratooriumiga.

1959. aastast alates kuulub A. Lenz
ner NLKP ridadesse. Alati on ta aktiiv
selt osa võtnud ülikooli ja teaduskonna 
elust ning korduvalt täitnud mitmesu
guseid vastutusrikkaid ühiskondlikke 
ülesandeid. Praegu on ta arstiteadus
konna parteibüroo ideoloogiasektori 
juhataja, I. I. Metšnikovi nimelise Epi
demioloogide, Mikrobioloogide ja In- 
fektsionistide Eesti Vabariikliku Tea
dusliku Seltsi juhatuse abiesimees ning 
sama seltsi Tartu osakonna kauaaegne 
esimees.

Juubilari on autasustatud V. I. Le
nini juubelimedaliga, I. I. Metšnikovi 
ja L. Pasteuri juubelimedaliga, ÜLKNÜ 
Keskkomitee, Kaliningradi oblasti 
LKNÜ, Tartu Linna TSN Täitevkomi
tee ja EKP Tartu Linnakomitee ning 
Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse 
Ministeeriumi ning Eesti NSV Tervis
hoiu Ministeeriumi aukirjadega.

Teadlasena ja pedagoogina on A. 
Lenzner silma paistnud erudeerituse ja 
nõudlikkusega nii enese kui ka teiste 
vastu. Tema erialaloengud on väga 
elavad, sisaldavad alati uusimaid and
meid käsitletava probleemi kohta ja on 
esitatud metoodiliselt kõrgel tasemel.

Soovime, et juubilaril jätkuks ka 
edaspidi rohkesti nooruslikku energiat, 
tööindu ja huumorimeelt — siis ei jää 
tulemata ka uued suured saavutused!

Kolleegid

gf
■kriitika ja 

biblio
graafia

UDK 616.8(051(0921(472.4)

OMAAEGNE ARSTITEADUSLIK
AJAKIRI «FOLIA NEUROPATHO- 
LOGICA ESTONIANA»
(1923... 1939)
AIN-ELMAR KAASIK ■ TARTU

Tartu Ülikool, Ludviq Puusepp, neurokirurgia, 
rahvusvaheline koostöö, ajakiri «Folia Neuro- 
pathologica Estoniana»

Asutanud 1920. a. lõpul Tartu Ülikooli 
Närvikliiniku, hakkas Ludvig Puusepp 
peatselt ette valmistama «Folia» välja
andmist. Selle esimene köide ilmus 
juba 1923. a. «Folia» ilmumine on ise
loomulik näide professor Ludvig Puu
sepa loomingulisest aktiivsusest.

«Folia» sissejuhatav artikkel oli L. 
Puusepalt: «Тгстеит des III ventricule 
avec dystrophie adiposo-genitale». Töös 
kirjeldati ühte III ajuvatsakese põhja 
piirkonnast lähtunud tuumorit, kus
juures tsüst j as ekspansioon täitis ka 
III vatsakese. Kuigi L. Puusepp nimetas 
seda (tema jaotuse järgi) gliosarkoo- 
miks, on kõikide andmete alusel põhjust 
oletada, et tegemist oli kraniofarün- 
geoomiga*.  Sama köite 11 ... 65. lehe
küljel ilmus L. Puusepa ulatuslik uuri
mus «Traumatische Kriegsneurose», 
milles ta arendab probleemi, mida ta oli 
käsitlenud juba 1916. a. L. Puusepp rõ
hutas funktsionaalsete halvatuste, tund
likkuse ning lihasetoonuse häirete suurt 
osa nn. sõjaneurooside korral. Nähta

* Vaadeldaval perioodil ei olnud veel aju
kasvajate ühtset klassifikatsiooni. See kuju
nes hiljem.
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vasti oli hüsteeriliste halvatuste ning 
nimetatud mehhanismiga kulgevate 
patoloogiliste pooside osatähtsus tolle 
aja neuroloogiliste haigete hulgas üsna 
suur.

«Folia» I köites alustab L. Puusepp ka 
ajukasvajaid ning nende kirurgilist ravi 
käsitlevat kirjutiste seeriat. Esimese 
artikli pealkiri on «Die Geschwülste 
der Regio sellae turcicae und ihre ope
rative Behandlung nach der neuen 
Frontoorbital-Methode» (1k. 389 . . . 
. . . 427). Põhiliselt didaktilist laadi ni
metatud kirjutiste seeria jätkub VI köi
tes (1926. a.) avaldatud töödega «Die 
Operationstechnik der Hirntumoren» 
(lk. 127 . . . 149) ja «Tumoren des Stirn
hirns» (1k. 150 .. . 236), samuti VII köi
tes (1927. a.) «Tumoren der Zentral
windungen» (1k. 15 . . . 72), «Tumoren 
der Parietallappen» (1k. 73 . . . 109) ja 
«Tumoren der Schläfenlappen» (1k. 
113 .. . 137). VIII köites (1929. a.) leidub 
analoogilist laadi L. Puusepa artikkel 
tagumise koljuõõne tuumorite kohta. 
Kuigi artiklid on kirjutatud suure põh
jalikkusega ning monograafilist laadi 
töödena tuginevad autori poolt kogutud 
rohkele kliinilisele materjalile, tundu
vad nad tänapäeval pigem käsiraamatu 
peatükkidena kui teaduslike artiklitena. 
Veelgi enam: nende «Folias» avalda
mise eesmärk jääb mõnevõrra ebasel
geks, sest need kirjutised ilmusid veidi 
hiljem, 1929. aastal, L. Puusepa kapi
taalses töös «Tumoren des Gehirns». 
Siiski on didaktilist laadi artikleid tea
duslikus ajakirjas esitatud ka hiljem. 
Selle näiteks võiks olla ajakirjas «Jour
nal of Neurosurgery» pikemat aega il
munud rubriik «Neurosurgical Techni
ques».

«Folia» esimeste aastakäikude hulgas 
paistab eriti silma III... IV köide 
(1925. a.), mis on pühendatud L. Puu
sepa arstitegevuse 25. aastapäevale. 
Köide sisaldab rohkesti kaastöid tolle
aegsetelt tuntud neuroloogidelt ja neu
rokirurgidelt, esindatud on sellised ni
med nagu W. Bechterew (Leningrad), 
G. Mingazzini (Rooma), O. Marburg 
(Viin), G. Rossolimo (Moskva), W. Free-

' Folia 
Neuropathologica 

Estoniana.
Prof Ludovicus Puusepp 

Йе а веют

Dr. * Lindeberg. Dr. 3 Gives, Dr E Weinberg 
Secretaril.

Volumen VIIL
1928.

Tartu (Dorpat)
1020

man (Philadelphia), L. van Bogaert 
(Brüssel), G. Guillain ja Th. Alajouani- 
ne (Pariis), A. Polenov (Leningrad) ja 
G. Marinesco (Bukarest). Kahtlemata 
osutab see loetelu L. Puusepa laialdas
tele rahvusvahelistele sidemetele, mida 
ei takistanud ei keelepiirid ega poliiti
lised tõekspidamised. Eriti väärib esile
tõstmist W. Freemani uurimus «The 
columnar arrangement of the primary 
afferent centers in the brain stem of 
man» (Ik. 27 . . . 101), milles rõhutatakse 
ajutüve segmentaarset ehitust, näida
takse V, VII, IX ja X kraniaalnärvi sar
nasust spinaalnärvidega, eriti rõhuta
takse nucleus traetus spinalis n. trige
mini segmentaarset ehitust. Väga huvi
tav on G. Guillaini ja Th. Alajoua- 
ninei töö «Le syndrome du carrefour 
hypotalamique», mis on avaldatud sa
mas köites (lk. 228 . . . 249). Selles artik
lis esitatud sündroomi nosograafia ei 
kõla enam küll tänapäevaselt, kuid 
küsimus on ka nüüdisajal oluline.
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Hoolikate morfoloogiliste uurimiste 
poolest torkab juubeliköites silma histo- 
loog H. Kulli artikkel «Les regulateurs 
de la circulation dans les arteres hu- 
maines» (lk. 376 . . . 385). Võib julgesti 
konstateerida, et H. Kulli tööd olid 
arterioolide toonust reguleerivate meh
hanismide uurimisel teedrajavaiks. Al
les 1932. aastal pöördusid nende küsi
muste juurde Chorobski ja Penfield 
lArch. Neurol Psychiat., 1932, 28, 
1257—1289).

Juubeliköites on trükitud ka A. Le- 
witsky (Narva) ja A. Laose (Tartu) 
tööd, milles kirjeldatakse Puusepa ref
leksi. On iseloomulik, et «Folia» köide
tes on Puusepa refleksile pühendatud 
üldse kuus uurimust (A. Lewitsky, 
A. Laos, A. Spiridis, V. Üprus jt.). Neist 
võib-olla on sisukaim Praha neuroloo
gidelt V. ja T. Požukovilt: «The clini
cal significance of the Puusepp reflex 
(reflex of the fifth toe)», (kd. VIII, 
1929), milles nad järeldavad, et Puu
sepa refleks ilmneb püramidaal- ja 
ekstrapüramidaalsüsteemide samaaegse 
kahjustuse korral, eriti siis, kui prot
sess on piklikaju kaudaalosas või 
seljaajus. Siiski võib tänapäeval kons
tateerida, et arvukad publikatsioonid 
Puusepa refleksi kohta viitavad pigem 
austusele L. Puusepa teadlasisiku vastu 
kui refleksi kliinilisele tähtsusele. Mui
dugi tuleb arvestada, et oli aeg, mil pa
toloogiliste tunnuste, sealhulgas reflek
side uurimisele pöörati neuroloogias 
suhteliselt rohkem tähelepanu kui 
praegu. Tänapäeval me siiski teame, et 
Puusepa refleks avaldub harva, tema 
diagnostiline tähendus (nagu palju
de muudegi patoloogiliste reflek
side oma) on vähene. Just tolleaegse 
klassikalise neuroloogia rutiinne mõtte
laad oli põhjus, miks Puusepa ref
leksist on kirjutatud rohkem kui näi
teks Puusepa operatsioonidest õõsaju 
korral, L. Puusepa poolt kirjeldatud 
ajukasvajate füsioloogilise enukleat- 
siooni meetodist (Русский врач, 1913, 
lk. 40 . . . 41; Rwista di patol. Nervös, e 
Mentale 1914, lk. 11) jne.

V köites (1926. a.) on tähelepanuväär
sem töö E. Kirschenbergi «Der Einfluss 

des Alkohols auf die Blutviskosität» 
(1k. 68 . . . 72). Autor tõestab, et alkoholi 
tarvitamisel suureneb vere viskoossus 
ja see muutus püsib kuni kuus tundi. 
Need andmed on kooskõlas tänapäeva 
teadmistega alkoholi mõjust mikrotsir- 
kulatsioonile.

VI köites (1926) avaldas L. Puusepp 
artikli «Pseudo-Tumoren des Gehirns» 
(lk. 31 . . . 48), arendades edasi Nonne 
poolt juba 1904. a. rajatud, kuid täna
päevalgi huvipakkuvat (ja vähetuntud) 
kontseptsiooni beniigse intrakraniaalse 
hüpertensiooni kohta. Siiski on selle 
köite tähelepanuväärivam kirjutis 
praegugi aktiivse neurokirurgi F. Raud- 
kepi ja Wiburgi töö «Über die Ver
änderungen der Nägel bei Polyneuri
tis arsenicosa» (1k. 83 . . . 89). Autorid 
kirjeldavad diagnostiliselt olulisi 1,5 
mm laiusi säravvalgeid ristitriipe küün
tel arseenimürgituse korral.

Ka VII köite (1927. a.) kõige huvita
vam (ja kõige intrigeerivam) töö päri
neb jällegi F. Raudkepi sulest («Die 
Resultate der Behandlung des Tetanus 
mit intralumbalen Injectionen von An
titetanusserum», 1k. 138 . . . 149). Autor 
on ravinud 15 haiget, 13 haiget parane
sid. Arvesse võttes, et tänapäevase 
intensiivravi korral sureb teetanuse 
tagajärjel kuni pool haigetest, oli tule
mus tõepoolest hämmastav. Võib üks
nes arvata, et ilmselt põhjustas teeta- 
nusekepike neis tingimustes, kui pea
aegu täielikult puudus seroprofülaktika, 
üsna sageli ka kergeid haigusjuhte, 
mis paranesid suhteliselt hästi.

1929. aastal ilmunud IX köide tuli 
välja nimetuse all «Folia Neurochirur- 
gica». Köide algab programmilise sisse
juhatusega, millest selgub L. Puusepa 
kavatsus muuta «Folia» rahvusvaheli
seks keskajakirjaks. Sissejuhatuses on 
öeldud, et «Folia» järgmine köide ilmub 
30. aprillil. Need plaanid tal nurjusid. 
Järgmine anne tuli trükist alles 1931. 
aastal ning taas esialgse nimega. IX 
köites ilmus L. Puusepa uurimus «Eine 
neue Methode der Ventrikulographic» 
(lk. 183 . . . 186), milles on uudne aju- 
vatsakestesisese rõhu mõõtmine ventri- 
kulograafia ajal. Kahtlemata oli L. Puu
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sepa mõte füsioloogiliselt põhjendatud, 
kuid edasine areng näitas, et tavaline 
manomeetriline tehnika ei olnud selleks 
küllaldane. Sama meetodit kasutas mõ
nevõrra hiljem Tartus töötanud his
paanlane A. Ley, kes avaldas oma uuri
miste tulemused artiklis «La manomet- 
тге du liquide С. R. dans la clinigue» 
(1932, 12: 165 . . . 177) ja koos A. Spiri- 
disega: «Etude des variations mano- 
metriques du liquide c.-r. apres les in
jections endo-veineuses des solutions 
salines ä differentes contrations et tem
perateures» (samas, Ik. 77 . .. 85). Täna
päeval teame, et intraventrikulaarse 
rõhu adekvaatne mõõtmine osutus või
malikuks alles siis, kui olid konstruee
ritud ning kasutusele võetud rõhu- 
muundurid. Koljusisese rõhu laialdasele 
jälgimisele panid aluse alles Lundbergi 
tööd aastail 1959, 1960. Aastaarvude 
võrdlusest nähtub, kui palju oli L. Puu
sepp selle probleemi lahenduse otsimi
sel oma ajast ette jõudnud.

1931. a. ilmunud X köites tuleb 
L. Puusepp taas välja täiesti uudse idee 
ja selle teostamisega :«Cordotomia pos
terior lateralis (fasciculus Burdachi) on 
account of trembling and hypertonia on 
the muscles of the hand» (lk.62 .. . 66). 
Selles töös teatab ta ühest haigest, kel
lel olid esinenud käe parkinsonistlik 
treemor ja rigiidsus, mis olid kadunud 
pärast Burdachi kimbu läbilõikamist. 
Siiski ei ole see operatsioonimeetod 
ajaproovile vastu pidanud.

1931. a. anti välja veel «Folia» XI 
köide, mis oli pühendatud kliiniku 10- 
aastasele tööjuubelile. Köite kõige 
huvitavam artikkel on E. de Thuzo 
(Debrecen) väga ulatuslik monograafi
lise arendusega ülevaade «Myelography 
with Lipiodol» (lk. 12 . . . 219). Siinko
hal on sobiv meenutada L. Puusepa 
püsivat huvi neuroröntgenoloogia vas
tu. E. Heinsoo kogutud andmeil asutati 
kliiniku oma neuroröntgenoloogiakabi- 
net 1926. aastal ja 1929. aastast juhatas 
seda S. Zlaff, kes pärast F. Kienasti 
juures õppimist oli saanud erietteval
mistuse Stokholmis E. Lysholmi juures. 
Tänu L. Puusepa ja S. Zlafi koostööle 
võeti aastail 1920 . . . 1930 tarvitusele 

mitmeid neuroradioloogilisi meetodeid 
vahetult pärast nende leiutamist, neist 
võiks nimetada lipiodoolmüelograafiat 
1924. a., aju arteriograafiat 1930. a. jt. 
1926. a. arendas L. Puusepp ise välja 
endomüelograafiameetodi, 1934. aastal 
sinusograafiameetodi ning 20-ndate 
aastate lõpul modifitseeris ta omalt 
poolt pneumoventrikulograafiat (ees
pool tsiteeritud «Eine neue Methode der 
Ventrikulographie», 1929, IX, 183 ... 
. . . 186). Neuroradioloogiliste uurimis
viiside rakendamist Tartu Närvikliini
kus käsitleb XII köites (1932. a.) aval
datud J. Rivese töö «Über Ventrikulo
graphie, Enzephalographie als diagnos
tische Hilfsmittel bei Nervenkrank
heiten» (lk. 103 . .. 117), mis on taas 
monograafilise ja didaktilise arendu
sega kirjutis, kuid esitab hästi tolle
aegse neuroradioloogia võimalused, 
mis, nagu nähtub, ei olnudki nii tagasi
hoidlikud.

Ka 1932. a. ilmunud XII köites on 
mõndagi tänapäeva neuroloogi huvita
vat, eriti artiklis «Kompression der 
Cauda Equina durch das verdickte 
Ligamentum Flavum. Tumor Symptome, 
Operation, Heilung» (1k. 38 .. . 40). 
L. Puusepp ei teadnud veel midagi dis- 
kogeensete närvihaiguste kontseptsioo
nist. Seetõttu on ta kolme kirjeldatud 
haigusjuhu puhul tähelepanu pööranud 
lig. flavum1! histoloogilistele muutus
tele, mis ilmselt üksi aga ei saanud olla 
cauda kompressiooni põhjustajaks. 
Teame, et teisal (Chirurgische Neuro
pathologie, II Bd, Tartu, 1933) on ta 
kirjeldanud ka nn. enkondroome selg- 
rookanalis. Siit ei oleks olnud enam 
pikk tee diskogeense kontseptsiooni 
arendamiseni. Tegelikult kujunes vii
mane alles 50-ndate aastate keskpaiku.

Samas köites on trükitud S. Zlafi 
artikkel «Über Spondylolisthesis und 
Pseudospondylolisthesis» (lk. 65 . . . 76), 
mis on samuti tihedalt seotud tänapäe
val üldtunnustatud arusaamadega 
nimme ja ristluu valude vertebrogeense 
patogeneesi kohta. Selles töös esitab 
S. Zlaff tõelise spondülolisteesi diag
noosimise selged kriteeriumid ning, mis 
veelgi tähtsam, toob ainuõige seletuse 
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pseudospondülolisteesi geneesi kohta. 
Teise, tänapäevalgi olulise töö diskuste 
muutuste röntgendiagnoosimise aspek
tist avaldas S. Zlaff XV/XVI köites: 
«Klinische Beobachtungen einiger 
Zwischenwirbelschreiben-Veränderun
gen». Ta kirjeldas nii Schmorli herniaid 
kui ka praeguses mõistes osteokondroo- 
sile omaseid tunnuseid.

