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ALKOHOLISMI RAVI 
AKTUAALSEID PROBLEEME

JÜRI SAARMA - TARTU

alkoholism, alkoholismi ravi süsteem, ravimeeto
did, narkolooqiaasutuste organisatsioon

Alkoholism erineb oma etioloogia ja 
patogeneesi poolest oluliselt inimese 
kõikidest teistest somaatilistest ning 
psüühilistest haigustest. Olmesuhtlemi- 
ses juurdunud alkohoolsete jookide 
juhusliku ja tagasihoidlikul hulgal 
pruukimise ülekasvamine haiguseks — 
alkoholtõveks — sõltub isiku psüühi
listest omadustest ja situatsioonilistest 
teguritest tunduvalt suuremal määral 
kui ühegi teise haiguse kujunemine. 
Loomulikult avaldab alkoholismi pato
geneesi see eripära oma mõju ka alko
holismi ravile, nii selle tõhususele kui 
ka tulemuste kestusele.

Tänapäeval on alkoholismi ravis kasu
tusel mitmesugused psühho- ja somato- 
teraapia vahendid ning meetodid, ravi 
toimub ambulatoorselt, poolstatsionaar- 
selt või statsionaarselt. Ravi erinevad 
vormid ning meetodid annavad mõnin
gal määral erinevaid tulemusi, kuid sõl
tumatult alkoholismi ravi laadist on 
tulemused alati vähese stabiilsusega. 
Nagu on näidanud arvukad katamnesti- 
lised uurimised, tekib rohkem kui pool
tel ravikuuri läbiteinud isikuil retsidiiv 
esimese kuue kuu jooksul. Üpris väike 
on nende arv, kellel raviga saavutatud 
alkoholi tarvitamisest võõrdumine kes
tab kauem kui aasta. Ambulatoorse ja 
poolstatsionaarse ravi korral tuleb kül
lalt sageli ette neidki juhtumeid, kui 
retsidiiv tekib juba ravikuuri ajal.

Alkoholismi ravi tagasihoidlikud ning 
mittepüsivad tulemused on ajendanud 

otsima teid ravimeetodite ning -vormide 
täiustamiseks, et alkoholismi ravi tõhus
tada ning tagada tulemuste püsivus.

Üks olulisi valdkondi, mis ravi tule
muslikkust suuresti mõjutab, on alko
holismi ravi süsteem ning organisat
sioonilised alused. NSV Liidu Tervis
hoiu Ministeerium on viimastel aasta
tel selles suunas väga palju ära teinud, 
meie maal on välja kujundamisel ula
tuslik ning paljuastmeline narkoloogia- 
asutuste võrk. Ka meie vabariigis on 
asutud rajama narkoloogiapunkte, -ka
binette ning poolstatsionaare, mis või
maldavad alkoholismi küüsi langenud 
isikuid ravida juba tõve varajases staa
diumis ning soodsamas sotsiaalses õhk
konnas. Narkoloogiaasutuste rajamisele 
ning nende töö edukale kulgemisele 
saaksid asjasthuvitatud asutused ja ette
võtted tunduvalt rohkem kaasa aidata, 
kui nad seda seni on teinud.

Alkoholismi ravi süsteemi tõhustami
seks on NSV Liidu Tervishoiu Ministee
rium kehtestanud ühtse kindla süs
teemi alkohoolikute dispanseerimises 
ning neile korduvate profülaktiliste 
ravikuuride rakendamises. Ei ole kaht
lust, et see süsteem aitab suuresti kaasa 
ravitulemuste püsivamaks muutumisele, 
s. t. alkoholismi retsidiivide ärahoidmi
sele. Meie narkoloogilise abi kõikide lü
lide esmajärguline ülesanne on selle 
ühtse süsteemi rakendamine oma iga
päevases töös.

Narkoloogiaasutuste laialdane võrk 
ning alkoholismi ravi ühtne süsteem on 
üksnes alkohoolikute eduka ravi eel
dus. Nendes eeldustes kätkevad võima
lused tuleb realiseerida ravivahendite 
ning -võtete kompleksse ning individu
aliseeritud rakendamisega. Alkoholismi 
ravi tõhustamisel on tähtis ka see, et 
ravi tulemusi kinnitataks. See sõltub 
täiel määral narkoloogiaasutuste tööta
jatest endist, eeskätt arstidest, nende 
oskustest ning suhtumisest oma töösse, 
nende tahtmisest ning võimetest luua 
raviõhkkonda nii narkoloogiaasutustes 
kui ka väljaspool neid. Just selles vald
konnas tuleb arvestada alkoholismi 
patogeneesi eespool mainitud iseärasusi.