1934. a. ilmus «Folia» XIII köide, 
milles on avaldatud E. Steblovi (Lenin
grad) ning M. Mistschenko (Harkov) 
tööd. Samas on trükitud L. Puusepa 
monograafiline peatükk «Zur Klinik 
und Therapie der Hirnabszesse» (1k. 
66 . .. 166). XIV köide (1935) jääb üldi
selt tagasihoidlikuks, kuid samal ja 
järgmisel aastal ilmunud kaksikköide 
XV/XVI, mis on pühendatud L. Puu
sepa 60. sünnipäevale, on taas tähele
panu vääriv. Selles on trükitud neuro
kirurgia kõigi aegade silmapaistvaima 
pioneeri W. E. Dandy (Baltimore) uuri
mus «The treatment of bilateral Me
niere’s disease and pseudo-Meniere’s 
disease» (Ik. 10 .. . 14), milles kirjelda
tud vestibulaarnärvi kiudude raviees- 
märgiline osaline läbilõikamine küll 
laia levikut ei leidnud, kuid mille pato- 
füsioloogilised kontseptsioonid sellegi
poolest huvi pakuvad. Hea ülevaate 
tolleaegsest neuroonkoloogiast annab 
A. Ley (Barcelona) ja A. E. Walkeri 
(Chicago) «Statistical review of two 
hundred and thirty consecutive cases 
of intracranial tumors» (Ik. 53 . .. 62). 
Selgub, et enamik ajukasvajaid diag
noositi kliiniliste andmete põhjal. Vaid 
20,4%-1 kasutati ventrikulograafiat ja 
ainult 3,9 %-1 pneumoentsefalograafiat. 
Viimati nimetatud uurimisviisi laialda
sem kasutamine ajukasvajate korral sai 
võimalikuks alles 1950-ndate aastate 
lõpul, kui hakati rakendama ajuvatsa- 
keste säästva täitmise võtteid. Tööst 
selgub, et letaalsus tolleaegsete neuro- 
kirurgiliste operatsioonide tagajärjel 
oli 21,5%, mis on tunduvalt suurem 
tänapäevasest.

Samas köites (lk. 298 . . . 308) on 
J. Rivese artikkel «Encephalography as 
a therapeutic measure against head
aches of поп-traumatic origin». Sama 

teemat jätkab autor ka 1939. a. ilmunud 
«Folia» viimases, XVII köites avaldatud 
uurimuses «Zur Frage über die thera
peutische Bedeutung der Encephalo- 
und Ventrikulographie» (1k. 102 ... 119). 
Uurimuste tulemused kinnitasid, et nii 
traumajärgsest ajukahjustusest kui ka 
arahnoidiidist, raskest migreenist või 
koguni polüskleroosist tingitud peava
lud leevenduvad pneumoentsefalograa- 
fia mõjul tunduvalt. See järeldus on 
ajaproovile vastu pidanud ning leiab 
rakendamist ka tänapäeval närvikliini
kus.

Samas XV/XVI köites analüüsib 
G. Martinoff ühte L. Puusepa kõige 
märkimisväärsemat uuendust neuroki
rurgias, tema poolt ettepandud õõsaju- 
operatsiooni: «Zur Frage der operati
ven Behandlung über Syringomyelie» 
(1k. 392 .. . 400). Selles esitab autor 111 
kirjandusest kogutud operatsiooni juhtu. 
Operatsioonid olid tehtud pärast seda, 
kui ta 1926. a. Pariisis neuroloogide 
kongressil seda meetodit kahe juhu va
ral oli tutvustanud. G. Martinofi üle
vaate kirjutamise ajaks oli Tartus teh
tud kaheksa operatsiooni. Autor jõudis 
järeldusele, et operatsioon on sobivate 
näidustuste korral edukas. See seisu
koht on kehtiv ka tänapäeval. Süringo- 
müeelia hüdromüeeliliste vormide kor
ral toob Puusepa operatsioon haigetele 
olulist kergendust.

Viimases, 1939. a. ilmunud XVII köi
tes on äärmiselt huvitav töö G. Marti- 
nofilt «Über die topiche Diagnostik 
der intrakraniellen Aneurysmen» (1k. 
133 .. . 196), mis avas perspektiivid 
uuele uurimissuunale Tartus. Töö on 
monograafilise arendusega ning selles 
kirjeldatakse põhjalikult aneurüsmide 
võimalikku etiopatogeneesi, nende 
paiknemisest olenevaid sümptoome ning 
subarahnoidaalse hemorraagia kliinikut 
ja ravi. Uudne on angiograafia andmete 
esitamine ning intrakraniaalsete aneu
rüsmide kirurgiline ravi. Viimane piir
dus küll eranditult ekstrakraniaalse 
operatsiooniga — unearteri ligeerimi- 
sega kaelal. Tänapäeval on tohutult 
avardunud intrakraniaalsete operatsioo
nide tehnilised võimalused (juhitav 
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hüperventilatsioon, osmootsed vahen
did, kortikosteroidid, mikroskoopiline 
tehnika), kuid mõnel juhul (akuutselt 
veritsev elu ohustav sisemise unearteri 
ja tagumise ühendusarteri aneurüsm) 
on ikkagi otstarbekohane unearter li- 
geerida. Seega on ka siin aeg tõestanud 
kasutatud meetodi efektiivsust.

Kokku võttes võib öelda, et «Folia» 
kajastab Ludvig Puusepa rajatud ning 
juhitud kliiniku kõrget erialast taset, 
uurimisprobleemide aktuaalsust, rah
vusvahelisi sidemeid ning autoriteeti ja 
on seega täiesti omalaadne nähtus II 
maailmasõja eelse Tartu ülikooli arsti
teaduskonnas. Vaadeldes «Foliat» enam 
kui 35 aastat pärast viimase köite ilmu
mist. võib tõdeda, et selle väljaande 
väärtus on püsiv.

TRÜ Arstiteaduskonna neuroloogia ja 
neurokirurgia kateeder

NSV Liidu Tervishoiu Ministeerium pidas 
vajalikuks kustutada nomenklatuurist järg
mised ravimid, mis on osutunud vähetõhu- 
saks ning üldse vananenuks:

ferro-askorbiinhape, mepasiin, mepasiin 
dražeedes 0,025 g, streptomütsiinsulfaat (sta
biliseeritud), filiksaan (sõnajalajuurika kuiv- 
ekstrakt), filiksaan tablettides 0,5 g, ekmo- 
novotsilliin-2, adrenokortikotroopne hormoon 
(tsinksulfaat), allatsiil, allatsiil tablettides 
0,2 g, angiotrofiin süstimiseks, Barvincani 
hydrochloridum, Barvincani hydrochloridum 
(1 %-line lahus ampullides), heptüülresortsiin, 
granaadipuukoor, penitsilliinisalv (10 000 TÜ 
ühes grammis), novembitool, 12 %-line eufül- 
liinilahus ampullides süstimiseks, dipasfeen 
tablettides (125 000 või 250 000 TÜ), tealbiin, 
fenakoon, fenatiin.

Экспресс-информация (Новые лекарст
венные препараты), 1976, 1 и 7.

■rofismaalt
unemmamammnmmmwezmaeemennwaa

MULJEID VIROLOOGILISEST 
TÖÖST SOOMES

SILVER JõKS . TALLINN

virolooqiline uurimistöö, Soome, viirushaiguste 
laboratoorne diagnoosimine, rotaviirused, inter- 
feroon, laboratooriumide sisseseade

1976. aasta juunikuus viibisid Tal
linna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja 
Hügieeni Teadusliku Uurimise Insti
tuudi direktor professor A. Jannus ning 
allakirjutanu teaduslikul lähetusel Soo
mes. Sõit sai teoks tänu Helsingi üli
kooli viroloogia kateedri juhataja pro
fessor Niis Oker-Blomi kutsele. Meie 
ülesanne oli tutvuda viroloogilise uuri
mistööga ja viirushaiguste laboratoorse 
diagnoosimise korraldusega ning leida 
töölõike, mis võiksid saada ühise uuri
mise aineks.

Viroloogiaalane uurimistöö toimub 
Soomes peamiselt Helsingi, Turu ja 
Oulu ülikooli viroloogia kateedrites. 
Neist kahe esimese tööga oli meil või
malik põgusalt tutvuda.

Helsingi ülikooli viroloogia kateedris 
(virusopin laitos) on juba kakskümmend 
aastat uuritud arboviirusi. Märkimis
väärseid tulemusi on saadud nende vii
ruste ökoloogia alal. Professor N. Oker- 
Blomi ja tema õpilaste tööd on tähtsat 
osa etendanud arktiliste arboviiruste 
mõiste tekkimisel. Vähemalt ühe sääs
kede poolt edasikantava arboviiruse 
(Inkoo viiruse) esinemine Soomes on 
tõstatanud küsimuse samalaadsete vii
ruste esinemise võimalikkusest ka meie 
vabariigis. Oli meeldiv tõdeda, et soome 
kolleegid on hästi kursis arboviiruste- 
alase uurimistööga Eestis ning peavad 
koostööd selles valdkonnas huvitavaks 

, ja vastastikku kasulikuks.
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Pedagoogilise ja teadusliku töö kõr
val kuulub kateedri ülesannete hulka 
ka viirushaiguste laboratoorne diagnoo
simine, peamiselt Helsingi ülikooli klii
nikute vajaduse rahuldamiseks. Huvi
pakkuvaid tulemusi on saadud lastel 
seedehäireid esilekutsuvate viiruste, 
nimelt rotaviiruste elektronmikroskoo- 
pilisel uurimisel. Rotaviirusi ei ole tea
tavasti võimalik isoleerida ühelgi 
praegu kasutusel oleval koekultuuril 
ega katseloomal. Ka seroloogilised uuri
mised on raskustega seotud. Seetõttu 
on elektronmikroskoopia nende viiruste 
avastamise ainuke võimalus. Soome 
viroloogide poolt kasutatav menetlus ei 
ole eriti keeruline ega töömahukas, mis 
lubab haigeid arvukalt uurida. Üksnes 
1976. a. aprillikuus leiti rotaviirusi 51 
seedehäirete all kannatava lapse välja- 
heite filtraadis. Seega võib oletada, et 
rotaviirused etendavad ka meil teatavat 
osa laste seedehäirete etioloogias.

Turu ülikooli viroloogia kateedri ees
otsas on samuti rahvusvaheliselt tun
nustatud teadlane professor Pekka 
Halonen. Turu viroloogide pingutused 
on suunatud närvisüsteemi «aeglaste» 
nakkuste uurimisele. Eriti on püütud 
selgitada punetiseviiruse võimalikku 
osa sclerosis multiplex'! etioloogias. 
Kateedris väljatöötatud originaalne 
radioimmunoloogiline meetod, mis on 
klassikalistest viroloogilistest meetodi
test kuni 1000 korda tundlikum, või
maldab saada varajasemast selgepiirili
semaid tulemusi,

Tervishoiulaboratooriumi hoone Helsingis.

Turusse on koondunud kogu töö, 
mida Soomes tehakse Epsteini-Barri 
(EB-viirus) viirusest põhjustatud nak
kushaiguste diagnoosimisel. Siia saabub 
uurimismaterjali kõikidest maanurka
dest. Iga nädal tehakse kateedris paar
sada uuringut EB-viirusele spetsiifiliste 
antikehade väljaselgitamiseks nende 
haigete vereseerumis, kes põevad väga 
mitmesuguse kliinilise pildiga haigusi. 
Immunofluorestsentsimeetodil saab 
eristada IgM antikehi IgG antikeha
dest. EB-viirusele spetsiifilisi IgM anti
kehi on leitud erisuguste haigusseisun- 
dite puhul. See lubab oletada selle vii
ruse küllalt märkimisväärset osa hai
guse tekkes.

Epidemioloogilistel näidustustel te
hakse viroloogilisi uurimisi peamiselt 
tervishoiulaboratooriumi (Kansanter- 
ие у slab oratorio) viroloogialaboratoo- 
riumis Helsingis. Laboratooriumi juha
tab professor Kari Cantell, kes oma 
interferoonialaste uurimistega on laialt 
tuntud. Nii on ka selles laboratooriu
mis tehtav teadustöö enamasti seotud 
interferooniga. Väga häid tulemusi on 
siin saadud inimese leukotsütaarse 
interferooni valmistamise, puhastamise 
ja standardiseerimise alal. Viimastel 
aastatel on professor K. Cantell suurt 
tähelepanu pööranud leukotsütaarse 
interferooni kasutamisele pahaloomu
liste kasvajate, eriti osteosarkoomide 
ravis. Tema arvates julgustavad esialg
sed tulemused jätkama sellelaadseid 
katsetusi.

Tervishoiulaboratooriumis uuritakse 
ka poliomüeliidi vastu vaktsineerimise 
tõhusust. Teatavasti kasutatakse Soo
mes ainult inaktiveeritud vaktsiini 
(Salki vaktsiini). Sellest hoolimata ei 
ole seal poliomüeliiti haigestumist 
1966. aastast alates enam esinenud. 
Ulatuslik kontroll kinnitas alles hilja
aegu, et poliomüeliidiviirus on ringlu
sest kadunud.

Väga huvitav oli tutvuda Helsingi 
Aurora haigla mikrobioloogialabora- 
tooriumi ja selle viroloogiarühma tööga. 
See laboratoorium teenindab viit Hel
singi linnavalitsusele kuuluvat haiglat 
ja tema põhiülesanne on diagnoosimine. 

167



Aparatuuriga varustatuses ei tähel
danud me märkimisväärset erinevust 
teaduslikest laboratooriumidest. Ka siin 
olid viroloogide käsutuses seadmed 
tööks radioaktiivsete isotoopidega, ult- 
ratsentrifuugid, sügavkülmutussead- 
med. Nagu teisteski diagnoosimisega 
tegelevates laboratooriumides, paistis 
ka siin silma automaatide ja poolauto- 
maatide laialdane kasutamine seroloo
giliste reaktsioonide (tavaliselt komple- 
mendi sidumise reaktsiooni) ettevalmis
tamisel. Tänu töö ratsionaalsele korral
dusele on suhteliselt väikese personali 
abil võimalik uurida palju haigeid. 
Imestust äratas kiirdiagnoosimise pea
aegu täielik puudumine. Immunofluo- 
restsentsimeetodit, mis meil on laialda
selt kasutusel eriti respiratoorsete vii- 
rusnakkuste puhul, kasutatakse seal 
üksnes herpese diagnoosimiseks.

Soome viroloogid võtavad väga 
aktiivselt osa paljude rahvusvaheliste 
teaduslike ürituste korraldamisest. Meie 
Helsingis viibimise ajal toimusid seal 
kaks teadlaste kokkutulekut, millest 
võtsid osa ka viroloogid. XVII Põhja
maade mikrobioloogide ja patoloogide 
kongressil olid kõne all aeglased viirus- 
nakkused ja onkogeensed viirused. Loo- 
de-Euroopa mikrobioloogide rühma 8. 
kokkutulekul olid tulipunktis viirus- 
vaktsiinid, mille valmistamiseks on 
kasutatud vaid viiruspartikli teatavaid 
komponente. Seda tüüpi vaktsiine kat
setatakse praegu gripi ja leetrite vastu 
võitluses.

Kõikjal võeti meid vastu sõbralikult 
ja külalislahkelt. Jääb vaid soovida, et 
kontaktid soome viroloogidega veelgi 
tiheneksid ja süveneksid.

TalUnna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja 
Hügieeni Teadusliku Uurimise Instituut

^Mitme
sugust

UDK 616.988:576.8.077

1976. AASTA
NOBELI FÜSIOLOOGIA- JA 
MEDITSIINIPREEMIA
LAUREAADID
Nobeli preemia, viirushaigused, SH-antigeen

Stokholmi Kuningliku Meditsiini- 
instituudi otsuse põhjal määrati Nobeli 
füsioloogia- ja meditsiinipreemia 1976. 
aastal Philadelphia Vähiuurimise Insti
tuudi meditsiinilise geneetika profes
sorile Baruch S. Blumbergile ja Amee
rika Ühendriikide Riikliku Tervishoiu- 
instituudi professorile Daniel Carleton 
Gajdusekile. Need teadlased said Nobeli 
preemia laureaadi austava nimetuse 
senitundmatute nakkushaiguste uuri
mise eest ja tõestuse eest, «et nakata
vad agensid võivad oma aktiivsuse 
säilitada ka siis, kui haigestumise tun
nused puuduvad».

B. Blumberg avastas 1964. aastal 
Austraalia (Au-) antigeeni selle maa 
põliselanike veres, kui ta uuris nende 
vereseerumi lipoproteiidide immuno- 
loogilist polümorfsust. Juba 1961. aas
tal oli B. Blumberg hakanud süstemaa
tiliselt uurima niisuguste patsientide 
vereseerumeid, kellele varem oli teh
tud korduvalt vereülekandeid. Ka 
nende uuritute veres leidis ta hiljem 
Au-antigeeni, mida maailmas tuntakse 
praegu B-hepatiidi antigeenina (hepa
titis В antigen — HBAg\ nõukogude 
meditsiinikirjanduses ka SH-antigee- 
nina, millist märkimisviisi on kasuta
tud ka käesolevas kirjutises. ,

Kõige selgema tõestuse hepatiiti hai
gestumise ja SH-antigeeni vahelise 
seose kohta sai B. Blumberg ühe mon- 
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golismijuhu (Downi sündroomi) uuri
misel. Esmasuuringul ei õnnestunud 
antigeeni avastada. Antigeeni olemas
olu vähesel hulgal tehti kindlaks aasta 
hiljem, kui sama vaatlusalune haiges
tus hepatiiti. B. Blumberg oletas vii- 
rusnakkust, mida tõestasidki tema eda
sised uurimised ning 1967. aastal ka 
Euroopa ja Jaapani teadlaste uurimis
tulemused.

SH-antigeen esineb üksnes seerum- 
hepatiidi korral. Selleks et seerumhepa- 
tiidi edasist ülekandmist ja levikut väl
tida, uuritaksegi kohustuslikult kõikide 
doonorite vereseerumeid eelnevalt SH- 
antigeeni suhtes. Positiivse uurimis
tulemuse korral ei tohi sellise doo
nori verd üle kanda. SH-antigeeni 
määramine on oluline eriti võitluses 
vereülekande järgse hepatiidiga, mille 
kulg on enamasti raske.