Asi on nimelt selles, et alkohoolseid 
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jooke juhuslikult tarvitava isiku alko
hoolikuks kujunemise käigus areneb tal 
uut laadi ellusuhtumine, fikseeruvad 
uued seosed käitumises ning tema sot
siaalses väärtusteskaalas omandab kind
la koha alkohol. Kui selline inimene 
jõuab lõpuks nii kaugele, et ta mingeil 
ajendeil — tavaliselt teistelt inimestelt 
pärinevail — soovib või nõustub alkoho
lismi ravikuuri läbi tegema, ei saa ravi 
ülesannet käsitleda ainuüksi vastumeel
suse või hirmu kujundamisena alkoholi 
suhtes. Täielik ravikuur peab somaati
liste tegurite kõrval hõlmama ka väga 
põhjalikult kavandatud ning individu
aalseid iseärasusi arvestava psühho- ja 
sotsioteraapia. Somaatilised alkoholismi 
ravi vahendid, olgu need siis tingitud 
vastikusrefleksi kujundamise või orga
nismi alkoholi vastu sensibiliseerimise 
suunitlusega, toovad enesega kaasa pea
miselt vaid joomatungi leevendumise 
või ajutise kustumise. See aga on vaid 
üks tegureid alkoholtõvest lõpliku va
banemise teel. Alkoholismi ravikuuri 
läbiteinud isik ei ole automaatselt välja 
lülitatud oma endiste joomakaaslaste 
mõjusfäärist, ei ole veel vabanenud oma 
aastate jooksul väljakujunenud harju
muste stereotüübist. Teda ümbritsevad 
igapäevased muljed ning mõjutused ta
valiselt ei soodusta, vaid hoopis takista
vad tal uue elustiili kujunemist. Eriti 
kui koguni perekonnaliikmed ja töö
kaaslased ei vaata tema karskele elulaa
dile mõistvalt ega suhtu sellesse toe
tavalt, vaid tihti hoopis ironiseerivalt 
või halvustavalt. Isegi siis, kui inimesel 
endal on tõsine tahtmine hoiduda alko
holi tarvitamisest, on tal sageli üpris 
raske vastu panna hulgalistele kiusatus
tele ning kaaslaste keelitamisele «võtta 
nagu kõik teisedki». Sellises siseheitlu
ses vajab endine alkohoolik püsivat toe
tust ning innustust oma perekonna liik
metelt ja lähematelt kaaslastelt. Ta 
vajab abi ning toetust uue elustiili, uute 
harjumuste, uue väärtusteskaala kujun
damisel. Kui see kõik isevoolu hoolde 
jätta, ongi enamikul juhtudel tagajär
jeks lühema või pikema aja järel alko
holismi retsidiiv. Väga põhjalik, järje
kindel ning mitmel tasandil toimuv 

psühhoteraapia ja sotsioteraapia on siin 
tingimata vajalikud võtted aktiivse ra
viga saadud tulemuse stabiliseerimiseks 
ning retsidiivide ärahoidmiseks. Psühho
teraapia eesmärk on inimese eneseusal
duse tagamine, temas aktiivse ning 
loova uue ellusuhtumise kujundamine, 
uute vaba aja veetmise harjumuste väl
jatöötamine, uute huvide ja kiindumuste 
kujunemisele kaasaaitamine. Sotsio
teraapia ülesanne peab olema endist 
alkohoolikut ümbritseva mikrosotsiaalse 
miljöö ümberkõlastamine temale toeta
vaks ning julgustavaks. See peab hõl
mama nii perekonnaliikmeid kui ka töö
kaaslasi ja teisi lähedasi isikuid. Kõi
kide nende hulgas on vaja teha selgitus
tööd, neid on vaja mobiliseerida kaas
tööle selles raskes võitluses. On selge, 
et sellist ulatuslikku ning järjekindlat 
sotsioteraapiat saab narkoloog ellu viia 
üksnes laialdase aktiivi kaasabil, eeskätt 
narkoloogiakabinettide kollektiivi ning 
ettevõtete-asutuste narkoloogiapunktide 
entusiastide abiga. Mitmekordselt või
vad selles töös kasulikud olla ka alko
holist loobunute koondised või klubid. 
Need annavad võimalusi mõttekaaslaste 
seltsis juurutada alkoholivaba suhtle
mise harjumusi, pakuvad psühholoogi
list tuge üksteisele ja on tõhusaks aktii
viks sotsioteraapia läbiviimisel eriti töö
kollektiivides.

Aktiivne alkoholismi somaatilise ravi 
kuur on ainult esimeseks sammuks alko
hooliku lahtikiskumisel alkoholtõvest. 
Kui see esimene samm jääb ainsaks, 
pole loota tulemuste püsivust. Ainult 
siis, kui esimesele sammule järgneb 
teine, psühho- ja sotsioterapeutiliste 
ürituste süstemaatiline rakendamine, 
võime oodata inimese lõplikku vabane
mist alkoholi küüsist. Narkoloogide ja 
kõikide narkoloogiliste asutuste esma
järguline ülesanne on just nimelt nii
suguse kompleksse süstemaatilise ravi 
rakendamine võimalikult suurema arvu 
alkohoolikute ravimisel.

Ka alkoholismi somaatilises ravis on 
mõningaid momente, mille arvestamine 
võib kaasa aidata ravi tõhususele. Olgu 
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toodud vaid paar, autori arvates nendest 
kõige olulisemat.

Alkoholismi ravi somaatiliste meeto
dite arsenal on tänapäeval üsna rikkalik. 
Põhijoontes võib kõik vahendid jaotada 
kahte rühma: ühed võtted mõjuvad or
ganismile alkoholi suhtes sensibiliseeri- 
vait (tüüpiliseks esindajaks on tetu- 
raam), teiste abil kujundatakse välja 
tingitud vastikusrefleks alkoholi tarvi
tamisel. Mõlema rühma meetodeil on 
oma positiivsed jooned ja oma puudu
sed ning vastunäidustused. Kuid vii
maste kõrval tuleb tingimata arvestada 
ka ravitava individuaalsust, tema psüü
hilist struktuuri ning valmisolekut üht 
või teist laadi ravivõtteid rakendada. 
Nii on sensibiliseeriv ravi võimalik ainu
üksi sellisel isikul, kes ise kindlasti soo
vib ravikuuri kaasa teha — sensibilisee- 
rivate ainete süstemaatiline kasutamine 
sõltub ju enamikul juhtudel inimese 
enda soovist. Tingitud vastikusrefleksi 
kujundamine on tulemusi tõotav üksnes 
juhul, kui tegemist on alkohoolikuga, 
kellel endal pole (või pole enam) natu
raalset vastumeelsusreaktsiooni alko
holi suhtes. Organismi sensibiliseerimine 
alkoholi suhtes toob enesega kaasa hir
mutunde kujunemise alkoholi pruuki
misega kaasneda võivate somaatilis- 
vegetatiivsete häirete ees. Tingitud vas
tikusrefleksi kujundamisel sellist hir
mutunnet ei kujune, reaktsioon piir
dubki üksnes vastumeelsusega. Seetõttu 
on alkohooliku isiksuse analüüsimisel 
vaja ka seda kaaluda, milline emotsio
naalne komponent tema jaoks on tõhu
sama toimega. Järelikult ei ole õige 
määrata alkohoolikule somaatilise ravi 
kuuri lihtsalt juhuslikult, vaid seda tu
leb teha läbikaalutult ja isiksuse struk
tuurile kohandatult. Ja juhul, kui esi
mene, kaalutletult valitud ravimeetod 
miskipärast osutub vähetõhusaks, tuleb 
tingimata rakendada mõnda teist, suure
mat efekti lubavat vahendit.

Viimastel aastatel on mitmetes narko- 
loogiaasutustes, ka meie vabariigi oma
des, hakatud alkohoolikute ravimisel 
üha sagedamini kasutama mitut somaa
tilist ravimeetodit kombineeritult. On 

kasutusel ka sensibiliseerivate ja tingi
tud reflektoorsete meetodite kombinat
sioonid, näiteks apomorfiini-teturaami 
ning emetiini-teturaami kombinatsiooni
de kujul. Sellistel kombineeritud meeto
ditel saadakse alati tunduvalt paremaid 
tulemusi ja neil puhkudel on ka kordu
vate toetuskuuride tegemine lihtsam 
ning tulemusrikkam. Ainus negatiivne 
külg kombineeritud ravi puhul on vas
tunäidustuste rohkus ja kõrvalnähtude 
suurem võimalus. Tuleb eriti soovitata
vaks pidada, et somaatilisi ravimeeto
deid laialdasemalt kombineeritaks kas 
nende samaaegse või ka järjestikku 
rakendamise kujul.

Tingitud vastikusrefleksi kujundami
sel alkoholi suhtes on mõningaid tehni
lisi detaile, millele alati ei pöörata piisa
valt tähelepanu, mis aga ravitulemusi 
tunduvalt mõjutavad. Üks selliseid on 
tingitud refleksi kujundamise põhiprint
siibi mitteküllaldane arvestamine. Tea
tavasti kujuneb tingitud refleksi vallan
davaks signaaliks selline ärritus, mis 
soovitud reaktsioonile lühema ajavahe
miku võrra eelneb. Sellest printsiibist 
järeldub, et kui tahetakse kujundada 
tingitud iiveldus- ja oksereaktsiooni. 
peab alkoholi manustama veidi aega 
enne iivelduse tekkimist. Väär on ravi
tavale alkoholi sisseandmine alles siis, 
kui juba iiveldus on tekkinud. Sellisel 
juhul ei saa alkohol lihtsalt kujuneda 
tingitud signaaliks vastikusreaktsioonile. 
Sellise detaili ignoreerimisega ongi sele
tatav asjaolu, et sageli ei õnnestu alko
hoolikutel tingitud vastikusrefleksi välja 
kujundada isegi pärast mitutkümmet 
raviseanss!. Ja kui õnnestubki teendada 
tagasihoidlikku reaktsiooni situatsiooni- 
listele või visuaalsetele ärrititele, osu
tub selline osaline refleks väga vähe 
püsivaks. Elulistes situatsioonides kus
tub ta kiiresti ega kujuta endast mingit 
tõket alkoholismi retsidiivi tekkimi
sele.

On alkohoolikuid, kellel alkoholtõbi 
ilmneb mitte pideva tungina alkoholi 
järele, vaid üksnes episoodiliselt. Selli
sed episoodilised joomasööstud on palju
del juhtudel seostatud või otseselt val
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landatavad emotsionaalsest stressist. 
Osal juhtudel aga on nad tingitud endo- 
geensetest meeleolu hõikumistest kas 
tsüklotüümsete lainetuste või düsfooria- 
te kujul. Kui on tegemist seda tüüpi al
koholismiga, mida võiks nimetada ka 
sümptomaatiliseks alkoholismiks, on 
vaja ravikompleks kujundada hoopis 
teiselaadilisena. Niisuguste isikute ravi
misel ja alkoholismi retsidiivide ära
hoidmisel on otseselt alkoholismi vastu 
suunatud somato- ja psühhoteraapia 
kõrval tingimata tarvis rakendada ka 
sellist ravi, mis aitab vältida või leeven
dada emotsionaalset stressi või endo
geenseid emotsionaalseid kõikumisi. 
Vastavalt emotsionaalsete häirete laa
dile ning suunale tuleb neil haigetel kas 
regulaarselt või episoodiliselt kasutada 
antidepressiivseid, anksiolüütilisi või 
tümostabiliseerivaid vahendeid. Loomu
likult on neid otstarbekas kombineerida 
vastavalt kohandatud psühhoteraapiaga.

Summeerides esitatut tuleb rõhutada, 
et alkoholismi ravi tõhustamiseks on 
vaja alkohoolikute ravi individualisee
rida, muuta ta komplekssemaks ning 
alkohoolikuid ravida läbimõeldud süs
teemi kohaselt pikema aja vältel.