НВ-antigeeni kindlakstegemine või
maldas ka diferentsiaaldiagnoosida 
infektsioosset hepatiiti (A-hepatiiti). 
Tänapäeval samastatakse HB-antigeeni 
B-hepatiidi-viiruse (nn. Dane’i partik
lite) superkapsiidse valguga.
SH-antigeeni kindlakstegemiseks vere- 

seerumis kasutatakse tänapäeval 
B. Blumbergi testsüsteeme, mis eriti 
sobivad massuurimistel. SH-antigeeni- 
kandlust on sagedamini avastatud 
troopikaaladel ja suhteliselt madala 
elatustasemega riikides. Euroopas on 
kandluse esinemissagedus 0,8%, Aasias 
2,4%, Aafrikas 2,8% ja Okeaanias 
3,2%. Meestel on SH-antigeeni-kand- 
lust täheldatud 1,58 korda sagedamini 
kui naistel. Eriti teravalt avaldub soo
line erinevus vanuserühmas alla 20 
aasta.

B. Blumberg ja tema kaastöötajad 
on arvamusel, et SH-antigeeni sage esi
nemine selliste haiguslike seisundite 
korral, millele on iseloomulik orga
nismi immunoloogiline puudulikkus 
(lümfoleukoos, lümfosarkomatoos, 
Downi sündroom jm.), on tingitud häi
retest nendes talitlusprotsessides, mis 
normaalselt funktsioneeriva organismi 
sellest antigeenist kiiresti vabastavad. 
Edasist täpsustamist nõuavad seisuko
had, mille järgi organismi võime sün
teesida SH-antigeeni on päritav ja et 
see võime antakse edasi autosomaalse 
retsessiivse tunnusena.

Baruch S. Blumberg Daniel C. Gajdusek

169



Daniel C. Gajdusek tegi esimesed 
uurimistööd lastetervishoiu ja viroloo
gia valdkonnas pärast biofüüsika ja 
füüsikalise keemia õpingute lõpetamist 
Harvard! ülikoolis ning teadmiste 
täiendamist Kalifornia Tehnoloogia
instituudis. Eelkõige Melbourne’is ning 
hiljem Teheranis huvitas teda «laste 
kasvamine ja arenemine primitiivsetes 
kultuurides». Ta avastas, et kuru-hai- 
gus, mida Uus-Ginea kiltmaal elune
vate põliselanike hulgas anti edasi 
kannibalismi kaudu ning mis peaaju 
degeneratiivsete kahjustuste tõttu põh
justas igal aastal palju surmajuhte, on 
nakkushaigus. Pärast seda avastust võis 
D. Gajdusek, töötades Ameerika 
Ühendriikide Riiklikus Tervishoiuinsti- 
tuudis, selgitada nakkuse ja degenera
tiivsete peaajukahjustuste vahelisi seo
seid. Nii kuru-haiguse, scrapie kui ka 
Creutzfeldt-Jakobi tõve tekitajad osu
tusid nn. ebatavalisteks viirusteks. 
Need alaägedad spongiformsed entsefa- 
lopaatiad on väga pika peiteperioodiga, 
surmaga lõppevad haigused ning kuu
luvad «aeglaste viirushaiguste» («slow 
virus infections») hulka. Analoogiliselt 
B. Blumbergi uurimistulemustega on 
ka D. Gajdusekil tänaseni olnud võima
lik ebatavalisi viirusi üle kanda ahvi
dele ja neid viirusi nende organismis 
paljundada. Et kuru-haiguse korral ei 
leitud olulisi erinevusi loomuliku ja 
eksperimentaalse haigusprotsessi vahel, 
siis on D. Gajduseki ettepaneku põhjal 
kuru-haigus valitud prototüübiks üle
jäänud alaägedate ja krooniliste nak
kuslike neuroinfektsioonide uurimisel.

KIRJANDUS: 1. Jõks, S., Reisenbuk, V. 
Nõukogude Eesti Tervishoid, 1973, 6, 507—513 
—2. Münch, med. Wochenschr., 1976, 118, 46. 
—3. Zeman, W. Tokyo J. Med. Sei., 1973, 80, 
5/6, 435—437.

4. Редакционная заметка. Вопр. вирусол., 
1977, 1, 104—105.

Vello Laos

В
■п memoriam

EINO KASE
21. VII 1930... 03. II 1977

Eesti NSV arstide peret on tabanud 
raske kaotus. 3. veebruaril 1977. aastal 
suri pärast lühikest ja rasket haigust 
Vabariikliku Tuberkuloositõrje Dispan
seri peaarst, vabariigi peaftisiaater 
Eino Georgi p. Kase.

E. Kase sündis 21. juulil 1930. aastal 
Pärnus teenistuja perekonnas. Kesk
hariduse omandas ta Pärnu I Keskkoo
lis. Järgnesid õpingud TRÜ Arstitea
duskonnas, mille lõpetamise järel 1956. 
aastal suunati ta tööle Tapa rajooni 
Tuberkuloositõrje Dispanserisse fti- 
siaatri ametikohale. 1959. aastast alates 
töötas E. Kase Balti Raudtee Tallinna 
Tuberkuloositõrje Dispanseris, esialgu 
jaoskonnaftisiaatrina, hiljem osakonna
juhatajana ja 1963. a. alates peaarstina. 
1966. a. määrati ta Vabariikliku Tuber
kuloositõrje Dispanseri peaarsti vastu
tusrikkale ametikohale.

E. Kase kuulus NLKP ridadesse 1967. 
aastast alates.

Talle omase töökuse ja põhjalikkuse 
tõttu kujunes E. Kasest kiiresti tun
nustatud spetsialist ftisiaatria alal. 
Korduvalt viibis ta täienduskursustel 
nii eriala kui ka tervishoiu organisat
siooni küsimustes. 1975. aastal anti 
talle kõrgem kategooria ftisiaatrias.

Tema sulest pärineb rohkesti teadus
likke töid tuberkuloosi ja pulmonoloo- 
gia valdkonnas. Lõpetamata jäid kan- 
didaadidissertatsiooni viimased pea
tükid, mis käsitlesid tuberkuloositõrje 
edasist täiustamist.

Aastail, mil E. Kase Vabariikliku 
Tuberkuloositõrje Dispanseri peaars
tina ja vabariigi peaftisiaatrina juhtis 
tuberkuloositõrjet kogu Eesti NSV-s, 
saadi märkimisväärseid tulemusi
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tuberkuloosihaigestumuse ja -suremuse 
vähendamisel. Selles et laste ja nooru
kite hulgas on tuberkuloos tegelikult 
likvideeritud, oli E. Kasel organisaato
rina suuri teeneid.

Ühiskondlike ülesannete täitmine oli 
lahkunule alati meelepärane. Juba esi
mestest tööaastatest osales ta aktiivselt 
väga mitmesugustes Eesti NSV Punase 
Risti Seltsi üritustes, ta juhatas ka 
meditsiiniõdede ettevalmistuse kursusi. 
E.Kase oli 1966. a. alates Vabariikliku 
Ftisiaatrite Teadusliku Seltsi aseesi
mees ja 1973. a. alates Üleliidulise Fti
siaatrite Teadusliku Seltsi juhatuse 
liige.

Teda oli autasustatud V. I. Lenini 
juubelimedaliga, rinnamärkidega «NSV 
Liidu sanitaarkaitse eesrindlane» ja 
«Tervishoiu eesrindlane».

Eesti meditsiiniüldsus on kaotanud 
kõrge kvalifikatsiooniga arsti ja või
meka tervishoiuorganisaatori.

E. Kasest jääb mälestus kui kohuse
tundlikust, sõbralikust ja abivalmis 
kolleegist.

Vabariiklik Tuberkuloositõrje 
Dispanser

Vabariiklik Ftisiaatrite Teaduslik 
Selts

TOOMAS KUSLAP
3. V36 1925 . . . 21. I 1977

21. jaanuaril suri ootamatult Tal
linna Epidemioloogia, Mikrobioloogia 
ja Hügieeni Teadusliku Uurimise Insti
tuudi teadusliku meditsiiniinformat- 
siooni ning organisatsioonilis-metoodi- 
lise osakonna juhataja, vanemteadur 
arstiteaduse kandidaat Toomas Kuslap.

Toomas Kuslap sündis 3. juulil 1925. 
aastal Tartus. 1951. aastal lõpetas ta 
TRÜ Arstiteaduskonna raviosakonna. 
Teenides seejärel mitmeid aastaid Nõu
kogude armees, jõudis ta meditsiinitee
nistuses majori auastmeni. 1957. a. asus 
T. Kuslap tööle Tallinna Epidemioloo
gia, Mikrobioloogia ja Hügieeni Tea
dusliku Uurimise Instituuti, kus töötas 
surmani vanemteaduri ning osakonna
juhataja ametikohal.

T. Kuslapi teaduslik töö oli tihedalt 
seotud poliomüeliidivastase võitlusega. 
Ta oli üks viroloogia pioneere meie 
vabariigis, kes tegi palju ära lastehal- 
vatustõve epidemioloogia ja immuno- 
loogia uurimisel. Ta võttis aktiivselt 
osa poliomüeliidi vastu kaitsepooki- 
miste korraldamistest ja nende läbivii-
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misest meie vabariigis ning tulemuste 
teaduslikust läbitöötamisest. Mitmed 
tema uurimused, sealhulgas ka kandi- 
daadidissertatsioon «Poliomüeliidi epi
demioloogiast Eesti NSV-s» (1965) olid 
tuntud kogu Nõukogude Liidus. Tema 
arvel on 87 teaduslikku tööd, neist 79 
on trükis avaldatud. T. Kuslapi töö lei
dis teenitud tunnustuse: lahkunu kuu
lus kollektiivi, kellele 1965. aastal anti 
Nõukogude Eesti preemia poliomüe
liidi vastu võitluses saavutatud edu 
eest.

Viimastel eluaastatel tegeles T. Kus- 
lap meditsiiniinformatsiooni kogumise 
ja säilitamisega, näidates ka siin üles 
temale omast energiat ning algatusvõi
met.

Lahkunu osales aktiivselt ühiskond
likus töös. Korduvalt oli teda valitud 
I. Metšnikovi nimelise Epidemioloo
gide, Mikrobioloogide ja Infektsionistide 
Teadusliku Seltsi juhatusse. Palju 
jõudu pühendas ta tsiviilkaitse organi
seerimisele. Teda oli autasustatud rin
namärgiga «NSV Liidu tsiviilkaitse 
eesrindlane».

Mälestus Toomas Kuslapist — ande
kast teadlasest ning südamlikust inime
sest — jääb kauaks püsima.

Kolleegid

Uusi 
ravimeid

MÜKOHEPTIIN
(Mycoheptinum, Микогептин)

Mükoheptiin on heptaeenirea antibiootikum, 
mida saadakse kiirikseenest Streptoverti.cn- 
lium mycoheptinicum. Ravimil on seennak- 
kustevastane toime. Mükoheptiin on lõhnata 
ja maitseta tumekollane pulber, mis on tund
lik valguse, kõrge temperatuuri suhtes. Pre
paraat on toimetu kangete hapete ja leeliste 
iahustes. Ravim on kasutusel kollast värvi 
tablettidena. Mükoheptiin toimib in vitro ja 
in vivo pärm- ja teistesse seentesse. Sisse
võetuna imendub osaliselt seedetrakti kaudu 
ja eritub uriiniga. Selle omaduse tõttu aval
dab mükoheptiin ravivat toimet siseelundite 
mükooside korral.

Mükoheptiin on näidustatud koktsidi- 
oidoosi, histoplasmoosi, krüptokokkoosi, kro- 
momükoosi, aspergilloosi, sporotrihhoosi ja 
kandidoosi ravis. Ravimit manustatakse 
280 mg kaks korda päevas 10... 14 päeva 
vältel. Kui haige talub preparaati hästi, võib 
ravikuuri korrata.

Mükoheptiini kasutamisel võib tekkida 
neerude ja mao ning soolte talitlushäireid. 
Seetõttu peab ravi ajal regulaarselt mää
rama vere jääklämmastiku hulka ja tegema 
uriinianalüüse.

Kui vere jääklämmastiku hulk on suure
nenud üle 40 mg°lo ja uriinis on valku või 
ilmneb muid haiguse ilminguid, samuti kui 
on tugevaid düspepsiahäireid, peab müko
heptiini manustamise muutuste kadumiseni 
katkestama. Löövete, kiheluse, iivelduse või 
kõhuvalu korral on soovitatav manustada 
antihistamiinseid preparaate või novokaiini. 
Kui tüsistusi tekib korduvalt, peab ravist 
loobuma.

Mükoheptiin on vastunäidustatud neeru- 
ja maksahaiguste, mitteseennakkusliku etio
loogiaga ägedate mao- ja sooltehaiguste, haa
vandtõve ja ravimitalumatuse korral.

Mükoheptiini toodetakse kattekihiga tab
lettidena. Originaalpakendis 40 tabletti ä 50 
mg (50 000 TÜ). Hind 10 rubla 2 kopikat. 
Ravimit säilitatakse kuivas kohas tempera
tuuril 4°C. Ravim kuulub B-nimekirja.

Uus defitsiitne kodumaine ravim.
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SULFALEEN
(Suljalenum, Сулъфален, Kelfizin, Sulfa- 
methoxypyrazin, Sulf apyrazinmethoxin).

Sulfaleen on ülipika toimeajaga mikroobi- 
devastane sulfoonamiidipreparaat. Bakte
riaalse toime poolest on ta lähedane teistele 
sulfoonamiididele, erinevuseks on ülipikk 
toimeaeg.

Sulfaleen on näidustatud hingamiselundite 
nakkushaiguste korral (farüngiidid, bronhii
did, pneumoonia, bronhopneumoonia jm.); 
kuseteede nakkuste korral (püeliidid, tsüstii- 
did, uretriidid); abstsesside, mastiitide, osteo- 
müeliitide, tserebrospinaalse meningiidi, 
otiitide, sinusiitide, leepra, trahhoomi puhul. 
Sulfaleeni kombineerituna muude ravimitega 
kasutatakse malaaria raviks ja ka tokso- 
plasmoosi korral. Ravim imendub kiiresti. 
4... 6 tundi pärast manustamist on ravimi 
kontsentratsioon veres maksimaalne, mis 
65 tunni pärast alaneb poole võrra. Bakterio- 
staatiline kontsentratsioon veres püsib 
7 päeva.

Sulfaleeni ordineeritakse ägedate haigus- 
vormide korral täiskasvanuile esmase annu
sena 1,0 g sulfaleeni kord päevas. Järgmis
tel ravipäevadel võetakse 0,2 g kord päevas. 
Ravikuur on 7... 14 päeva. Lastele määra
takse esimesel ravipäeval 20 mg sulfaleeni 
■kehakaalu 1 kg kohta, järgmistel päevadel 
5 mg kehakaalu 1 kg kohta.

Sulfaleeni manustatakse kord nädalas pika 
kuluga krooniliste nakkushaiguste korral 
(trahhoom, leepra jt.), samuti profülaktilisel 
eesmärgil (reumatoidsed haigused, krooni
line bronhiit jm.) täiskasvanuile 2,0 g korra
ga, lastele 35 mg sulfaleeni kehakaalu 1 kg 
kohta korraga. Annuseid suurendada ei ole 
lubatud.

Sulfaleen on üldiselt hästi talutav ravim. 
Kõrvaltoimena võivad tekkida iiveldus, lööve 
ja peavalu. Ravim võib põhjustada muutusi 
veres. Kõrvalnähtude ilmnemisel peab manus
tamise katkestama ja pöörduma arsti poole.

Sulfaleen on vastunäidustatud sulfoonamii- 
dipreparaatide mittetalutavuse, raseduse, 
neerude talitlushäirete korral.

Ravimit säilitatakse kuivas valguse eest 
kaitstud kohas. Kuulub B-nimekirja. Sulfa
leeni toodetakse tablettidena. Originaalpa
kendis 10 tabletti ä 0,2. Hind 52 kopikat. Uus 
kodumaine ravim.

Aino Jürison

uaestiones 
Hnguae 
Estonicae 
in medicinci

EHHINOKOKOOSIST, 
VIROLOOGIAST JA MUUST
ESTER KINDLAM . TALLINN

atenueerima: Meie keelekorralduse 
algusest peale on püütud võõrsõnade 
ortograafias kohaldada häälduspärase 
kirjutuse printsiipi, mis nüüd — mõne
de kitsendustega küll — seal kehtibki. 
Nii ei kirjuta me ei omasõnades ega 
sellele vastavalt ka võõrsõnades bb, dd, 
gg-d. Seega siis aduktsioon (ladina 
adductio), adeerima (Id. addere), suges
tioon (Id. suggestion, bager (hollandi 
bagger) jne.

Meeldeturgatav vastunäide subbo- 
reaalne seletub sellega, et tegemist on 
eesliitega (sub-), mis jääb täies häälik- 
koosseisus alles siis, kui temale järgnev 
sõna on eesti keeles omaette tarvitusel 
(vrd. boreaalne = põhjapoolne, põhja-).

Võõrsõnad, mis lähtekeeles sisalda
vad geminaatklusiile kk, pp, tt, on 
■samuti allutatud eesti omasõnade õige
kirjale. Et meil II välte geminaatklu
siile antakse edasi ühe tähega, siis on 
õiged grafeemid okupatsioon (vrd. ladi
na oeeupare), akommodatsioon (Id. 
accommodatio), atestatsioon (Id. attes- 
tatio), aparaat (Id. apparatus), apendiks 
(Id. appendix), apetiit (Id. appetitus), 
atitüüd (prantsuse attitude) jne. jne.

Järelikult pole õige ei attenuatsioon 
ega attenueerima (Id. attenuare), mis 
sellisel tt-lisel kujul ühes arstiteadus
likus käsitluses trükki olid pääsenud 
(jutt oli atenueeritud elusvaktsiinidest). 
Õiged on atenuatsioon ja atenueerima.
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Samale reeglile allub ka f, seega siis 
sujokatsioon (Id. suffocare = lämbu
ma).

Et on tarvitusel kondroloogia Ja 
koncLroom, siis — nagu juba subbo- 
reaalse puhul selgitatud — peame kir
jutama ekkondroom (ja selle analoogial 
— tüvi on ju tuttav — ka ekkondroos).

Üks eesti ortograafia põhireegleid 
väidab, et kõrvu paiknevaist konsonan
tidest ei kirjutata kumbagi kahe tähega. 
Võõrsõnade puhul tähendab see, et 
õigeks tuleb pidada kirjakujusid eksu- 
daat (vrd. Id. eTsudare^ transudaat (Id. 
transsudare), akreditiw (Id. accrediti- 
vus), aklamatsioon (Id. acclamatio), 
aplaus (Id. applaudo) jne.