TRÜ Arstiteaduskonna psühhiaatria 
kateeder

Teooria 
ja praktika

UDK 616.89-008.441.13-08:615.03

TETURAAMKUURI JA
TETURAAM-ALKOHOLREAKT- 
SIOONI TOIME KÕRGEMASSE 
NÄRVITEGEVUSSE NING 
SÜDAMEVERESOONTE
TALITLUS ALKOHOOLIKUTEL

HEINO SIBUL HANS VARE . JÄMEJALA 

alkoholism, teturaamravi, kõrgem närvitegevus, 
südame ja veresoonte talitlus

Viimaste aastakümnete jooksul on 
alkoholismi ravimisel tingitud reflekside 
kujundamise kõrval rakendust leidnud 
sensibiliseerivad vahendid. Nendest 
ainetest on enam kasutatav teturaam ehk 
disulfiraam. Tema sensibiliseeriv toime 
alkoholi suhtes arvatakse põhinevat 
omadusel pidurdada atseetaldehüüd- 
dehüdrogenaasi aktiivsust ja sellega 
atseetaldehüüdi edasist lammutamist. 
Samuti pärsib disulfiraam dopamiin-ß- 
hüdroksülaasi aktiivsust, mille tõttu 
võib teda pidada katehhoolamiinide sün
teesi blokaatoriks. Käesoleva töö üks 
ülesandeid oli selgitada katehhoolamii
nide osa alkohoolikute kõrgema närvi- 
tegevuse häiretes. Teiseks uuriti tetu- 
raami toimet südame ja veresoonte talit- 
lusse.

Selleks jälgiti 25 alkohoolikul kõrge
mat närvitalitlust teturaamravi eel, esi
mesel nädalal, teturaam-alkoholreakt- 
sioonile järgneval päeval ning ravikuuri 
lõpul, 24 ... 30. ravipäeval. Veresoonte 
talitluse uurimiseks registreeriti haige
tel saabumisel enne teturaam-alkohol- 
reaktsiooni ning selle ajal (15., 45. ja 

294



120. minutil) ja järgmisel päeval ning 
ravikuuri lõpul elektro- ja fonokardio- 
gramm (EKG, FKG), sfügmogramm 
unearteril, reoentsefalogramm fronto- 
mastoidaallülituses (REG) ja maksareo- 
gramm. Arteriaalset rõhku mõõdeti Ko- 
rotkovi meetodil, vasaku vatsakese süs- 
toli faasilise struktuuri muutused (PKG) 
arvutati Blumberger-Maassi ja Karp- 
mani järgi. Andmeid võrreldi statistili
selt t-testi abil.

Ravikuuri esimesel nädalal täheldati 
mäluindeksi, latentsusaja hälbe ja va
lede vastuste arvu vähenemist assotsiat- 
sioonikatsus ning kajamälukatsu soori
tamise aja lühenemist (vt. tabel 1).

Teturaam-alkoholreaktsioonile järg
neval päeval oli täheldatav vigade suu- 
renemistendents kajamälu- ning assot- 
siatsioonikatsus, mis võiks viidata sise
mise pidurduse mõningasele nõrgene
misele mainitud funktsioonides. Et tetu- 
raam-alkoholreaktsiooni järgselt muid 
olulisi nihkeid ei ilmnenud, siis võib 
selle reaktsiooni järeltoimet psüühilis- 
tesse funktsioonidesse hinnata mini
maalseks.

Disulfiraamkuuri lõpuks enamik kor- 
tikaalse talitluse näitajaid paranes: pi
devalt lähenesid kajamälukatsu soorita
mise aeg (5,3 kuni 4,0 sek.), assotsiatsi- 
oonikatsu latentsusaeg (2,7 kuni 2,1 

sek.) ning korrektuurtesti sooritamise 
aeg (16,4 kuni 14,4 sek.). Vastupidiselt 
eelnevalt kirjeldatud muutustele ei pa
ranenud aga õppimisvõime: lähteandme- 
tega võrreldes vähenes mäluindeks juba 
ravikuuri esimesel nädalal ning madal 
väärtus jäi alkohoolikutel püsima ravi
kuuri lõpuni.

Meie varajasemad uurimised kinnita
sid, et tervetega võrreldes on alkohoo
likutel mäluindeks alanenud, assotsiat- 
sioonikatsu latentsusaeg ja kajamälu
katsu sooritamise aeg pikenenud ning 
selle testi vigade arv rohkenenud. Pla
cebo kasutamisele vaatamata need häi
red kahe nädala jooksul oluliselt ei pa
ranenud (3). Seetõttu võib esimesel 
nädalal täheldatud kortikaalsete funkt
sioonide nihkeid seostada ravimi toi
mega. Hilisemate muutuste korral ei ole 
välistatav neuromediatoorsete protses
side aktiivsuse normaliseerumise võima
likkus. Ka kirjanduses on mainitud ka- 
tehhoolamiinide eritumise normalisee
rumist alkoholismi ravikuuri lõpul (5).

Kajamälukatsu sooritamise aja lühe
nemine juba teturaamkuuri esimesel 
nädalal ning kogu ravikuuri jooksul on 
tõenäoliselt seotud disulfiraami toimega. 
Assotsiatsiooni- ja korrektuurtesti soo
ritamise aja lühenemist, mida on tähel
datud ravikuuri lõpul, aga ei ole võima-

Tabel 1. Kõrgema närvitalitluse näitajate dünaamika alkohoolikutel teturaamravi jooksul

Näitajad Enne ravi
kuuri 
M±m

Enne tetu- 
raam-alko- 
holreakt- 
siooni 
(1. nädal) 
M±m

P 
1:2

Üks päev 
pärast tetu- 
raam-alko- 
holreakt- 
siooni 
M±m

P 
1:3

Ravikuuri 
lõpp 
M±m

P 
1:4

Mäluindeks 7,4 ±0,17 6,4 ±0,22 < 0,01 6,4 ± 0,22 < 0,01 6,6 ± 0,24 < 0,02
Konfabulatsiooniindeks 0,4 ±0,26 0,9 ±0,51 < 0,01 0,7 ±0,51 > 0,05 0,7 ±0,46 > 0,05
Kajamälu aeg (s) 5,3 ±0,21 4,3 ±0,19 < 0,01 4,2 ±0,20 < 0,01 4,0 ±0,21 < 0,01
Kajamälu vead 
Assotsiatsioonikatsu

0,6 ±0,16 0,8 ± 0,21 > 0,05 1,2 ±0,16 < 0,05 0,8 ±0,21 > 0,05

latentsusaeg (s)
Assotsiatsioonikatsu

2,7 ±0,16 2,2 ± 0,21 > 0,05 2,2 ±0,22 > 0,05 2,1 ±0,16 < 0,05

latentsusaja hälve (s) 
Assotsiatsioonikatsu

1,17 ± 0,12 0,92 ± 0,09 < 0,05 1,10 ± 0,10 > 0,05 1,11 ± 0,11 > 0,05

valed vastused 
Korrektuurtesti

1,68 ± 0,26 0,68 ± 0,10 < 0,01 1,24 ± 0,31 > 0,05 0,88 ± 0,21 > 0,05

aeg (s) 16,4 ± 0,68 15,3 ±0,11 > 0,05 15,4 ± 0,89 > 0,05 14,3 ±0,60 < 0,05
Korrektuurtesti vead 0,6 ±0,31 0,44 ± 0,16 > 0,05 0,1 ±0,53 > 0,05 0,44 ± 0,16 > 0,05
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Tabel 2. PKG ja reograafiliste näitajate dünaamika alkohoolikutel teturaam-alkoholreakt- 
siooni vältel

Näitajad Enne teturaam- 
alkoholreakt
siooni
M±m

15. min. 
M±m

45. min.
M±m

120. min. 
M±m

T ms. 106 4- 3,06 85 — 4,08** 86 4- 3,06** 110 ± 3,32
IC ms. 38 + 3,32 15 4- 3,32** 13 ± 1,53** 37 ± 3,57
E ms. 241 -4- 3,06 208 3,57** 245 4- 5,10 237 ± 4,85
Sm ms. 279 + 5,10 224 4- 4,08** 258 ± 5,87* 274 + 6,32
SSN % 88,4 ± 0,87 92,8 zE 1,33** 94,1 ± 0,49** 86,8 ± 1,18
MPI % 30,4 + 0,42 29,5 + 1,24 26,3 ± 0,65** 31,7 + 0,83
B. k. 2,72 ± 0,09 3,00 ± 0,13 3,29 ± 0,12** 2,59 ± 0,10
V i mmHg/s. 2281 ± 206 5685 ± 650** 5174 ± 461** 2453 ± 309
SI beg oomi 0,12 + 0,01 0,26 ± 0,023** 0,28 4- 0,025** 0.088 — 0,01*
S/I BEG 2,07 ± 0,36 3,70 ± 0,68* 4,34 ± 0,63** 3,23 ± 0,37**
Ve REG 0,92 4- 0,12 1,88 4- 0,17** 2,12 ± 0,13** 1,06 ± 0,14
Sl rhg oomi 0,062 ± 0,005 0,094 ± 0,005** 0.074 H 0,008 0,054 + 0,06

Tähistused: T — pingumusperiood, IC — isomeetriline kontraktsioon, E — väljutusaeg. 
Sm — mehhaaniline süstol, SSN — süstolisisene näit, MPI — müokardi pingumusindeks, 
B. k. — Blumbergeri koefitsient, Vi — rõhu tõusu algkiirus vasakus vatsakeses, Sl — süs- 
toolne indeks, S/I — süstoolse laine ja intsisuuri suhe, Ve — maksimaalse täitumise keskmine 
kiirus;* — P<0,05,** — P<0,01 — teturaam-alkoholreaktsiooni vältel mõõdetud näitude 
statistiliselt olulised erinevused reaktsioonieelsete näitude suhtes.

lik kindlalt seosesse viia disulfiraami 
toimega, sest placebo toime kohta sellel 
perioodil meil andmed puuduvad.

Vastupidine oli ravikuuri mõju õppi
mise tulemustele. Kirjanduse andmetel 
(1) kahjustab disulfiraami aktiivne 
metaboliit dietüültiokarbamaat mälu. 
Maksakahjustuse korral (2) kiireneb 
peaaju dopamiiniainevahetus. Sellest 
võib eeldada, et maksa talitlushäirete 
puhul, mis on kroonilise alkoholimürgi
tuse sage tüsistus, tugevneb disulfiraami 
kahjustav toime mälutalitlusse veelgi, 
mis on tingitud katehhoolamiinide sün
teesi häirele lisanduva lagundumise kii
renemisest.

Teturaamravi sage tüsistus on impo
tentsus. See lubab arvata, et disulfiraam 
mõjutab ka steroidide ainevahetust. Vii
mati mainitud mehhanismid häirivad 
valgusünteesi, mis on normaalse mälu
ta! itluse üks olulisi lülisid.

Teturaamravi esimesel nädalal (enne 
teturaam-alkoholreaktsiooni) südame- 
tsükkel lühenes, arteriaalne rõhk veidi 
tõusis. Ravikuuri lõpuks lühenes süda- 
metstikkel veelgi, kuid arteriaalne rõhk 
ei erinenud lähteväärtustest. EKG ja 
FKG teturaamravi vältel oluliselt ei 

muutunud, PKG muutused olenesid 
südametsükli kestusest, välja arvatud 
elektromehhaaniline süstol ja väljutus
aeg, mis ravikuuri lõpuks lühenesid. 
REG-s olulisi muutusi ei ilmnenud. 
Maksareogrammis ilmnes süstoolse ja 
diastoolse pulsatoorse täitumuse vähe
nemine, mis püsis ravikuuri lõpuni. 
Need muutused lubavad oletada maksa 
veresoonte täitumuse vähenemist tetu
raamravi ajal (vt. tabel 2).