Sellest reeglist põikavad jällegi kõr
vale need juhud, kus põhiosa on oma
ette sõnana tarvitusel, nagu kontTreuo- 
lutsioon.

ehhinokokoos: Kuigi ehhinokokk 
lõpeb kk-ga, saab temast ehhinokokoos, 
sest pearõhuline oos-lõpp nõrgendab 
eelneva silbi hääldusintensiivsust, nii et 
III-välteline kk muutub II-välteliseks 
k-ks.

viroloogia: Et viirusõpetus on suhte
liselt noor teadusala, ei olnud meil käe- 
päraseist (üld)sõnaraamatuist kuni 
1976. a. lõpuni — kui need polnud just 
viimaseaegsed välismaa väljaanded — 
selle rahvusvahelist nimetust veel leida. 
Vene keele vahendusel on eesti pruuki 
end omapäi püüdnud sobitada mruso- 
loogia (veel ühes a. 1977 keskkoolis 
käibivas õpikus leidub ta sel kujul). 
Viimasel ajal aga on temaga võistlema 
hakanud silbi võrra lühem viroloogia. 
Kumba eelistada?

Et vastata, tuleks pisut ringi vaadata. 
Vanas tuttavas bakterioloogias on kree- 
kalähteline -loogia samuti seotud esi
osaga o-sideme abil. Esiosaks on aga 
kreeka keelest (baktõria = kepike) ladi
na keelde laenunud bacterium, millest 
о ees um-lõpp ära jäetud. Siis veel 
seroloogia, alussõnaks ladina serum, ja 
taaski о eest -um ära lõigatud. Selle 
tuletusmehhanismi järgi saaksime ladi
na algupäraga virus'est, us-lõppu ära 
jättes, viroloogia — tuletuslikult õige 
ja otstarbeka termini.

skistosomiaas, skistosomoos: Need 
terminid on vahel meie trükisõnasse 
jõudnud kujul šistosomiaas ja šistoso- 
moos. Oma š-tähega äratavad nad otse
kohe kahtlust (pärineb ju põhiosa me
ditsiini oskussõnu ladina ja kreeka 
keelest, kust me š-ga häälduvaid laene 
üle pole võtnud).

Küsimuse selgitamiseks oleks kasu
lik pisut kaugemalt alustada, et luua 
pinda teiste sellelaadsete terminite 
õigeks tarvituseks.

Teatavasti polnud algselt ladina oma
sõnades ch-d, kuigi see hiljem kreeka 
laenude mõjul ka puhtladina leksikasse 
tungis (näit. pulcher\ Peale ch said 
roomlased kreeka laensõnade kaudu 
täheühendi sch, mida hääldati [s-h]. 
Seda hääldust peetakse au sees prae
gugi. Nii on ischias eesti keelde üle 
võetud (häälduslikul) kujul ishias, ner
vus ischiadicus hääldub [ishiaadikus], 
tragöödia isaks tituleeritav kreeka 
draamakirjanik, kelle nimi on ladina
pärase transliteratsiooni järgi Aischylos 
ja otse, ilma ladina vaheastmeta Aishü- 
los, on häälduses [ais-hüülos], samuti 
kui Ateena kõnemees ja poliitik Aischi
nes (Aishines) on [ais-hiines] .

Kui kreeka ischias (<ischion) on 
meil vastu võetud ishiasena (ka ishial- 
gia), paikne väheveresus on isheemia. 
miks siis teises kreekalähtelises sõna
rühmas, kus samuti on tegemist tähe
ühendiga sch, leiame sh asemel hoopis 
sk? Kõne all on sch-ga algavad sõnad, 
nagu kreeka schema, schisma, schole 
jts., millest tulenevad eesti grafeemid 
skeem, skematism, skisma, skolastika. 
Siia rühma lülitub ka skisofreenia. Eel
nevat arvestades oleksid ju ootuspära
sed hoopis sheema, shisma ja ka shiso- 
freenia! Mõned keeled ongi sõnuti 
kreeka kirjakuju omaks võtnud (näit, 
vene схема ja saksa Schema), aga 
hääldusega on läinud nii, nagu mingis 
keeles just tavaks. Et saksa keeles sch 
harilikult hääldub š-na, siis on mõis
tetav, et see hääldus kipub üldistuma 
ka sellekohastes laiemalt käibivates 
kreeka-ladina laenudes. Nii näebki 
saksa hääldusnorming ette Schema 
puhul [šeema], kuigi Austria sakslased 
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ütlevad ka teadlikumalt — [s-heema]. 
Kui küsimus aga puudutab juba kitsa
mat, erialasõnavara, siis on sakslastel 
täiesti võimalik lähtehääldust järgida, 
s. t. nad võivad hääldada [s-hizofrenii], 
[s-hizogonii] jne. Obligatoorne see aga 
pole: Duden on neis sõnades esikohal 
fikseerinud just š-lise häälduse [šisma], 
[šizogeen], [šizofreen].

Kui käesoleva sajandi teisel kümnen
dil hakati nimetatud sõnarühma liik
meile otsima sobivat eestipärast kirja
kuju, kostis algul hääli ka sh kasuks 
(näit, soovitati sheemiY Hiljem jäädi 
peatuma sk-le: skeem, skolastika, sko- 
lion, skisma jms. Samuti sk-lisena fik
seeriti keelekorralduses kogu skiso- 
rühm: skisofreenia, skisogoonia, skiso- 
geenne, skisofaasia, skisomütseet, skiso- 
tsööl jt. Küllap oli selle otsuse taga 
teadlik kaalutlus, mis tõuget sai teistest 
keeltest, eeskätt prantsuse ja inglise 
keelest. Vene keelde aga on (arvatavasti 
üle saksa keele) jõudnud шизофрения 
ja шизогония.

Kui nüüd taas tulla seda juttu tingi
nud trematoodide klassi kuuluva para- 
siidi Schistosomum haematobium1! 
juurde (mis eesti keeli on uereimilane), 
siis peaks selge olema, et nende lame
usside põhjustatud haigus on skistoso
miaas (skistosomoos).

Ajakirja «Keel ja Kirjandus» toimetus

^Fastukajad
emumanaammaamam

ASKLEPIOSE KLUBI
VESTLUSRINGI TEEMAL

kooliõpilaste tervishoiukasvatus, sanitaarhari- 
dustöö, tervist kahjustavad harjumused, tervis- 
hoiupropaqanda metoodika

õpilaste tervisekaitset käsitlevas Askle- 
piose klubi vestlusringis oli muu hulgas 
kõne all ka õpilaste tervishoiualane õpetus 
ja kasvatus. Eriti kurdeti teadmiste vajaka- 
jäämise üle seksuaalküsimustes ning suitse
tamise ja alkoholi pruukimise kahjulikkuses.

Iga inimene peaks koos üldharidusega koo
list kaasa saama ka vajaliku tervishoiualase 
harituse. Kooli osa selles on kindlaks mää
ratud programmides ja õpikutes. Omaette 
tervikliku tervishoiukursuse puudumist 
peaks korvama hügieeniteadmiste sidumine 
mitmesuguste õppeainetega, nagu algõpetuse, 
bioloogia ja kehalise kasvatusega. Meie 
vabariigis on veel lisaks sellele seksuaalkas
vatuse seisukohalt tähtsad küsimused koon
datud «Isikliku hügieeni kursuse» prog
rammi, mille järgi õpetatakse 1963. aastast 
alates.

Tervishoiualaseks harituseks sellest ilmselt 
ei piisa, sest on mitmeid klasse, kus õppe
aineid ei saa siduda ühegi tervishoiuküsimu- 
sega.

Mõnevõrra saaks neid lünki täita hästi 
läbimõeldud tervishoiualase klassivälise 
tööga. õpilased võivad oma teadmisi 
täiendada meditsiiniringide tööst osavõtuga 
(noorte meedikute klubi, tipp-topp ringid, 
sanitaarringid), tervishoiu fakultatiivkursus- 
tel või noorte terviserahvaülikooli loengutel, 
samuti osalemisega tervishoiualases isetege
vuses või näitagitatsioonis ning muudes ter- 
vishoiupropaganda üritustes. Kahjuks on sel
liseid koole suhteliselt vähe. Kaugeltki mitte 
alati ei korraldata ülekoolilisi tervishoiuüri_ 
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tusi, mis oleksid haaravad ja suudaksid lapsi 
emotsionaalselt mõjutada. Selliste töövor
mide ettevalmistamine on töömahukas ja 
nende korraldamine nõuab palju aega. Hoo
pis lihtsam on samas küsimuses pidada loeng 
või vestlus.

Seega oleneb klassivälises tervishoiutöös 
palju kooli meditsiinitöötaja entusiasmist 
ja õpetamise meisterlikkusest. Ent vähem 
oluline ei ole ka koostöö direktsiooni ja õpe
tajatega. Direktsioon võib suhtuda tervis- 
hoiutöösse kui põhiõppetööd segavasse näh
tusesse. Kooli direktsiooni suhtumise kujun
damisel on oma osa täita meditsiinitöötajatel, 
samuti ka haridusosakondadel ja viimaste 
juures tegutsevatel ühiskondlikel nõukogu
del. Hea koostöö näitena võiks tuua Jõgeva 
rajooni ning Pärnu linna ja rajooni.

Õpetajate ja kooli meditsiinitöötajate 
hügieenialane ja metoodiline ettevalmistus on 
nii vabariiklikel kursustel kui ka seminari
del linnades, rajoonides ning koolides olnud 
pidevalt tähelepanu keskmes. Põhjendamata 
on nii õpetajaid kui ka kooli meditsiinitöö
tajaid välja vabandada eriettevalmistuse 
puudumisega. Sel teemal on ilmunud küllal
daselt populaarteaduslikku ja metoodilist 
kirjandust. Oleks aeg hakata seda enam 
kasutama. Aja jooksul peaksid tervishoiu- 
õpetust soovitud suunas mõjutama tuna
mullu ilmunud H. Jänese «Hommikust hom
mikuni» ja R. Silla «Õpilase tervishoiu käsi
raamat».

Mitme ankeetküsitluse põhjal teame, et 
enamiku õpilaste teadmised narkootiliste 
ainete kahjuliku mõju kohta on pealiskaud
sed ja ebamäärased. See omakorda seab 
kahtluse alla õpetamise kvaliteedi. Suitseta
mise ja alkoholi vastu suunatud propagandas 
kasutatakse tihti äärmiselt ebasobivat mee
todit, s. o. hirmutamist kõige kohutavamate 
võimalike haigustega. Suitsetamisvastases 
selgitustöös lähtutakse mõttest, et nikotiin 
tapab hobuse, ning jõutakse välja kopsu
vähini. Imelikul kombel jätavad need hirm
sad perspektiivid nooruki päris külmaks. 
Kindlasti paneksid teda enam mõtlema need 
ohud, mis ähvardavad teda kohe: narkooti
liste ainetega kiire harjumine, kehalise jõu 
vähenemine, vaimse töövõime langus, vastu
võtlikkus nakkushaiguste suhtes, C-vitamiini 
hävimine organismis. Mida näitlikumalt ja 
konkreetsemalt suudetakse neid probleeme 

esitada, seda usutavamalt jäävad need tõed 
ka õpilases kõlama. Grupilise selgitustöö 
kombineerimine individuaalse mõjutamisega, 
hea kontakt kasvataja ja õpilase vahel, aru
kas karistamine ning suitsetamisvastase 
hoiaku kujundamine kollektiivis — need on 
mõjutamisviisid, millesse pahatihti suhtu
takse lihtsustatult.

Kahtlemata on nii suitsetamis- kui ka 
alkoholivastases propagandas valusaks 
kohaks paljude täiskasvanute halb eeskuju. 
Kasvatajad ei tohiks meelt heita selle pärast, 
et nooruk hakkab suitsetama soovist mat
kida täiskasvanut ning tema maneere. Täna
päeva iseseisev noor põlvkond leiab paljudes 
täiskasvanute järgimist väärivais joontes 
vähe matkimisväärset ning otsib enda isiku
pärast küll moes, väljenduslaadis jms. Võib
olla, et seni ei ole lihtsalt veel leitud sobi
vat lähenemisteed, mis muudaks suitsetamise 
noorukile vastuvõetamatuks. Milleks suitse
tada, kui suitsetamine pole enam pop!

Niisugused metoodikaprobleemid kerkivad 
esile ka mitmesuguste muude tervishoiutee- 
made korral. Õpetajaid, meditsiinitöötajaid 
ja lastevanemaid kurvastab sageli tõsiasi, et 
selgitustööl on kesised tulemused. Viga aga 
võib olla nende endi lähenemises noorele, 
materjali valikus või tegelikel hügieenitin- 
gimustel. Hügieeniharjumused nagu muud
ki harjumused kujunevad ainult pideva kas
vatuse tulemusena. Kui puudub võimalus 
harjumusi rakendada, siis kaovad nad kii
resti. Seda võib täheldada seal, kus hügieeni- 
nõuetest lugu ei peeta, kus ei kanta hoolt 
teadmiste ega praktiliste hügieeniharjumuste 
ühtsuse eest.

Sirje Propst
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^^roonika

TERVISHOIU MINISTEERIUMIS
21. oktoobril 1976 toimus kolleegiumi koos

olek tervishoiuministri V. Rätsepa eesistumi
sel. Arutati meie vabariigi arstide ja provii
sorite kvalifikatsiooni tõstmise planeerimist. 
Aruande esitas ministeeriumi kaadriosakonna 
juhataja A. Sivenkov, kes juhtis muu hulgas 
tähelepanu sellele, et tervishoiuasutuste ja 
-organite kohustuseks on ühtses koostöös 
välja selgitada arstide ning proviisorite spet
sialiseerumise ja täiendamise vajadused, see
juures lähtuda spetsialistide täpsest arvestu
sest. Seni on niisugune korrektne arvestus 
puudunud, mistõttu plaanilisele täiendami
sele suunamine on olnud osalt juhuslikku 
laadi, osalt ebatäpne ning peamiselt sõltunud 
sellest, kui palju on peaarstid esitanud tuu- 
sikutellimusi. Meie vabariigist peaks igal 

aastal spetsialiseerumisel ja täiendamisel 
käima ligikaudu 100 arsti enam kui seni, iga
aastane tuusikute arv peaks olema 750 piires. 
Ei tohiks korduda juhtumeid, et üleliidulistes 
täienduskeskustes jäävad tühjaks meie ars
tide jaoks eraldatud kohad, nagu see juhtus 
1975. aastal.

Kolleegiumi otsuses rõhutatakse, et nii 
ravi- ja profülaktikaasutuste juhatajad kui 
ka linnade, rajoonide ning ministeeriumi 
peaspetsialistid peavad edaspidi analüüsima, 
välja selgitama ning täpse arvestuse alusel 
plaanima spetsialiseerimise ja täiendamise 
vajadused ning rangelt kinni pidama täht
aegadest, vältimaks hilinemist tuusikutelli- 
muste esitamisel NSV Liidu Tervishoiu 
Ministeeriumile. Lähemal ajal tuleb lõpetada 
arstide kvalifikatsiooni tõstmise personaalse 
arvestuse kartoteegi koostamine.

Koit Leet

25. novembril 1976 peeti kolleegiumi järje
kordne istung, mida juhatas tervishoiuminis
ter V. Rätsep. Päevakorras oli neli küsimust.

Tervist kahjustavates tingimustes töötajate 
eelnevad ja perioodilised profülaktilised läbi
vaatused ei ole oma aktuaalsust minetanud. 
Kuidas on sellealane töö kulgenud Valga ja 
Võru rajoonis, sellest rääkisid nende rajoo
nide peaarstid P. Rahu ja H. Kalda, Kutse
haiguste Kliiniku peaarst E. Soonets ning 
ministeeriumi inspektor A. Volmer. Kõigest 
selgus, et teha on veel palju, eriti Valga 

rajoonis. Kuid läbivaatuste kvaliteedi paran
damisest, meditsiinidokumentatsiooni nõuete
kohasest vormistamisest, profülaktiliste 
uuringute ja läbivaatuste ratsionaalsest 
ühendamisest nende läbivaatustega, mis on 
obligatoorsed eespool nimetatud kategoo
riate töötajate tervisekaitset silmas pidades, 
on vaja mõelda ka kõikides teistes linnades 
ja rajoonides, kuna puudused ning lüngad 
selles töös on üldised ning sarnased ja nõua
vad kõikjal rangemat asjasse suhtumist. 
Edaspidi on vastutusrikas ülesanne töörüh
mal, mis komplekteeritakse mitmete tervis
hoiuorganite ja -asutuste kompetentsetest 
spetsialistidest ning mis hakkab tegelema 
kõikide ettevõtmiste koordineerimise ja ellu
viimisega, samuti kontrollimisega selles vald
konnas.

Tallinna Vabariikliku Haigla organisatsioo- 
nilis-metoodilise osakonna töö kohta esitas 
ettekande L. Maurer. Osakond tegeleb meie 
vabariigi elanike tervisliku seisundi, ajutise 
töövõimekaotusega haigestumise analüüsiga, 
samuti korraldab meditsiinisotsioloogilisi 
uurimisi. Süstemaatiliselt on korraldatud 
heatasemelisi seminare, millest osavõtt on 
rohkearvuline. Edaspidi tuleks analüüsida ka 
invaliidistumis- ja suremusnäitajaid. Kon- 
sultatiivabi ja rajoonide ning linnade vasta
vate töötajate juhendamine jätavad mõneski 
osas soovida. Olulisi puudusi ja kooskõlasta
matust, otsese juhendamise puudumist on 
pidevalt ilmsiks tulnud nii rajoonide kui ka 
vabariigi peaspetsialistide töös, eriti ravi- ja 
diagnoosimisvigadest ülesaamisel ning arsti
teaduse saavutuste meditsiinipraktikasse 
kasutuselevõtus. Kolleegiumi otsuses on täp
selt ära näidatud kõik see, millest edaspidi 
tuleb juhinduda argitöös, et vabariigi tervis
hoiuasutustes kogu organisatsioonilis-metoo- 
diline töö kulgeks ladusamalt ning nõuete
kohaselt.

Uute ravimite kasutuselevõtu kohta kuulati 
Apteekide Peavalitsuse juhataja O. Tootsi 
informatsiooni, millest muu hulgas selgus, et 
edaspidises sellealases tegevuses on vaja 
tihendada tööalast operatiivset koostööd 
juhtivate spetsialistide ning Apteekide Pea
valitsuse kaubandus-, informatsiooni- ja 
konjunktuuriala töötajate vahel. See vajadus 
fikseeriti ka kolleegiumi otsuses, samuti fik
seeriti peaspetsialistide kohustus rangemalt 
kontrollida uute preparaatide kasutusele
võttu meie vabariigi raviasutustes.

Kaks aastat tagasi oli Eesti NSV Ministrite 
Nõukogus arutusel sanitaarseisundi paranda
mine ja nakkushaiguste tõrje meie vabarii
gis. Siis kavandati ka sellekohaste kompleks
sete abinõude rakendamise plaan aastaiks 
1976 ... 1980. Kolleegiumil kuulati nüüd 
Narva Linna TSN TK Tervishoiuosakonna 
juhataja B. Tsitlise ja Rapla Rajooni Kesk
haigla peaarsti G. Suklese ettekandeid ning 
peaepidemioloogi J. Märtini kaasettekannet. 
Nii Narva linnas kui ka Rapla rajoonis on 
veel tublisti teha, lähtudes Ministrite Nõu

12 Nõukogude Eesti Tervishoid, 1977, nr. 2 177



kogu kavandatud eespool nimetatud abinõude 
plaanist. Muretsemiseks on põhjust nakkus- 
haigete hilinenud väljaselgitamise, nakkus
haiguste kabinettide töö korralduse, medit- 
siinidokumentatsiooni pidamise, nakkushai
gust põdenute dispanseerimise korra, profü
laktiliste kaitsepookimiste läbiviimise, infor
matsiooni operatiivse edastamise pärast. 
Kolleegium võttis vastu otsuse kõrvaldada 
puudused nakkushaiguste tõrjes Narvas ja 
Rapla rajoonis. Arutelu käigus rõhutas ter
vishoiuminister nakkushaiguste ravi- ja pro- 
fülaktikatalituse loomise vajadust juba kii
remas korras, mida soovitas mullu ka NSV 
Liidu Tervishoiu Ministeeriumi kontrollbri- 
gaad, samuti seda, et sanitaarharidustöö peab 
kulgema uuel tasandil ja kompleksselt, kus
juures sanitaarharidustööst ei tohiks kõrvale 
jääda ravi- ja profülaktikaasutuste ega ka 
sanitaar- ja epidemioloogiateenistuse tööta
jad.

Vello Laos

17. detsembril 1976 kohtus NSV Liidu ter
vishoiuministri esimene asetäitja S. Buren
kov Tallinnas tervishoiuministeeriumis meie 
vabariigi juhtivate meditsiinitöötajatega. 
Kohtumise avas tervishoiuminister V. Rätsep, 
kes ütles külalisele tervitussõnu meie 
arstkonna nimel. Ülevaatlikus ettekandes 
valgustas S. Burenkov NSV Liidu rahvaste 
arstiabi aktuaalseid probleeme ja tervishoiu 
pakilisi ülesandeid. Muu kõrval pidas ta täht
saks tervishoiuvõrgu juhtimise täiustamist, 
vabariiklike ja linnaravilate koostöö analüü
simist ja otstarbekate organisatsiooniliste 
ümberkorralduste tegemist vastavalt aja ja 
arstiabi nõudeile. Kriitilisi märkusi tegi ta 
meditsiinilis-sanitaarosakondade vähesuse 
kohta meie vabariigis, kus rohkem tähele
panu on pööratud tsehhi j aoskonnaprintsiibil 
arstiabi edendamisele. Ta peatus ka varaja
sel diagnoosimisel, dispanseerimisel, nakkus
haiguste levimisel, vaktsineerimise põhimõ
tetel, samuti pediaatriaprobleemidel. S. Bu
renkov rääkis ka tulevikuplaanidest, milles 
pidas väga oluliseks stomatoloogide, pediaat
rite, okulistide, neuroloogide jt. eriarstide 
nappusest ülesaamist.

Põhjaliku ettekande lõpul peatus S. Buren
kov nõukogude tervishoiuorganite ja teadus
asutuste rahvusvahelistel sidemetel ning 
koostööl ning vastas küsimustele. Kahe päeva 
jooksul külastas ta Tallinna raviasutusi ja 
uurimisinstituute, jagas tunnustust meie me- 
ditsiinikaadri kvalifikatsioonile, meie arsti- 
teadlaste tööle, meie uutele tervishoiuasutus
tele, kuid väljendas muret materiaalse baasi 
osalise mahajäämuse üle.

Koit Leet

Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Tea
dusliku Meditsiininõukogu presiidiumi koos
olekul 18. veebruaril 1977. a. arutati ka kahte 
keelealast päevakorrapunkti.

Teadusliku Meditsiininõukogu esimees, 
NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia korres
pondentliige professor P. Bogovski teatas 
presiidiumi liikmeile, et professor A. Valdese 
ja akadeemik J. V. Veski «Ladina-eesti-vene 
meditsiinisõnaraamat» on võetud kirjastuse 
«Valgus» 1979. a. plaani ning seda on asutud 
juba ka toimetama. P. Bogovski rõhutas, et 
kuigi nimetatud kapitaalse teatmeteose väl
jaandmine on hilinenud aastaid, mille vältel 
nii mõnedki tollased keelenormid muutunud, 
peab meie vabariigi arstkond taotlema ja 
toetama seda, et sõnaraamat ilmuks niisugu
sel kujul, nagu olid ta esitanud koostajad. 
Üksnes nii lunastame oma auvõla ja püsti
tame ausamba silmapaistvatele teadlastele, 
kelle keeleloominguline koostöö oli kestnud 
neli aastakümmet.

Teiseks võttis professor P. Bogovski kõne 
alla meedikute keelepruugi ning taunis roh
keid keelevääratusi kõnes ja kirjas. Praegu 
puudub Eesti NSV-s keskus, kes aitaks 
lahendada igapäevases arstitöös kerkivaid 
terminoloogiaküsimusi. Otstarbekas oleks nii
suguse keskuse moodustamine Tervishoiu 
Ministeeriumi Teadusliku Meditsiininõukogu 
juurde, sest nõukogu saaks kõige paremini 
koondada eri ametkondade esindajaid ja juh
tida keskuse tööd.

Meditsiiniinformatsiooni vabariikliku osa
konna juhataja arstiteaduse kandidaat 
I. Laan esitas eeltööde käigus kogutud ja 
keelemeestega kooskõlastatud seisukohad 
moodustatava terminoloogiakomisjoni kohta. 
Komisjoni liikmete optimaalne arv oleks 
10 ... 12, kusjuures esindatud peaksid olema 
Teaduslik Meditsiininõukogu, Eksperimen
taalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut, Tal
linna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja 
Hügieeni Teadusliku Uurimise Instituut, 
Keele ja Kirjanduse Instituut, ajakirjad 
«Nõukogude Eesti Tervishoid» ning «Keel 
ja Kirjandus» ning arstide seltsid igaüks ühe 
liikmega ja TRÜ Arstiteaduskond 2 ... 3 liik
mega, et kasutada ka arstiteaduskonna ter- 
minoloogiatöö kogemusi.

Komisjoni ülesannetest oleksid olulisemad: 
1) uue terminoloogia õigekeeleline fikseeri
mine; 2) uute asutuste, allüksuste ja ühis
kondlike organisatsioonide nimetuste korral
dustöö; 3) vana nomenklatuurse terminoloo
gia täpsustamine ja ühtlustamine.

Teadusliku Meditsiininõukogu presiidiumi 
liikmed kiitsid terminoloogiakomisjoni moo
dustamise heaks ning esitasid nõukogule 
mitmeid keelehuvilisi arstiteadlasi komis
joni liikmekandidaatideks.

Hillar Kurul

178



TARTU RIIKLIKUS ÜLIKOOLIS

NSV Liidu tervishoiuministri esimene ase
täitja S. Burenkov ja ministeeriumi statisti
kavalitsuse juhataja G. Tserkovnõi külasta
sid 19. detsembril 1976 Tartu Riikliku Üli
kooli Arstiteaduskonda ning Tartu tervis- 
hoiuasutusi. Külalisi, keda saatsid Eesti NSV 
tervishoiuminister V. Rätsep ja tema esimene 
asetäitja E. Kama, võtsid vastu TRÜ rektor 
professor A. Koop, Arstiteaduskonna dekaan 
professor L. Allikmets ja mitmed ülikooli 
õppejõud ning juhtivad tervishoiutöötajad. 
Tutvuti kardioloogia- ja tehisneerukeskuste, 
reanimatsiooniosakonna ja kirurgiakliiniku 
tööga, millest külalistele jäi hea mulje. 
S. Burenkov pidas hädavajalikuks avardada 
Tartu stomatoloogiapolikliiniku ja onkoloo
giadispanseri ruume ning tegevust, samuti 
edaspidi lõplikult üle saada Tartu tervishoiu
asutuste ainelise baasi mahajäämusest. Tar
tus kui teadus- ja õppekeskuses on nendest 
puudustest ülesaamine eriti oluline.

TRÜ Arstiteaduskonna nõukogu ja partei
organisatsiooni ühisel koosolekul jaanuari
kuus arutati arstiteaduskonna teadustööd 
1976. aastal.

Nagu ilmnes Eesti NSV Kõrg- ja Kesk
erihariduse Ministeeriumi kontrollkomisjoni 
töö tulemustest, on arstiteaduskonna teadus
likud allasutused — Meditsiini Kesklabora
toorium, kolm probleemilaboratooriumi ning 
molekulaarbioloogia uurimisrühm — saavu
tanud märkimisväärset edu teadustöös, mis 
andis aluse taotleda üld- ja molekulaarpato- 
loogiainstituudi moodustamist ülikooli juurde.

Mullu oli plaanis 66 teemat, mida käsitleti 
147 töös, neist 129 olid koordineeritud vaba
riiklike ja üleliiduliste koordineerimiskes
kuste teemadega. 1976. aastal ilmus trükis 516 
artiklit, neist 116 avaldati üleliidulistes väl
jaannetes (1975. a. vaid 75).

Kordaläinuks võib pidada aspirantide tööd. 
Kõik nad lõpetasid aspirantuuri tähtajaliselt. 
Täideti ka vastuvõtuplaan, mille põhjal võeti 
vastu kaks statsionaarsesse ja viis mitte
statsionaarsesse aspirantuuri osakonda.

Õppejõudude ja teadurite teaduslik ning 
pedagoogiline kvalifikatsioon tõusis. Nii anti 
arstiteaduse doktori kraad kuuele ning arsti
teaduse kandidaadi kraad neljale teadurile. 
Professorikutse said seitse ning dotsendi- 
kutse seitse õppejõudu. Professori ameti
kohale valiti neli ning dotsendi ametikohale 
samuti neli õppejõudu. Möödunud aastal olid 
30 õppejõudu keskinstituutides täienduskur
sustel.

Ent saavutatu kõrval on mitmeid ebakohti, 
millele sel aastal tuleb rohkem tähelepanu 
pöörata. Teadustöö kontsentreeritusele vaa
tamata on selles liiga palju probleeme 
(1976. a. tegeldi 33 eri probleemiga). Arstitea
duskonna ja probleeminõukogude juhtidel 

tuleb rohkem tegelda teadustöö kompleksee- 
rimise ja töö sisulise koordineerimisega. 
Hoolt tuleks kanda selle eest, et teadustöö 
tulemuste kasutuselevõtmine ning leiutiste 
autoritunnistuste taotlemine ei viibiks.

Praegune aspirantide arv, eriti statsionaar
ses aspirantuuris, ei taga mitmel erialal 
kaadri järelkasvu. Seepärast tuleb taotleda 
järgnevaiks aastaiks aspirantuurikohtade 
arvu suurendamist eriti hügieeni, nakkus
haiguste, hematoloogia, radioloogia, kohtu
meditsiini, viroloogia, füsioloogia, kliinilise 
farmakoloogia ja biokeemia ning muudel 
erialadel.

TRÜ Arstiteaduskonna üldkirurgid kateedri 
assistent Ants Peetsalu stažeeris kaheksa 
kuu vältel Soomes Helsingi ülikooli Meilahti 
haiglas. Tema erihuvi oli täiendada oma 
teadmisi diagnoosimis- ja ravimeetodite alal 
tänapäeva kirurgilises gastroenteroloogias. 
Lühemat aega oli tal võimalus samade prob
leemidega tegelda ka Turu ja Tampere 
kirurgiakliinikus.

TRÜ spordifüsioloogia kateedri professori 
kt. bioloogiadoktor P. Kõrge stažeeris mullu 
neli kuud Kopenhaageni ülikooli J. C. Skou 
laboratooriumis. Sõidu eesmärk oli jätkata 
glükokortikoidide toimemehhanismide uuri
mist rakkudes, selleks et täpsemalt välja sel
gitada nende tähtsus organismi kohanemis
reaktsioonides ning nende toime südame- 
lihasesse.

TRÜ Meditsiini Kesklaboratooriumi vanem
teadur A. Mikelsaar stažeeris kuus kuud 
Austrias Viini Ülikooli Embrüoloogia ja His
toloogia Instituudis. Sõidu eesmärk oli üht
lustada TRÜ Meditsiini Kesklaboratooriumis 
ning Viini Ülikooli Embrüoloogia ja Histo
loogia Instituudis kasutatavaid uusimaid 
tsütogeneetilisi uurimismeetodeid inimese 
kromosoomide polümorfismi uurimises. See 
on vajalik koostöö jätkamiseks nimetatud 
uurimisasutuste vahel. A. Mikelsaar täien
das oma teadmisi ka meditsiinilis-geneetilise 
konsultatsiooni alal.

Ameerika Ühendriikides Pennsylvania üli
kooli kirurgiakliinikus Philadelphias töötas 
kaks kuud TRÜ Arstiteaduskonna neuroloo
gia ja neurokirurgia kateedri professor Arvo 
Tikk. Tema lähetuse peamine eesmärk oli 
tutvuda Ameerika teadlaste tööga peaaju 
ainevahetuse ja ajuvereringe uurimise val
las, samuti tutvustada seal Tartu neurokirur
gide teadustöö tulemusi pikaajalise teadvus- 
kaotusega haigete ravis. Sel teemal pidas 
professor A. Tikk Ameerika kolleegidele ette
kande. Ta külastas ka Los Angelesis asuvat 
Kalifornia ülikooli ja Chicago ülikooli, kus 
tutvus neurokirurgide uurimistöö ning labo
ratooriumidega.

* * *
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Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi 
istungil, mida juhatas Ministrite Nõukogu 
esimehe esimene asetäitja E. Tõnurist, võeti 
27. detsembril 1976 vastu Eesti NSV Tervis
hoiu Ministeeriumi ettepanek rajada Tallin
nas metalliosteosünteesi laboratoorium koos 
kliinikuga. Seal hakatakse välja töötama 
murdunud luude ühendamise teoreetilisi alu
seid A. Seppo osteosünteesimeetodile tugine
des, samuti välja selgitama selle meetodi 
kasutamise näidustusi ja vastunäidustusi 
ning tegelema kirurgide õpetamise metoo
dikaga.

24. jaanuaril 1977. aastal toimunud Eesti 
NSV Ministrite Nõukogu istungil arutati ela
nikele antavat stomatoloogilist abi. Kavan
dati stomatoloogilise ravi edasise tõhustamise 
abinõud. Avatud on uusi ning laiendatud 
olemasolevaid stomatoloogiapolikliinikuid ja 
hambaraviosakondi. Praegu töötab linna- ja 
rajoonihaiglates 39 stomatoloogilist raviosa- 
konda ning mitu polikliinikut. Hambaravi- 
kabinetid on olemas kõigis maa-ambulatoo- 
riumides, samuti paljude ettevõtete tervis- 
hoiupunktides, kolhoosides, sovhoosides ja 
koolides.

Linnade ja rajoonide täitevkomiteedele ning 
Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumile tehti 
ülesandeks avada aastail 1977 ... 1980 kolm 
uut stomatoloogiapolikliinikut, nimelt Tallin
nas, Viljandis ja Pärnus. Linnaelanike pare
maks teenindamiseks tuleb avada veel 
kümme stomatoloogiaosakonda ning maaela
nike teenindamiseks samuti kümme osa
konda ja kabinetti ning kaks hambaproteesi- 
osakonda. õpilaste ja üliõpilaste tarbeks 
rajatakse üle 800 õpilaskohaga õppeasutuses 
hambaravikabinetid, väiksema õpilaste 
arvuga õppeasutuste tarvis aga liikuvad sto- 
matoloogiakabinetid.

Enam hakatakse tähelepanu pöörama pro
fülaktikale koolieelikute, õpilaste ja nooru
kite seas. Kõigis stomatoloogiapolikliinikutes 
ning linnahaiglates ja rajoonide keskhaigla
tes korraldatakse stomatoloogiaspetsialistide 
vastuvõtt teraapia, kirurgia, ortopeedia, 
parodontoloogia ja ortodontia alal.

Ministeeriumidele ja ametkondadele tehti 
ülesandeks avada ettevõtete, sovhooside ja 
kolhooside tervishoiupunktide juures hamba- 
ravikabinetid. TRÜ Arstiteaduskonnas haka
takse stomatoloogia erialale vastu võtma 
rohkem üliõpilasi, meditsiinikoolides suu
rendatakse hambatehnikute ettevalmistamist.

Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Aptee
kide Peavalitsus on üleliidulisest apteekide 
peavalitsuste vahelisest sotsialistlikust võist
lusest osa võtnud 1974. aastast alates. Seni on 
kolmel korral saavutatud kolmas koht. 1976. 
aasta kolmanda kvartali töötulemuste põhjal 
anti NSV Liidu Tervishoiu Ministeeriumi 
Kolleegiumi ja Meditsiinitöötajate Ameti
ühingu Keskkomitee Presiidiumi otsusel 
Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Aptee
kide Peavalitsusele esikoht, üleliiduline 
rändpunalipp ja rahapreemia.

Rändpunalipu andsid üle NSV Liidu Ter
vishoiu Ministeeriumi Apteekide Peavalitsuse 
juhataja asetäitja A. Uzdenikov ja Leedu 
NSV Tervishoiu Ministeeriumi Apteekide 
Peavalitsuse esindaja, eelmise kvartali esi
koha võitja D. Dudaite.

Aktusest võtsid osa EKP Keskkomiteest 
L. Jakobson, Eesti NSV Ministrite Nõukogust 
A. Muller, Eesti NSV MN Riiklikust Plaani
komiteest J. Kose, Eesti NSV tervishoiumi
nister V. Rätsep, ministri asetäitjad E. Kama 
ja O. Tamm, Tervishoiutöötajate Ameti
ühingu Eesti Vabariikliku Komitee esimees 

Paremalt: J. Tammeorg, L. Jakobson, H. Muller, E. Kama, V. Rätsep, A. Uzdenikov, H. Si
sask, E. Laas, O. Tamm, D. Dudaite, I. Plaan, P. Zobel. Kõnepuldis O. Toots.
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I. Galanin ning Tartu Riikliku Ülikooli 
õppejõud J. Tammeorg jt.