Samaaegselt teturaam-alkoholreakt
siooni kliiniliste nähtude avaldumisega 
algas südametsükli lühenemine, mis 
jõudis maksimumi enamikul juhtudel 
10... 15. minutil. Arteriaalne rõhk hak
kas langema tavaliselt hiljem, sageli eel
nes sellele lühiajaline süstoolse rõhu 
tõus. Arteriaalse rõhu langus oli maksi
maalne 45. minutil pärast alkoholi 
manustamist.

EKG muutusi (P kõrgenemine, P. 
P—Q ja QRS kestuse lühenemine. S— 
T-intervalli depressioon, T madaldu
mine, Q—T pikenemine) võis pidada 
adrenergilise reaktsiooni väljenduseks. 
Samasuguseid muutusi on täheldatud ka 
intrakraniaalsete patoloogiliste muu
tuste korral [nn. tserebrogeensed EKG 
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muutused (6)1. Et liikvorirõhk tetu- 
raam-alkoholreaktsiooni ajal tugevasti 
tõuseb (4), võiks kirjeldatud muutusi 
arvata tingituks nii adrenergilisest 
reaktsioonist kui ka viimati mainitud 
tegurist. Atriaalse ja ventrikulaarse alg- 
kompleksi muutused olid enamikul, 
lõppkompleksi muutused eranditult kõi
kidel uuritutel. Igapäevases töös oleme 
alkohoolikutel täheldanud sündroomi 
TVi>TV6. Nimetatud sündroom oli 
uuritud rühmas enne teturaam-alkohol- 
reaktsiooni 7 juhul, selle ajal tekkis või 
süvenes 15 juhul. EKG muutused tekki
sid kohe teturaam-alkoholreaktsiooni 
algul ja kestsid kogu reaktsiooni vältel, 
üksikjuhtudel jäid püsima ka reaktsi
ooni järelpäeval.

PKG oli teturaam-alkoholreaktsiooni 
ajal iseloomulik südame hüperdünaa- 
miale, lisandunud muutused viitasid 
ülekoormusele pärast reaktsiooni kõrg
perioodi möödumist, teisel tunnil isegi 
müokardi talitlushäirele. Et samal ajal 
langes ka pulsirõhk, võib oletada süda
me löögimahu vähenemist.

PEG muutused teturaam-alkohol
reaktsiooni ajal näitavad arteriaalse 
toonuse langust ja pulsatoorse täitumuse 
ja maksimaalse täitumuse keskmise kii
ruse suurenemist. Kaks tundi pärast 
teturaam-alkoholreaktsiooni algust oli 
arteriaalne toonus lähteväärtusest ma
dalam, kuid pulsatoorne täitumus oli vä
henenud. Sellest võiks oletada kardi - 
aalse häire kajastumist ka ajuvere- 
ringes.

Maksareogrammis ilmnes pulsatoorse 
täitumuse suurenemine süstoli ajal, tõe
näoselt tingituna vereringe üldisest 
intensiivistumisest. Eeltoodust nähtub, 
et teturaamravi (ilma teturaam-alko- 
holreaktsioonita) mõjutab veresoonte 
talitlust vähe. Jääb kahtlus, kas ta mak
sa vereringesse ei toimi negatiivselt.

Teturaam-alkoholreaktsiooni ajal esi
nevate ulatuslike südametsükli, arteri
aalse rõhu. PKG ja PEG muutuste vahel 
kindlaid seoseid leida ei õnnestunud. 
Näib, et selle reaktsiooni toime vere
soontesse ei ole seletatav ühtse mehha
nismi ega sellest tulenevate muutus
tega. Tõenäoselt tuleb arvestada adren- 

ergilise reaktsiooni, intrakraniaalse rõhu 
tõusu (4) ja mikrotsirkulatsiooni toksi
liste häirete ning arteriovenoossete anas- 
tomooside avanemise (7) poolt tingitud 
ulatuslikke primaarseid ja sekundaar
seid muutusi. Teturaam-alkoholreaktsi
ooni ajal tekkiv hüperdünaamia ja vas- 
kulaarne reaktsioon on südamele üle
koormuseks, mis teturaam-alkoholreakt
siooni järgselt põhjustab talitlushäireid 
müokardis, samuti hemodünaamikas.

Kokku võttes võib öelda, et esimesel 
ravikuuri nädalal avaldus disulfiraami 
perifeerne toime adrenergiliste mehha
nismide reaktiivsuse tõusus. Veresoonte 
pulsatoorse täitumuse vähenemine mak
sa reogrammis üheaegselt oluliste nihete 
puudumisega REG-s ning erutusprot- 
sesside paranemine mitmetes kortikaalse 
tegevuse funktsioonides ravikuuri jook
sul viitab sellele, et disulfiraamil (0,5 .. . 
0,75 pro die) on nõrk tsentraalne toime, 
kuid rohkem häirib maksa veresoonte 
pulsatoorset täitumust. Võib arvata, et 
mälutalitluse häirumises disulfiraami 
toimel on suurem osakaal maksa talit- 
lushäiretel kui katehhoolamiinide sün
teesi pärssumisel. Sellest tulenevalt ei 
tule nii maksakahjustuse kui ka mälu- 
häirete puhul disulfiraami kasutamist 
soovitatavaks pidada.

KIRJANDUS: 1. Friedhoff, J. D. Catechol
amines and behaviour. II. Neuropsychophar- 
macolocy. Plenum Press. New-York a. Lon
don. 1975. — 2. Knell, A. J.. Davidson, A. R., 
Williams R., Krntmaneni, В. D., Curson, G. 
Brit. Med. J. 1974. 1, 549—551.