Aktusel autasustati 1976. aasta III kvarta
lis parimaid töötulemusi saavutanud aptee
kide kollektiive. I—II kategooria apteekidest 
tunnistati parimateks apteek nr. 1 Tallinnas 
(juhataja S. Pedak), apteek nr. 112 Viljandis 
(V. Laos), apteek nr. 193 Kohtla-Järvel 
(S. Tomingas); III—IV kategooria apteekidest 
apteek nr. 49 Kingissepas (H.-M. Triipan), 
apteek nr. 215 Tallinnas (E. Silm), apteek 
nr. 79 Uus-Ahtmes (I. Laur); V—VI kategoo
ria apteekidest apteek nr. 107 Mõisakülas 
(V. Luik), apteek nr. 37 Käinas (K. Mägi) ja 
apteek nr. 187 Verioral (L. Punnek).

Kõik need kollektiivid olid hästi toime 
tulnud sotsialistlike kohustuste täitmisega, 
milles erilist tähelepanu pöörati ravimite 
kvaliteedile ja elanike teenindamisele.

Luule Tungla

Eesti NSV põllumajanduskeskuses Sakus 
on maa-ambulatoorium töötanud juba aas
taid. Seal antakse meditsiinilist abi Eesti 
Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku 
Uurimise Instituudi, Saku näidissovhoosi ja 
Saku Õlletehase töötajaile. Varem tuli ravi
protseduurideks sõita Tallinna, sest kohapeal 
füsioteraapiat saada ei olnud võimalik. Mui
dugi oli selline Tallinnas ravimas käimine 
tülikas ja aeganõudev. Mõte asutada Sakku 
füsioteraapiakabinet tuli arstidelt. Nõu ja 
jõuga toetasid seda Saku küla TSN Täitev
komitee esimees L. Vares, instituudi direktor 
I. Jürisson ja näidissovhoosi direktor 
O. Kaldma. Instituut eraldas hoone, küla
nõukogu finantseeris hoone ümberehitamist, 
instituut ja sovhoos aitasid aparatuuri ning 
sisustuse muretseda ning juba mullu süda- 
suvest alates on Sakus füsioterapeutilist abi 
antud 12 erisuguse aparaadi vähendusel. 
Igati ajakohase füsioteraapiakabineti avas 
tervishoiuministri asetäitja O. Tamm.

Kalli Int

Tallinna Piimatoodete Kombinaadis pee
takse lugu doonorlusest ja doonoritest. Jaa
nuarikuu lõpul toimuski seal järjekordne 
doonorite austamisõhtu. Punase Risti Seltsi 
Tallinna Lenini Rajooni Komitee esindaja 
andis paljudele neist üle kuld-, hõbe- ja 
pronksrinnamärgid. Kuldrinnamärgiga auta
sustati Maria Jefimovat, Heino Lompi ja 
Efrosine Noprit, kes kõik on verd tasuta and
nud juba 16 või enam korda.

NSV Liidu tervishoiuminister akadeemik 
B. Petrovski rõhutas 1976. aasta detsembris 
toimunud tervishoiutöötajate aktiivi üleliidu
lisel nõupidamisel Moskvas: «... tervise ja 

töövõime mõisted on lahutamatud. Töötajate 
tervist ja töövõimet taastades aitame just 
sellega kaasa tööviljakuse tõstmisele, toot
mise mahu suurenemisele».

Tallinna tööstusettevõtete töötajatele anna
vad meditsiinilist abi tehastevaheline poli
kliinik, Maardu Keemiatehase meditsiinilis- 
sanitaarosakond ja territoriaalpolikliinikud. 
Üldse kokku on arstiabi andmine tsehhi jaos
konna põhimõttel ellu viidud 45 tööstusette
võttes, kus töötajaid kokku on enam kui 
85 000. Rohkem kui 40 ettevõtte töötajatele 
annavad arstiabi territoriaalpolikliinikud. 
Ettevõtetes on ka 65 velskripunkti, mis tege
levad laialdase profülaktikaga.

Tööstustöölistele antav arstiabi on kvali
teedilt mitmeti paranenud. Tsehhijaoskonnad 
ja tervishoiupunktid on meditsiinikaadriga 
komplekteeritud, tsehhiarstide tunnikoormus 
on stabiliseerunud (4,5 ... 4,6), dispanseeri- 
tute arv suurenenud, samuti on põhiliselt 
tagatud spetsialiseeritud arstiabi. Tervishoiu- 
punktides on avaramate võimaluste tõttu 
füsioteraapia osatähtsus kogu ravikomplek- 
sis suurenenud.

Töötajate tervise kaitsmine ei ole üksnes 
tervishoiuorganite ülesanne. See on ka töös
tusettevõtete ühiskondlike ja majandusorga
nisatsioonide ühine ülesanne ning selline 
koostöö sanitaartervistavate ja muude ette
võtmiste kavandamisel ning elluviimisel kan
nab vilja. Paljud ettevõtted annavad medit
siiniasutustele mitmekülgset abi aparatuuri 
ja seadmete hankimisel, laiendavad velskri- 
punktide ruume ja remondivad neid. Selles 
osas tuleb esile tõsta Tallinna Kalinini 
rajooni ettevõtteid. Mitme ettevõtte töötajate 
hulgas on veel palju selliseid haigusjuhte, 
millega kaasneb ajutine töövõimetus. Paljudes 
kohtades jätavad töötingimused soovida. On 
oluline tõsta perioodiliste läbivaatuste ja dis- 
panseerimise kvaliteeti.

Neid ja muid pakilisi probleeme arutati 
Tallinna Linna TSN Täitevkomitee istungil, 
kus päevakorras olid tööstustööliste tervise
kaitse täiustamise küsimused. Istungil vastu
võetud otsuses kavandati mitmeid ettevõt
misi arstiabi kvaliteedi parandamiseks, pare
maks profülaktikaks ja sanitaartervistavate 
ürituste korraldamise tõhusaks kontrollimi
seks. Tööstusettevõtete juhid peavad leidma 
uusi võimalusi tervishoiupunktide ruumide 
avardamiseks ja sisseseade ning aparatuuriga 
varustamiseks, igakülgse abi andmiseks töös
tusettevõtete meditsiinitöötajatele ja -for- 
meeringutele, samuti hügieeninõuete täitmise 
juurdumiseks ja nõuetekohaste töötingimuste 
tagamiseks. Ka paljude uute tervishoiuasu
tuste ehitamine ja avamine X viisaastakul 
võimaldavad tööstustööliste haiglaravi tun
duvalt parendada.

Leonid Rätsep
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Trükivea õiendus

«Nõukogude Eesti Tervishoiu» eelmisse 
numbrisse on sattunud eksitav viga.

Leheküljel 36 neljanda lõigu esimest lau
set palume lugeda järgmiselt: ...: kui too
ja olmetingimused on võrdlemisi head, on 
haigestumisest tingitud ajutise töövõimetuse 
näitajad muude tegurite võrdsuse korral 
tavaliselt madalamad.
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EESTI NSV TEADLASTE 
LÕPETATUD UURIMUSED

Eesti NSV kahes meditsiiniinstituudis ja 
TRÜ Arstiteaduskonnas valmib igal aastal 
rohkesti plaanilist uurimistöid, mille tulemu
sed avaldatakse perioodikas või kogumikku
des sageli rohkem kui aasta hiljem. Et kii
rendada meie ja vennasvabariikide arstkonna 
tutvustamist nende uurimustega, hakkab 
«Nõukogude Eesti Tervishoid» alates käes
olevast numbrist regulaarselt avaldama lõpe
tatud tööde venekeelseid autoreferaate.

Lugejat huvitavate töödega on võimalik tut
vuda teadusasutuses, kus töö on valminud, 
inventarinumbriga tööde fotokoopiaid saab 
ka tellida Üleliidulisest Teaduslik-Tehnilise 
Informatsiooni Keskusest.

ЗАКОНЧЕННЫЕ ИССЛЕДОВА
НИЯ УЧЕНЫХ ЭСТОНСКОЙ ССР

В двух медицинских институтах Эстон
ской ССР и на медицинском факультете 
Тартуского государственного университета 
ежегодно проводятся многочисленные ис
следования, результаты которых публику
ются в периодике или сборниках часто с 
опозданием на год и более. Чтобы ускорить 
ознакомление с ними врачей как нашей 
республики, так и других союзных рес
публик, в журнале «Здравоохранение Со
ветской Эстонии», начиная с этого номера, 
будут регулярно публиковаться на русском 
языке авторефераты законченных работ.

С самими работами читатели смогут по
знакомиться в научном учреждении, где 
проводилось данное исследование. Фотоко
пии работ с инвентарными номерами мож
но также заказать во Всесоюзном научно
техническом информационном центре.

Сравнительное изучение ценностей лабора
торных показателей для установления сте
пени действия свинца на организм рабочих 
при периодических медицинских осмотрах 
(отчет). Институт экспериментальной и 
клинической медицины Министерства здра
воохранения Эстонской ССР, Кахн X. А., 
Таллин, 1976, 30 стр.
Дельта-аминолевулиновая кислота, токсическое 
действие свинца, периодические медицинские 
осмотры.

В работе показано, что копропорфирин и 
дельта-аминолевулиновая кислота в моче и 
особенно дельта-аминолевулиновая кислота 
в эритроцитах и активность дегидразы 
дельта-аминолевулиновой кислоты в крови 
являются по отношению токсического дей

ствия свинца значительно более чувстви
тельными показателями, чем гемоглобин, 
ретикулоциты, эритроциты с базофильной 
зернистостью, лейкоциты и РОЭ. При про
ведении периодических медицинских осмот
ров рабочих, соприкасающихся со свинцом, 
предлагается определить вместо применяе
мого в настоящее время лабораторного 
комплекса дельта-аминолевулиновую кис
лоту в эритроцитах и свинца в крови.

О применении Д-пеницилламина для про
филактики ранних проявлений воздействия 
свинца у рабочих, контактирующих с этим 
веществом (отчет). Институт эксперимен
тальной и клинической медицины Мини
стерства здравоохранения Эстонской ССР, 
Кахн X. А., Мере А. Т., Таллин, 1976, 27 стр.
Д-пеницилламин, профилактическое лечение 
свинцовой интоксикации, порфириновый обмен.

В работе показано, что определение пор
финов и их предшественников (особенно 
дельта-аминолевулиновой кислоты (АЛК) 
и активности дегидразы АЛК) является 
более информативным, чем общеизвестные 
сдвиги (ретикулоциты и базофильнозерни
стые эритроциты) для выявления раннего 
воздействия малых концентраций свинца.

В результате профилактического лечения 
рабочих, соприкасающихся со свинцом, но
вым комплексообразующим веществом 
Д-пеницилламином (Д-ПАМ) нарушенные 
показатели порфиринового обмена в основ
ном нормализовались.

Перорально вводимый Д-ПАМ является 
по своим свойствам перспективным для 
использования в профилактическом лече
нии свинцовой интоксикации.

Токсикологическое изучение продовольст
венных культур, полученных на почвах, 
обработанных нерозином (отчет), тема 11—9. 
Институт экспериментальной и клиниче
ской медицины Министерства здравоохра
нения Эстонской ССР, Янес X. Я., Таллин, 
1976, 44 стр.
Нерозин, доза, хлеб, органолептические свой
ства, общетоксическое действие, генеративная 
функция, развитие потомства.

Хлеб из пшеницы, выращенной на почве, 
обработанной нэрозином в дозе 1—1,5 т/га 
или нэрозином с добавкой 1 п/га формали
на, не обладает отрицательными органо
лептическими свойствами. 12-месячное 
скармливание белым крысам хлеба из пше
ницы, полученной на почве, обработанной 
нэрозином в количестве до 1,5 т/га, не ока
зывает общетоксического действия на орга
низм животных, не вызывает нарушений 
генеративной функции и нарушений раз
вития потомства. Зерно, выращенное на 
почве, обработанной нэрозином в дозе до
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1,5 т/га, может быть использовано в пище
вых целях. Министерством здравоохране
ния СССР в 1976 г. разрешено применение 
нэрозина для борьбы с ветровой эрозией в 
районах неполивного землепользования 
при условиях дозировки не более 1,5 т/га.

Активность треониндегидратаза в печени 
при развитии индуцированного канцероге
неза и влияние гидрокортизона (отчет), 
тема 5—4. Институт экспериментальной и 
клинической медицины Министерства здра
воохранения Эстонской ССР, Норман X. К., 
Лоогна Г. О., Таллин, 1976, 38 стр.
Т реонин дегидратаза, злами н-аминотрансфера- 
за, печень, канцерогенез, диэтилнитрозамин, 
гидрокортизон.

Проводилось сравнительное исследование 
динамики активности треониндегидратазы 
(ТД) и аланин-аминотрансферазы (АлТ) в 
цитозоле ткани печени крыс на разных 
этапах диэтилнитрозаминного (ДЭНА) кан
церогенеза, а также реактивности клеток 
печени к действию гидрокортизона (ГК) на 
эти ферменты. ДЭНА вводили с питьевой 
водой в дозе 2,5 мг на кг веса 6 раз в неде
лю в течение 8 месяцев. ГК вводили под
кожно в суточной дозе 2,5—5,0 мг на 100 г 
веса на последней неделе опыта через 2, 3, 
5 и 7 месяцев после начала введения ДЭНА.

Для оценки развившихся в ткани печени 
изменений производили гистоморфологи- 
ческие исследования.

Выяснилось, что после введения ДЭНА 
активность ТД повышалась, в то время как 
активность АлТ понижалась. В первые три 
месяца введения ДЭНА это было связано 
с токсическим действием канцерогена, а в 
последующие 5 месяцев с развитием бла
стоматозного процесса в печени. Наиболее 
заметное повышение активности ТД наблю
далось при появлении первых предопухо- 
левых изменений (гиперпластических оча
гов и узлов) в печени и при более распро
страненном опухолевом процессе. Реактив
ность клеток печени к действию ГК на 
активность ТД при канцерогенезе понижа
лась, в то время как на активность АлТ 
повышалась. Это свидетельствует о том, 
что вышеуказанные сдвиги в активности 
ТД и АлТ при ДЭНА канцерогенезе не 
были связаны с изменением реактивности 
клеток печени к действию ГК на эти фер
менты.

Экспериментально-морфологическое иссле
дование комбинированного действия ДЭНА 
и пыли асбеста на возникновение опухо
лей респираторного тракта у хомячков 
(отчет). Институт экспериментальной и 
клинической медицины Министерства 
здравоохранения Эстонской ССР, Выса- 
мяэ А. И., Таллин, 1976, 52 стр. (на эст. яз.).

Канцерогенез органов дыхания, диэтилнитроза
мин, асбест, полиглюнин, комбинированное 
действие, золотистые хомячки.

Онкогенное действие на органы дыхания 
ДЭНА (I) и пыли хризотил-асбеста (II) 
изучали на 355 золотистых хомячках. Вод
ные растворы I вводили в желудок (1,5 мг I 
2 раза в неделю, всего 60 мг на животное) 
или подкожно (3,5 мг I один раз в неделю, 
всего 42 мг на животное). Суспензию II в 
полиглюнике (III) вводили интратрахеаль- 
но (1 мг II один раз в неделю, всего 6 мг на 
животное). Группы животных: 1) I в желу
док; 2) I подкожно; 3) I в желудок+П—III; 
4) I подкожнофП—III; 5) II—III; 6) III 
интратрахеально; 7) чистый контроль. 
Опыты длились 2 года. Опухоли изучали 
гистологически. Данные обрабатывали 
статистически (метод Е. Каплан и П. Мей
ера, критерий «хи-квадрат»). Через 1,5 
месяца опытов обнаружена 1-я опухоль — 
папиллома трахеи. Такие же множествен
ные опухоли были позднее почти одина
ково часто у большинства животных 1—4 
групп. Опухолей же в легких в 3 и 4 груп
пах было значительно больше, чем в 1 и 2, 
т. е. хризотил-асбест потенцировал онко
генез в легких.

Действие тиреоидного гормона на изофер- 
ментный спектр гексокиназы и активность 
глюкозо-6-фосфатазы в ткани печени при 
развитии гепатом (отчет), тема 1—3. Ин
ститут экспериментальной и клинической 
медицины Министерства здравоохранения 
Эстонской ССР, Терас Л. Э., Лонд М. Э., 
Пылдвере Э. И., Таллин, 1976, 58 стр. (на 
эст. яз.).

Тиреоидный гормон, гексокиназа. глюкозо-6- 
фосфатаза, изоферменты, гепатома, печень 
опухоленосителя.

В цитозоле перевиваемых мышиных 
гепатом и печени опухоленосителя увели
чиваются три первых изофермента гексо
киназы (КГ), причем самые большие сдвиги 
наблюдаются в активности III изоформы.

Действие тиреоидного гормона, под 
влиянием которого в нормальной печени 
повышается активность II и III изофер
мента ГК и глюкозо-6-фосфатазы, не про
является в ткани перевиваемых гепатом и 
в печени животных с опухолями. На ран
них и поздних стадиях канцерогенеза, ин
дуцированным введением диэтилнитроза- 
мина, клетки печени утрачивают реактив
ность к действию этого гормона.

Динамическое изучение печени опухоле
носителя при развитии гепатомы 22А по
казало, что активность ферментов и изо
ферментов ГК, а также их чувствитель
ность к тиреоидному гормону изменяются 
уже на ранних сроках опыта.
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Функциональные свойства изоферментов 
глюкозо-6-форфатдегидрогеназы при кан
церогенезе печени (отчет), тема 3—3. Ин
ститут экспериментальной и клинической 
медицины Министерства здравоохранения 
Эстонской ССР, Бирк Р. В., Пылдвере Э. И., 
Таллин, 1976, 42 стр. (на эст. яз.).
Г люкозо-6-фссфатдегидрогеназа, изоферменты, 
канцерогенез, печень, диэтилнитрозамин, К 
(константы михаэлиса). м

При электрофорезе растворимой фрак
ции ткани печени мыши в полиакриламид
ном геле большинство энзиматической ак
тивности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 
(Г-6-ФДГ) мигрирует в виде триплета, сос
тоящего из трех димерных изоферментов 
(конформомеров). В нормальной печени 
доминируют димерные изоферменты III и 
II (нумерация в порядке уменьшения по
движности). При канцерогенезе печени под 
действием диэтилнитрозамина значительно 
увеличивается активность изофермента I. 
Димерные изоферменты Г-6-ФДР взаимо- 
превращаемы. При окислении сульфгид
рильных групп Г-6-ФДГ (длительное хра
нение), происходит превращение изофер
ментов III и II в изофермент I, а при вос
становлении сульфгидрильных групп мер
каптоэтанолом — превращение изофермен
та I в изофермент III. При инкубации в 
отсутствии НАДФ или в присутствии 
НАДФН происходит диссоциация димерных 
изоферментов на неактивные мономеры. По 
величинам Км и в зависимости активности 
от pH изоферменты I и III схожи. Предпо
лагается, что превращение изоферментов 
связано с регуляцией активности Г-6-ФДГ 
окисленным глутатионом.

Выяснение сенсибилизирующего действия 
сланцевой и сланцезольной пыли у боль
ных хроническим бронхитом, занятых 
в сланцевой промышленности (отчет). Ин
ститут экспериментальной и клинической 
медицины Министерства здравоохранения 
Эстонской ССР, Лоогна Н. А., Татар Т. О., 
Таллин, 1976, 43 стр. (на эст. яз.).
Профессиональные болезни, аллергия, сланце
вая пыль, сланцезольная пыль, бактериальная 
аллергия.

Учитывая возможный аллергический ге
нез профессиональных хронических брон
хитов у рабочих сланцевой промышлен
ности Эстонской ССР, изучали результаты 
скарификационных кожных тестов с слан
цевыми и сланцезольными аллергенами, 
приготовленными для этой цели в Инсти
туте вакцин и сыворотки им. И. И. Меч
никова. У этих же исследуемых проводи
лись внутрикожные тесты с бактериаль
ными аллергенами для выяснения воз
можной в то же время бактериальной ал
лергии. _

При помощи вышеуказанных тестов об

следовано 173 человека, из них 63 больных 
с хроническим профессиональным бронхи
том, 100 рабочих, контактирующих с теми 
же профессиональными факторами, и 10 
здоровых лиц, не имевших контакта с 
профессиональными факторами.

Установлено, что аллергены из сланце
вой и сланцезольной пыли обладают сла
быми сенсибилизирующими свойствами

Сенсибилизация к сланцевой пыли на
блюдалась в 4,7% случаев и к сланцезоль
ной пыли в 7,1% случаев у больных хро
ническим профессиональным бронхитом. 
Бактериальная аллергия отмечалась в 4 ? %, 
случаев.

Проспективное исследование больных хро
ническими неспецифическими заболева
ниями легких, выявленных при массовом 
осмотре населения (отчет). Тема 16—1. Ин
ститут экспериментальной и клинической 
медицины Министерства здравоохранения 
Эстонской ССР, Яннус Л. Э., Карусоо Я. Я., 
Мазер Л. Ю., Сауэмяги Л. Р., Трапидо Л. Э„ 
Таллин, 1976, 42 стр.
Хронические неспецифические заболевания 
легких, хронический бронхит, проспективное 
исследование, функция внешнего дыхания, 
бронхиальная обструкция, беротек, рентгено
графия, грибы Кандида, аспергиллы, группа 
крови.

Результаты проспективного исследования 
255 больных хроническими неспецифиче
скими заболеваниями легких (ХНЗЛ) ука
зывают на различные сдвиги, происходив
шие в клинической картине бронхолегоч
ного процесса за 9-летний период наблю
дения. У 38% обследованных состояние за 
9 лет существенно не изменилось, у 34% 
оно улучшилось, а у 28% отмечалось его 
явное ухудшение. Рентгенографически вы
явленные изменения в легких при первом 
исследовании имелись у 20%, через 9 лет у 
41% лиц, функция внешнего дыхания не 
изменилась у 51%, ухудшилась у 29% боль
ных.

Появление бронхиальной обструкции яв
ляется повышенным риском к прогресси
рованию бронхолегочного процесса и раз
витию необратимых изменений. Беротек 
обладает сильным бронхолитическим дей
ствием — повышение показателей ОФВ1, 
индекса Тиффно и пневмотахометрии. Рост 
грибов Кандида получен у 50,9%, аспер
гиллы найдены у 2,6% больных. У больных 
хроническим бронхитом группа крови 0 (I) 
встречается существенно чаще и группа 
AB (IV) реже, чем у лиц контрольной 
группы (доноров).

Изучение белкового состава сыворотки 
крови при лечении грязевым препаратом 
гумизоль некоторых заболеваний суставов 
(отчет). Институт экспериментальной и 
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клинической медицины Министерства 
здравоохранения Эстонской ССР, Суй В. М., 
Таллин, 1976, 84 стр. (на эст. яз.).
Белни сыворотки крови, дискэлектрофорез, 
деформирующий остеоартроз, инфекционный 
неспецифический полиартрит, гумизоль.

Исследован белковый состав сыворотки 
крови методом дискэлектрсфореза в поли
акриламидном геле у 42 больных деформи
рующим остеоартрозом и у 45 больных ин
фекционным неспецифическим полиартри
том при лечении гумизолем.

У больных деформирующим остеоартро
зом установлено увеличение суммарного 
содержания глобулинов в основном за счет 
постальбуминов и посттрансферринов. Со
держание альбуминов было уменьшено. 
Упомянутые патологические сдвиги в те
чение лечения существенно не изменялись.

У больных инфекционным неспецифи
ческим полиартритом с хорошим резуль
татом лечения превышали нормальное со
держание только постальбумины и пост- 
трансферрины. Альбумины падали ниже 
нормы к концу периода наблюдения. У 
больных с удовлетворительным эффектом 
лечения выше нормы были все фракции 
глобулинов кроме трансферрина. К концу 
лечения нормализовалось содержание гап- 
тоглобинов-иммуноглобинов, аг-макрогло- 
булинов и общий белок сыворотки. 
Постоянно сниженное количество альбуми
на в период наблюдения еще больше 
уменьшилось.

Эпидемиология болезней желчевыводящих 
путей у лиц подросткового возраста (отчет). 
Институт экспериментальной и клиниче
ской медицины Министерства здравоохра
нения Эстонской ССР, Элъштейн Н. В., 
Мардна У. Б., Таллин, 1976, 21 стр. (на эст. 
яз.).
Эпидемиология, подростки, заболевания желче
выводящих путей, диагностика.

По нашим предыдущим данным, заболе
ваемость болезнями желчевыводящих пу
тей в возрастной группе 15—19 лет была 
33,3+13,1 на 1000 населения той же воз
растной группы. В результате обследова
ния 115 подростков с гастроэнтерологиче
скими жалобами у 67 (58,2+4,5%) выявили 
заболевание желчевыводящих путей. В 
заболеваемости подростков превалируют 
функциональные расстройства желчевыво
дящих путей. Своевременное лечение их 
имеет существенное значение с точки зре
ния профилактики органических пораже
ний желчевыводящих путей.

При сопоставлении различных факторов, 
способствующих заболеванию желчевыво
дящих путей у 67 больных и у 107 здоро
вых подростков оказалось, что заболевае
мость статистически достоверно связана с 
нерегулярным питанием, перенесенной пи

щевой токсикоинфекцией и аппендектоми- 
ей. У 1/3 девушек при наличии дискинезии 
желчевыводящих путей или хронического 
холецистита отмечаются расстройства мен
струального цикла.

В амбулаторных условиях имеет место 
гипердиагностика хронического холецисти
та и гиподиагностика дискинезии желче
выводящих путей. Недостаточно соблюда
ется принцип преемственности медицин
ской помощи.

Эпидемиология болезней желудка у лиц 
подросткового возраста (отчет). Институт 
экспериментальной и клинической меди
цины Министерства здравоохранения Эс
тонской ССР, Элъштейн Н. В., Пярн X. М., 
Таллин, 1976, 30 стр (на эст. яз.).

Эпидемиология, подростки, заболевания желуд
ка, диагностика.

Желудок обследован у 102 подростков, 
58 девушек и 44 мальчиков в возрасте 15— 
19 лет. Болезни желудка диагностированы 
у 38 человек, т. е. в 37,2+4,9% случаев. По 
частоте на первом месте находится хро
нический гастрит (у 26,4+4,4% обследован
ных), чаще поверхностный, только в одном 
случае — атрофический. Функциональные 
нарушения желудка выявлены у 9,8+3,0% 
больных. Атрофический гастрит диагности
рован значительно реже, а функциональные 
нарушения желудка чаще у подростков, 
чем у взрослых.

Подростки заболеваниями желудка дос
товерно чаще питались нерегулярно и ку
рили, чем не имевшие жалоб на органы 
пищеварения.

Поликлинический диагноз заболеваний 
желудка совпал с окончательным у 
43,5+7,8% больных. Эпикризы детской по
ликлиники с указанием на болезни органов 
пищеварения имелись у 11,8+8,7% боль
ных заболеваниями желудка.
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О. Р. Тоотс — Задачи аптечной сети Эс
тонской ССР в X пятилетке (стр. 99).

А. В. Яак, Л. А. Кирш, И. Э. Крузе, 
А. Э. Роост — Несовместимые комбина
ции лекарств (стр. 102).
В статье описываются некоторые при

меры химической несовместимости ингре
диентов жидких лекарственных форм, в 
которых образуются ядовитые или сильно
действующие осадки, или осадки и продук
ты химических реакций с меньшей актив
ностью по сравнению с ингредиентами, 
выписанными врачом в рецепте. Такие 
лекарства являются неполноценными. Ядо
витые осадки в микстурах опасны для 
больного, и потому таких лекарств в апте
ке не приготовляют.

Э. X. Арак, И. К. Таммеорг — О потреб
ности в лекарственном растительном 
сырье в аптеках Эстонской ССР (стр. 104). 
Методом экспертного опроса выяснено, 

что для удовлетворения нужд населения 
Эстонской ССР требуется в основном 34 
наименования лекарственного сырья. Экс
пертами были 209 заведующих аптеками. 
Потребность в лекарственном сырье на 1000 
жителей населения зависит от местона
хождения и социально-экономического ха
рактера административного участка. Выяс
нены возможные участки сбора 10 лекар
ственных растений.

Э. К. Таммепылд, Т. А. Киртси — Об 
эпидемиологических и клинико-лабора
торных особенностях сывороточного и 
инфекционного гепатитов (стр. 106).
Было обследовано 216 больных сыворо

точным гепатитом и 207 больных инфек

ционным гепатитом. До заболевания сыво
роточным гепатитом 75% больных находи
лись на стационарном лечении, где, по- 
видимому, и произошло заражение. По 
сравнению с инфекционным, сывороточ
ный гепатит чаще начинался болями в 
суставах, протекал с более длительным 
преджелтушным периодом, билирубин и 
его показатель, а также активность ами
нотрансфераз сыворотки крови были более 
высокими и нормализовывались более мед
ленно. У больных сывороточным гепати
том показатели тимоловой пробы были 
ниже, сулемовой выше, чем у больных ин
фекционным гепатитом. К тому же у пер
вых оказались менее выраженными сдви
ги белковых фракций сыворотки крови. 
Для сывороточного гепатита характерны 
наличие в анамнезе парентеральных мани
пуляций и НВ-антигена в сыворотке кро
ви; помимо того, больные сывороточным 
гепатитом, как правило, относятся к более 
старшим возрастным группам.

А. А. Данилович — Энзимы лактатдегид
рогеназы и некоторые показатели белко
вого обмена у больных вирусным гепа
титом (стр. 110).
Обследовано 128 больных с вирусным ге

патитом, в том числе 26 детей. У 54 из них 
поставлен диагноз сывороточного гепатита, 
у 74 — инфекционного гепатита.

Изучались в динамике изменения актив
ности изофермента лактатдегидрогеназы и 
некоторых показателей белкового обмена 
(тимоловая проба, общий белок сыворотки 
крови, протеинограммы).

В остром периоде заболевания отмеча
лось повышение активности изоэнзимов 
(ЛДГ«,5), медленно движущихся в направ
лении катода (у больных со сывороточным 
гепатитом в 4...8 раз, с инфекционным ге
патитом в 3...5 раз). Активность ЛДГ4.5 и 
показателей белкового обмена нормализо
вались у 3/4 взрослых больных одновре
менно с клиническим выздоровлением, у 
большинства же детей — позже. Связь 
энзимов лактатдегидрогеназы с гамма-гло- 
.булинами и нормализацию энзимограмм 
одновременно с нормализацией показате
лей белкового обмена, по-видимому, можно 
считать одним из показателей функции 
'биосинтеза печени. Появление изоэнзимов 
ЛДГ4.5 в энзимограмме характеризует на_ 
рушение функции биосинтеза печени.

К. X. Суби, А. Э. Лембер, В. О. Тапупере, 
А. И. Воробьева, К. К. Кутсар, Л. X. Хан- 
нус, В. Я. Ляэне — О лабораторной диаг
ностике респираторных вирусных инфек
ций в ЭССР в зимний и весенний период 
1975/76 гг. (стр. 112).
В статье представлены данные о вспыш

ке гриппа в 1975/76 гг., которая достигла 
максимума в феврале 1976 года. Вирусо
логические исследования проводились в 
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лабораториях гор. Таллина и гор. Тарту. 
Доминировал грипп типа А 2, но значи
тельный удельный вес имели также забо
левания аденовирусной и парагриппозной 
этиологии. Особое внимание в статье обра
щается на роль смешанных вирусных ин
фекций и на возможность раннего выяв
ления их при помощи лабораторной диаг
ностики.

О. М. Тамм, В. М. Болотовский, Б. Г. Ге- 
ликман, Л. И. Кибрик, Н. С. Титова, 
Г. В. Кикош, Я. К. Мяртин — Иммуно
логическое исследование напряженности 
поствакцинального гуморального имму
нитета у детей, привитых против кори в 
гор. Таллине (стр. 114).
В течение трех лет осуществлялось изу

чение уровня гуморального поствакци
нального иммунитета на контингенте из 
2100 человек, привитых против кори. Пока
зано, что у привитых различными сериями 
вакцины ЭШЧ через 4—5 и 7—8 лет после 
иммунизации средняя геометрическая тит
ров антител составляла соответственно 
3,3+0,05 и 2,4+0,04 (обр. знач. log2). Среди 
детей, иммунизированных различными се
риями вакцины Л-16, эти показатели спус
тя 1—3 и 4—6 лет после прививки равня
лись 4,1+0,04 и 2,9+0,04. У всех привитых 
отмечается постепенное снижение титров 
антител (t>3). Из общего количества сыво
роток у детей, имевших положительную 
сероконверсию, прирост числа серонегатив
ных сывороток за 3 года наблюдения по 
всем изученным сериям вакцин составлял 
в среднем 4,2%.

Среди привитых вакциной ЭШЧ отмеча
лось большое число лиц с отсутствием ан
тител в разведении 1:4 (серонегативные 
контингенты). Их количество колебалось 
от 14,3—17,4% (сер. 91 и 167) до 36,6—39,5% 
(сер. 74 и 52). Проведенный анализ опреде
ления иммуногенной активности 6 серий 
вакцины ЭШЧ показал их сходную имму
нологическую эффективность. Наличие 
большого количества серонегативных сыво
роток у привитых может быть объяснено 
как нестандартностью вакцины, так и по
грешностями, допускавшимися при массо
вой иммунизации в 1967—1968 годах.

Среди привитых вакциной Л-16 было 
значительно меньше серонегативных лиц 
(4,7—9,0%). Лишь 14-я серия оказалась низ
коиммуногенной, число серонегативных 
результатов здесь составляло 19,1%. Из вак
цинированных высокоиммуногенными се
риями вакцины Л-16/174 и /164 лица с низ
кими титрами антител 1:4—1:8, составляли 
15,0—17,1% от общего количества проб с 
положительным результатом, в то время 
как у привитых 14-й серией этот показа
тель повысился до 33,6%. Это указывает на 
нестандартность 14-й серии вакцины.

Начавшаяся в городе в конце 1975 и на

чале 1976 года вспышка кори привела к 
повышенной заболеваемости детей, приви
тых низкоиммуногенными сериями вак
цины.

Эффективность живой коревой вакцины 
значительно колеблется в зависимости как 
от качества вакцины и ее стандартности, 
так и от неправильных условий ее хране
ния, транспортировки и использования.

Л. Э. Суурорг, Л. Я. Тамм — Механокар- 
диографические показатели у детей с 
повышенным артериальным давлением 
(стр. 117).
В статье приводятся данные об измене

ниях показателей артериального давления 
у детей с вегетодистонией гипертоническо
го типа. Для детей характерно повышение 
систолического давления, что чаще наблю
дается у девочек и связано с более ранним 
наступлением у них переходного периода.

Методом механокардиографии выявлены 
повышение периферического сопротивле
ния и увеличение сердечного выброса в 28 
случаях из 61, что свидетельствует о ги
пертонической функции миокарда. Выяв
лено также усиление работы левого желу
дочка у 51 из всех обследованных.

Авторы рекомендуют шире использовать 
механокардиографические исследования в 
педиатрии.

X. Р. Реммель, В. Хеэк, В. П. Салупе- 
ре — Уевиридиновый тест при оценке 
функции печени (стр. 119).
Поглотительная функция печени была 

изучена с помощью уевиридинового (во- 
фавердинового) теста у 60 больных раз
личными болезнями печени и у 20 кон
трольных лиц. Длительность полупериода 
поглощения (ПП) уевиридина в 2.1. 4,0 
минуты характерна для здоровой печени. 
У больных болезнями печени длительность 
ПП уевиридина, как правило, превышала 
4 минуты и составляла при хроническом 
гепатите в среднем 4,93 и при циррозе пе
чени — 10,8 минуты. В случаях рака пече
ни ПП уевиридина был еще продолжитель
нее и составлял в среднем 16,2 минуты. 
При проведении исследований не было 
отмечено связи между ПП уевиридина и 
активностью трансаминаз и щелочной фос
фатазы.

К. X. Кырге — К 100-летию лечения пре
паратами салициловой кислоты (стр. 122). 
Салициловая кислота была одним из 

первых лекарственных препаратов, изго
товленных синтетическим путем (1859). В 
1876 г. начали успешно -применять сали
цилаты при лечении ревматизма, а затем 
и по множеству других показаний.

В статье дан обзор современных взгля
дов в области фармакодинамики салици
латов, клинического применения их и воз
можных при этом компликаций. Имеются 
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данные о том, что противовоспалительное 
действие салицилатов связано с угнетением 
профлогистических простагландинов. Прак
тический интерес представляет также изу
чение влияния данных лекарственных 
средств на гемостаз, их антитромботиче- 
ского действия, а также благоприятного 
воздействия на микроциркуляцию путем 
угнетения агрегации тромбоцитов. Ослож
нениями длительного лечения довольно 
часто являются эрозии пищеварительного 
тракта, язвы и кровотечения, которые не 
всегда диагностируются. В заключение 
можно оказать, что салицилаты с честью 
выдержали вековое испытание и сохра
нили прочное место в современном арсе
нале лекарственных средств.