3. Вярэ X. Я. Об измененной реактивно
сти и о взаимосвязях психических и сома
тических расстройств при алкоголизме. Ав- 
торсф. дисс. доктора мед. наук., Тарту, 1975. 
4. В. Г. Алкоголизм и токсикомания.
М., 1968. — 5. Скучаревская Е. И. В сб.: 
Проблемы алкоголизма. М., 1970, 155—160. — 
6. Усман В. Б. Ж. им. С. С. Корсакова (Мо- 
скваХ 1977, 1, 44—47. — 7. Яковлев Т. И., Пя
тов М. Д., Очнев В. К. Актуальные вопросы 
социальной и клинической наркологии. Ду
шанбе, 1976.

Jämejala Vabariiklik Psühho
neuroloogiahaigla
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RAVI

UDO LUTS VIKTOR SERGEJEV . TALLINN 
ARNO AADAMSOO - TARTU

alkoholism, haiglaravi, tööravi, medikamentoosne 
ravi, esperaalravi

Alkoholismi ravi ja profülaktika ning 
alkohoolikute järelevalve toimuvad pea
miselt narkoloogiakabinettides ambula
toorselt, kuid sageli osutub vajalikuks 
alkohoolikuid ravida haiglas, esmajärje
korras narkoloogiahaiglas või -osakon
nas (5). Haiglaravi vajavad need, kelle) 
on tugev psüühiline sõltuvus alkoholist, 
kompulsiivne tung alkoholi järele ja 
keda ei saa somaatilise haiguse tõttu 
ambulatoorselt ravida (6). Seejuures ei 
pea joomasööstu katkestamine sugugi 
toimuma tingimata haiglas, sest see võib 
alkohoolikus süvendada passiivsust al
koholist loobumise vastu. Sügava düs- 
fooria, ähvardava alkohoolse psühhoosi 
või suitsiidi ohu, pikka aega kestva ja 
ambulatoorsele ravile allumatu unetuse 
korral võib hospitaliseerimine hädavaja
likuks osutuda (6). Samuti on soovitatav 
saata haiglaravile need alkohoolikud, 
kellel on tugevad pseudoabstinentsi 
nähud. Pseudoabstinentsi korral tekib 
oht, et alkoholism vegetatiivsete häirete 
ja füüsilise sõltuvuse tagajärjel väljas
pool statsionaari retsidiveerub (4). Haig
laravile ei ole õige saata alkohoolikuid 
isiksuse sügava degradatsiooni korral, 
kellel puudub sättumus tööks ja kellel 
on kalduvus parasiitlikuks eluviisiks. 
Sellised isikud tuleb isoleerida spetsi
aalsetesse ravi- ja tööprofülaktooriumi
desse, kus ravi ja kasvatusliku mõju 
korral on välistatud alkohoolikute 
negatiivne mõju mittealkohoolikutele.

Meie vabariigis ravitakse alkohooli
kuid Tallinna, Jämejala ja Kohtla-Järve 
psühhiaatriahaiglate narkoloogiaosakon- 
dades (vastavalt 55, 45 ja 20 voodikohta) 
ning lisaks ka teiste psühhiaatriahaig
late üldosakondades. Kõikidest 1976. a. 
Eesti NSV psühhiaatriahaiglasse saade- 

tuist oli 23,2 %-1 saatmise põhjuseks 
alkoholism.

Eeskirjale vastavalt peab alkoho
lismi esmane statsionaarne ravi antud 
aastal kestma vähemalt 45 päe\ a.

Kogu haiglaravi vältel peetakse obli
gatoorseks ja kõikide ravimeetodite hul
gas tähtsaimaks psühhoteraapiat, indi
viduaalset ja kollektiivset hüpnoosravi, 
autogeenset treeningut. Medikamentoos
ne alkoholismiravi peab toimuma mit
mekülgse psühhoteraapia foonil.

Tööravi peaks hõlmama võimalikult 
kõiki ravialuseid sõltuvalt nende psüü
hilisest ja somaatilisest seisundist.

Medikamentoosset ravi alustatakse 
tavaliselt kroonilise alkohoolse intoksi- 
katsiooni nähtude kupeerimisest. Intok- 
sikatsiooni ravi vältab 5... 10 päeva. 
Toksiliste ainete väljaviimiseks organis
mist antakse haigele esimestel päevadel 
rohkesti vedelikku. Samal ajal manusta
takse vitamiine, peamiselt B-grupi vita
miine ja askorbiinhapet, ning antakse 
spasmolüütikume. Laialdast kasutamist 
on leidnud 25%-lise magneesiumsul- 
f aadi veeni süstimine koos 40 % -lise glü- 
koosilahusega. Sel teel ravitakse 10... 
15 päeva.

Psühhofarmakone määratakse neu
rootiliste, düsfooriliste ja depressiivsete 
sümptoomide korral ning alkoholi järele 
patoloogilise tungi vähendamiseks. 
Trankvilisaatoritest kasutatakse seduk- 
seeni, eleeniumi, meprobamaati, trioksa- 
siini, amisüüli, eunoktiini ja tasepaami 
ning neuroleptikumidest melleriili. eta- 
perasiini, karbidiini, kloorprotikseeni. 
Neile omistatakse võimet nõrgendada 
tungi alkoholi järele. Raskete unehäi
rete korral kasutatakse esimestel päeva
del uinuteid, kusjuures ei ole soovitatav 
ordineerida üle 3 ... 5 päeva barbitu- 
raate, mille suhtes kujuneb alkohooli
kutel kergesti välja ravimisõltuvus.

Spetsiifilist alkoholismiravi alusta
takse desintoksikatsiooni ja üldtugev
dava ravi järel. Alkoholismi medika
mentoosne ravi põhineb peamiselt kas 
alkoholi suhtes negatiivse tingrefleksi 
väljakujundamisel või organismi alko
holi suhtes sensibiliseerimisel.