Б Р. Луйк — Транквилизаторы группы 
бензодиазепина (стр. 126).
В статье представлены обзорные данные 

о создании и синтезе транквилизаторов — 
производных бензодиазепина, о связи их 
химического строения с фармакологиче
ским действием и об их применении. Кро
ме основного — успокаивающего действия, 
описываются существенные направления 
побочного действия, и на основе положи
тельных и отрицательных свойств дается 
оценка препаратов группы бензодиазепина.

П Э. Цобель — Характерные черты на
ших аптек (стр. 130).

М. К. Куусма — Тартуский клинический 
родильный дом вновь открыт (стр. 134).

В. X. Юргенсон, И. В. Подольски — О за
болеваемости аптечных работников 
(стр. 136).

Проанализирована заболеваемость 1037 
аптечных работников в период 1973— 
1975 г.г. на основании листков временной 
нетрудоспособности. Заболеваемость аптеч
ных работников ниже заболеваемости ме
дицинских работников других специально
стей. Наиболее часто встречались грипп, 
острые респираторные заболевания и раз
личные аллергические заболевания, приво
дящие к временной нетрудоспособности. 
Все аптечные работники г. Таллина диспан- 
серизированы. Для понижения заболевае
мости необходимо соблюдать требования 
по охране труда и техники безопасности.

I Б М. Шамардин | — О предупреждении 
отравлений ядохимикатами у работников 
сельского хозяйства (стр. 137).
В настоящее время для повышения уро

жайности широко применяются химиче
ские средства — пестициды, позволяющие 
уничтожать сорняки и защищающие расте
ния от болезней. В связи с этим особого 
внимания заслуживает разработка меро
приятий по охране работающих с этими 

средствами. Пестициды применяются при 
обработке почвы, растений и протравке 
зерна перед посевом.

Токсичность пестицида зависит от его 
химической структуры, путей поступления 
в организм и дозы. При периодических 
сельскохозяйственных работах возникают 
острые и хронические отравления, причем 
первые из них наблюдаются чаще.

Первая помощь при отравлении пестици
дами заключается в ряде общих меропри
ятий (удалить из загрязненной среды, снять 
загрязненную одежду, вымыть открытые 
части тела водой и мылом; глаза можно 
промыть 2% раствором пищевой соды или 
слабым раствором марганцовокислого ка
лия) и в специальных мероприятиях, зави
сящих от характера действия яда. При 
более тяжелых случаях отравления боль
ных следует срочно доставить в больницу, 
где имеются возможности интенсивной 
терапии.

Для профилактики отравлений следует 
соблюдать требования, установленные для 
хранения и применения пестицидов. Пес
тициды должны храниться в специальном 
помещении, расположенном вдали от дру
гих зданий и источников водоснабжения. 
Транспортировка пестицидов к месту по
требления производится специальным 
транспортом в закрытой таре. При работе 
следует носить спецодежду и обувь, гер
метичные очки, респираторы разных ти
пов (в зависимости от характера пестици
дов). Для дезактивации (мытья рук и 
открытых частей тела) применяют 3...5% 
раствор хлорамина, известковое молоко 
или 0,5% раствор марганцовокислого калия. 
Спецодежду хранят на складе пестицидов 
в специальном помещении в шкафчиках, 
которые ежедневно проветривают и раз в 
неделю моют (только в централизованном 
порядке).

Подготовка кадров (стр. 141).

Л. А. Кирш — 90 лет со дня рождения 
профессора Н. Я. Вейдерпасса (стр. 145). 
В статье приводятся данные о жизни и 

деятельности профессора Н. Я. Вейдерпас
са, основателя Института прикладной 
фармации при Тартуском университете 
(1936) и заведующего кафедрой технологии 
лекарств и галеновых препаратов.

Н. Я. Вейдерпассу принадлежат 3 учеб
ника по фармацевтической технологии для 
студентов. В своей докторской диссертации 
он одним из первых обратился к изучению 
химического состава эстонского сланцевого 
масла (фенолов во фракции 230...270°) и 
продолжал заниматься вопросами назван
ных фенолов в дальнейшей научной работе.

Л. Т. Роотсмяэ — Корь в Эстонии в XVIII 
веке и в первой половине XIX века (стр. 
146).
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В предыдущих веках корь в Эстонии бы
ла довольно распространена. По данным 
метрических записей лютеранской церкви, 
ее удельный вес в смертности населения 
Эстонии составлял в 1751...1800 годах 2,1% 
и в 1801...1850 годах 2,5%. Эпидемии повто
рялись в среднем через каждые 5 лет, 
унося иной раз тысячи человеческих жиз
ней (например, в 1829 году — 3000 и в 
1845 году — 2300 человек на территории 
Эстонии). Дети в возрасте до 2 лет состав
ляли около 50% жертв болезни и дети от 3 
до 14 лет — 45%. Смертность среди женщин 
и мужчин была более или менее равномер
ной. Наиболее высокая смертность от кори 
отмечалась в апреле, наименьшая — в сен
тябре.

К. А. Леэт — Четвертое заседание девя
того состава Верховного Совета Эстон
ской ССР (стр. 148).

В. А. Лаос — XVII съезд профессиональ
ных союзов Эстонской ССР (стр. 148).

Ю. О. Эннет — XVI конференция Про
фессионального союза работников здра
воохранения Эстонской ССР (стр. 149).

П. Э. Зобель — Конференция аптечных 
работников (стр. 149).

И. К. Рейнару — Симпозиум по вопро
сам вирусного гепатита (стр. 150).

А. А. Лийв — Совещание Кингисеппского 
врачебного общества (стр. 151).

В. Т. Вийрсалу — III конференция по 
вопросам онкологии в гор. Тарту (стр. 
151).
К. X. Кырге — III Всесоюзная конферен
ция по вопросам побочных воздействий 
антибиотиков (стр. 152).

И. П. Пууссаар — I Всесоюзный семинар 
по вопросам физиологии дыхания 
(стр. 153).

Ю. П. Ксенофонтов — II симпозиум ал
лергологов и иммунологов стран социа
лизма (стр. 153).

Л. Б. Нурманд — Общество фармаколо
гов Эстонской ССР (стр. 154).

Л. Ю. Сууркиви — Учебная экскурсия 
Научного общества фармацевтов (стр. 
155).
М. Я. Миллер — 132-е собрание Тартуско
го общества фтизиатров (стр. 155).

Э. В. Нурк — К вопросу об уплате неко
торых пособий (стр. 156).

Юбилейные даты (стр. 158).

А.-Э. А. Каасик — Медицинский жур
нал !■ olia £MearopathoLOgica Estoniana 
(1923—1939) (стр. 161).
В 1920 г. Л. М. Пуусепп основал при Тар

туском университете клинику нервных 
болезней и нейрохирургии и в 1923 г. 
начал издавать научный журнал 
Folia Neuropathologica Estoniana (Эстон
ские неврологические фолианты). В тече
ние 17 лет увидело свет 17 томов журнала. 
В них отразились результаты научных 
исследований Тартуской клиники, а так
же опубликованы многочисленные ста
тьи зарубежных ученых. Среди ав
торов сообщений можно найити та
ких известных исследователей, как 
В. М. Бехтерев (Ленинград), А. Л. По
ленов (Ленинград), Г. И. Россолимо (Мо
сква), Мингацини (Рим), Марбург (Вена), 
Фриман (Филадельфия), ван Богарт 
(Брюссель), Гийен и Алажуанин (Париж), 
Маринеску (Бухарест), Денди (Балтимор), 
Уокер (Чикаго), Лей (Барселона) и др. В 
журнале опубликованы многие ориги
нальные труды Тартуской клиники. В 
1929 г. было сообщено о новом усовершен
ствованном методе вентрикулографии, в 
1932 г. — о значении утолщения желтой 
связки в патогенезе поражений конского 
хвоста, в 1939 г. — о терапевтическом 
применении гтневмоэнцефалографии и ан
гиографической диагностике и хирурги
ческом лечении аневризм мозговых сосу
дов. Кроме того, многие статьи посвя
щены изучению клиники и лечению опу
холей головного мозга, сирингомиелии 
(операция Пуусеппа), а также клиниче
ской диагностике нервных заболеваний. 
Более чем через 35 лет после появления 
последнего тома можно констатировать, 
что это издание представляет большую 
ценность и в настоящее время.

С. Р. Иыкс — Впечатления о вирусоло
гической работе в Финляндии (стр. 166).

В. А. Лаос — Лауреаты Нобелевской пре
мии 1976 года в области физиологии и 
медицины (стр. 168).

Некрологи (стр. 170).

Новые лекарственные препараты (стр. 
172).

Э. К. Киндлам — Толкование терминоло
гических вопросов эстонского языка 
(стр. 173).
С. И. Пропст — На теме беседы в клубе 
Эскулапа (стр. 175).
Хроника (стр. 177).
Публикации ученых Эстонской ССР в 
зарубежной печати (стр. 182).
Законченные исследования ученых Эс
тонской ССР (стр. 183).
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O. Toots — Tasks of Estonian Drug Stores 
in the 10th Five-Year Period (p. 99)T

A. Yaek, L. Kirsch, I. Kruse, A. Roost — 
Incompatible Drug Combinations (р. 102). 
The paper deals with the chemical 

incompatibility of some liquid drug combi
nations which give sediments of toxic or 
strongly acting substances, or sediments and 
compounds having a lesser effect than hoped 
for. Liquid drugs containing toxic sediments 
have a harmful, even dangerous effect on 
patients and such medicines are not made up 
at chemist’s shops.

E. Arak, J. Tammeorg — Drug Necessity 
in the Drug Stores of the Estonian S.S.R. 
(P. 104).

E. Tammepõld, T. Kirtsi — Epidemiological 
and Clinical-laboratory characteristics of 
Serum and Infectious Hepatites (р. 106).
216 patients with serum hepatitis and 207 

patients with infectious hepatitis were 
investigated. 75 per cent of the patients 
with serum hepatitis had previuosly under
gone hospital treatment in the course of 
which they probably got infected. In 
comparison with infectious hepatitis, serum 
hepatitis was more often connected with 
joint pains, had a longer preicteric period, 
the values of the serum bilirubin and its 
index as well as the transaminase activity 
were higher, and their normalization took 
more time. Shifts in the blood serum protein 
pattern and thymol test values were smaller 
in the cases of serum hepatitis, in sublimate 
test, however, the shifts were more marked 
than in patients with infectious hepatitis. 
The patients with serum hepatitis were of 
older age, had had previous parenteral mani
pulations and had НВ-antigen in blood 
serum.

A. Danilovitch — Isoenzymes of Lactic 
Dehydrogenase and Some Indices of Proteo
metabolism in Patients with Viral 
Hepatitis (p. 110).
128 patients with viral hepatitis were 

studied. Of them 54 patients had serum
hepatitis and 74 infectious hepatitis. 
26 patients of the latter group were children. 
Changes in lactic dehydrogenase activity and 
proteometabolic indices (thymol test, total 
serum protein content, proteinogram) were 
determined. In the acute period of the 
disease a rise in the activity of slow cathodal 
isoenzymes (LDH4,s) was observed (in 
patients with serum-hepatitis from 4 to 8 
times, with infectious hepatitis from 3 to 5 
times higher). In 75 per cent of the grown
up patients with viral hepatitis the LDH4,5 
activity and proteometabolic indices norma
lized with clinical recovery, in most of the 
children later on. The presence of the LDH4,5 
isoenzyme in an enzymogram indicates an 
impairment of the biosynthetic function of 
the liver.

K. Subi, A. Lember, V. Tapupere, 
A. Vorobyova, K. Kutsar, L. Hannus, 
V. Lääne — Laboratory Diagnosis of 
Respiratory Viral Infections in the Estonian 
S. S. R. in the Winter and Spring of 
1975/1976 (p. 112).

O. Tamm, V. Bolotovsky, B. Gelikman, 
L. Kibrik, N. Titova, V. Kikosh, Y. Mär
tin — Studies of the Degree of Humoral 
Immunity in Children Vaccinated against 
Measles in Tallinn (p. 114).

L. Suurorg. L. Tamm — Mechanocardio
graphic Findings in Children with 
Arterial Hypertension (р. 117).
In this article the authors present some 

data on changes in arterial pressure in 
children suffering from vegetodystony of 
hypertensive type. It has been found that an 
elevation in systolic pressure is more 
common in girls than that in boys because the 
former reach their puberty earlier than 
boys. In 28 children out of 61 subjects an 
elevation of peripheral resistance and an 
increased cardiac output was detected by 
mechanocardiography, it is typical of hyper
tensive myocardial function. Also an 
increased activity of the left ventricle was 
observed in 51 subjects. These findings 
correspond to the data in the literature.

The authors recommend a more wide
spread use of mechanocardiography in 
paedriatics.

H. Remmel, V. Heek, V. Salupere — 
Evaluation of the Hepatic Funcion by 
Uyeviridin-test (р. 119).
In 60 patients with different hepatic 

diseases and in 20 control persons the 
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uyeviridin (wofaverdin)-test has been made. 
In control persons without hepatic lesions 
the binding half-time of uyeviridin was bet
ween 2.1 and 4.0 minutes, whereas in cases 
of chronic hepatic diseases it was longer: the 
mean binding half-time in the shronic 
hepatitis group — 4.9, in the cirrhosis group 
— 10.8 and in the hepatic cancer group — 
16.2 minutes. No connection between the 
uyeviridin-test and the activity of alkaline 
phosphatase and transaminase were 
established in the present study.

K. Kyrge — 100 Years of Treatment with
Salicylized Preparations (р. 122).
Salicylized drugs — the first synthetically 

produced medicines — have been used in 
rheumatism treatment since 1876. Sali
cylates, especially aspirin, have proved to be 
among the most popular drugs throughout 
the world. In the present paper the pharma
codynamics of salicylates, their clinical usage 
as antiphlogistics, antipyretics and analgetics 
is examined. Attention is paid to the anti
thrombotic effect of salicylates and its use in 
therapy. Finally, the side-effects (ulceroge- 
nous effect) and toxic symptoms of salicylates 
are described.

B. Luik — Tranquillizers of the Benzodia- 
sepine Group (p. 126).
In the paper the problems associated with 

the development of modern tranquillizers of 
the psychopharmacon group (the derivatives 
of benzodiasepine), their chemical structure 
and pharmacological effect are dealt with. 
In addition to the main effect the more 
essential side-effects resulting from the 
change in the chemical structure are 
described and the preparations of the group 
are evaluated according to their positive 
and negative pharmacological-pharmaco- 
therapeutical properties.

P. Zobel — Estonian Drug Stores Today 
(P. 130).

M. Kuusma — The Tartu Clinical Mater
nity Hospital Re-opened (р. 134).

E. Jyrgenson, I. Podolski — Morbidity 
among Chemists (p. 136).

I B. Shamardin | — Prevention of Poisoning 
by Toxic Chemicals among Agricultural 
Workers (p. 137).

Training of Personnel (р. 141).

Conferences and Medical Meetings (p. 148).

L. Nurmand — The Estonian S.S.R. Phar
macological Society (p. 154).

Juridical Consultation (p. 156).

Dates (p. 158).

A. Kaasik — A Former Medical Journal 
Comments on the Folia Neuropathologie a 
Estoniana (1923—1939) (p. 161).
In 1920 Prof. Ludvig Puusepp established 

the Department of Neurology and Neuro
surgery of Tartu University and in 1923 he 
started the publication of the Folia Neuro- 
pathologica Estoniana. In the course of 17 
years 17 volumes were printed. These contain 
both papers from Tartu and from numerous 
foreign contributors. These latter are written 
by such outstanding personalities as Bechte
rew (Leningrad), Polenov (Leningrad) Rosso
limo (Moscow), Mingazzini (Rome), Marbrug 
(Vienna), Freeman (Philadelphia), van 
Bogaert (Brussels), Guillain and Alajouanine 
(Paris), Marinesco (Bucharest), Dandy (Balti
more), Walker (Chicago), Ley (Barcelona), 
etc. The papers from Tartu reflect a high 
level of scientific research even for those 
times. An important contribution was made 
to the diagnosis and treatment of brain 
tumors. In 1929 a modification of ventriculo
graphy was described. In 1932 fresh data on 
vertebrogenic damage to the cauda equina 
were presented. In 1939 an extensive review 
of cerebral angiography and surgical treat
ment of cerebral aneurysms was published. 
Several papers were dedicated to various 
nervous diseases and new surgical approaches, 
viz. the Puusepp sign of the fifth toe, the 
Puusepp syringomylia operation, etc.

S. loks — Notes on the Current State of 
Virus Research in Finland (p. 166).

V. Laos — Nobel Prize Winners in 
Physiology and Medicine in 1976 (p. 168).

New Drugs (p. 172).

E. Kindlam — Linguistical Notes (p. 173).

Chronicle (p. 177).

Research Work Carried out by the 
Scientists of the Estonian S.S.R. (p. 183).

A.-L. Padar — A New Curriculum in 
Pharmacy (p. 143).

L. Kirsch — 90th Anniversary of Professor
N. Veiderpass’ Birth (p. 145).

L. Rootsmäe — Measles in Estonia in the 
18th Century and in the First Half of the 

19th Century (p. 146).
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kätehooldusvahend

«PINEL»

Mitmesuguste välistegurite mõjul 
muutub käenahk kuivaks, kare
daks ning praguneb. «Pinel» 
pehmendab ja desinfitseerib käe- 
nahka, parandab kiiresti haavan
did ja praod. Pideval kasutamisel 
on nahk alati terve ja elastne. 
Normaalse käenaha puhul kasu
tada 2 . . . 3 korda nädalas. Kuiva 
ja lõhenenud naha korral vasta
valt vajadusele (isegi pärast iga
kordset käte pesemist). «Pinel» 
hõõrutakse pärast käte pesemist 
niiskesse nahasse. Hoida pime
das.

100 ml

Hind 80 kop.

Tarbekeemia tootmiskoondis 
«Flora»



40 kop. 78191

DIFRÜÜL

Sünonüüme: Corontin, Falicor.
Mõjusa toimega südametegevuse 

kroonilise puudulikkuse korral. Parandab 
südamelihase hapnikuvarustust, laiendab 

pärgartereid. Avaldab nõrka 
hüpotensiivset toimet.

Originaalpakendis 100 tabletti ä 0,015 
ja 100 tabletti ä 0,06 g.