Tingitud reflektoorne ravi kestab vä
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hemalt 25... 30 päeva, mille jooksul 
tehakse 20... 25 raviprotseduuri. Ees
märk on välja kujundada iiveldus- ja 
okserefleks alkoholi lõhna ning maitse 
suhtes apomorfiini, lijcopodiiim selago 
või mõne teise emeetikumiga, mille toi
mimise ajal tuleb ravialusel pikkamööda 
maitsta ja ära juua väike kogus temale 
harjumuspärast alkohoolset jooki.

Sensibiliseeriv ravi toimub disulfiraa- 
miga (teturaam, antabus), mis blokeerib 
atseetaldehüüdhüdrogenaasi ja takistab 
alkoholi organismi sattumisel selle la
gundamist, kutsudes esile halva enese
tunde. Tugev reaktsioon võib lõppeda 
surmaga.

Teturaamravi minimaalseks kestuseks 
statsionaaris on 20... 25 päeva. Tetu- 
raami määratakse sissevõtmiseks 0,15 ... 
0,25 üks-kaks korda päevas, 2 ... 3 päeva 
enne väljakirjutamist suurendatakse 
annust 0,5 grammini. Teturaam-alkohol- 
reaktsioone ei soovitata läbi viia üle 
ühe-kahe korra.

Viimasel ajal on kasutama Kakatud 
sensibiliseerivat ja aversiivset ravi kom
bineeritult. Tallinna Vabariikliku 
Psühhoneuroloogiahaigla narkoloogia- 
osakonnas kasutatakse raviskeemi, mille 
puhul alkoholprovokatsioonide arv ja 
teturaami päevane annus on eespool too
dutest suuremad: teturaami 0,5... 1,0 
päevas, alkoholprovokatsioonide puhul 
lisatakse 40 ... 60 g alkoholile 1 %-list 
emetiini 4,0 ... 8,0. Provokatsioonide arv 
on 8... 15.

Sensibiliseerivas ravis võttis C. Ma
rie 1955. aastal Prantsusmaal kasutusele 
esperaali, mida implanteeritakse liha
sesse. Esperaali (disulfiraamdepoo) im
planteeritakse paikset tuimastust kasu
tades tuhara- või kubemepiirkonda. 
Implanteerimise vastunäidustusteks on 
ägedad nakkused, maksapuudulikkus, 
ägedad seedetrakti haigused, ägedad ja 
kroonilised neeruhaigused, diabeet, kar- 
diovaskulaarne puudulikkus, epilepsia, 
alkoholismi ja vaimuhaiguste või kesk
närvisüsteemi orgaaniliste kahjustuste 
kombinatsioonid (3). Esperaali toime
mehhanismi ei peeta lõplikult väljaselgi- 
tatuks (1), kindlasti aga peetakse vaja
likuks tema rakendamist kompleksis 

üldtugevdavate vahendite, samuti psüh
hoteraapiaga (2).

Meie vabariigis tehti esperaalraviga 
algust 1976. a. Järgnevalt toome ära esi
mesed kogemused selle meile uudse 
ravimeetodi kohta.

1977. aasta 20. märtsi seisuga oli Eesti 
NSV-s esperaali implanteeritud 22 kroonili
sele alkohoolikule. Ravitavaid iseloomusta
vad andmed: vanus 28... 50 a. (keskmiselt 
38,5 a.), ülekaalus linnaelanikud, abielus; 
8 töölist ja 14 vaimse töö tegijat; valdavas 
osas kesk- või kõrgharidusega; vanus alko
holi esmakordsel kasutamisel 14... 19 a. 
(keskmiselt 16,9 a.), vanus alkoholi
süstemaatilise kasutamise alguseks 
18... 40 a. (keskmiselt 25,0 a.), vanus alko
holi kuritarvitamise alguseks 19... 44 a. 
(keskmiselt 31,8 a.), vanus alkoholismi diag
noosimise ajaks 25... 49 a. (keskmiselt 34,7 
a.). Kroonilist alkoholismi tolerantsuse lan
gusega (šiffer 303.22) oli diagnoositud 9 ju
hul, kroonilist alkoholismi tõusva tolerant
susega (šiffer 303.21) 12 juhul. Ühel juhul 
oli kindlaks tehtud pidev alkoholi kuritar
vitamine (šiffer 303.1). Kõikidel ravialustel 
olid kestvad joomasööstud ja pohmeluses 
peaparandamise vajadus. Kahel ravialusel 
oli ambulatoorselt esinenud alkoholpsühhoo- 
tilisi episoode, üks neist oli viibinud haigla
ravil alkohoolse deliiriumi tõttu. 15 alko
hoolikut oli alkoholismi vastu varem ravi
tud teistel meetoditel, sealhulgas 17 korral 
haiglas, kusjuures viimased remissioonid 
enne esperaalravi algust olid kestnud kesk
miselt 3,5 kuud. Enne esperaalravi olid ra
vialused alkoholist hoidunud 10 ... 58 päeva 
(keskmiselt 30,5 päeva). Esperaali implan- 
teeriti 13 juhul tuhara- ja 9 juhul kubeme
piirkonda, kusjuures 3 juhul implantaat 
osaliselt sekvestreerus. 18 ravialusel paranes 
operatsioonihaav per primam, ühel per se
cundam.

Esperaali implanteerimise ajast tingi
tuna olid ravialuste jälgimisperioodid 
erineva pikkusega. Remissioon vähemalt 
6 kuud oli 9 ravialusel, 5 kuud 3-1, 4 
kuud ühel, 3 kuud 5-1, 2 kuud ühel ravi
alusel, 1 kuu ja vähem 3 ravialusel. 
Üldse oli 1977. a. 20. märtsi seisuga ravi 
edukaks osutunud 81,8 %-1 ravituist. 
Nagu teistegi alkoholismi ravi meeto
dite puhul, nii oleneb prognoos ka espe
raalravi korral kroonilise alkoholismi 
staadiumist, isiksuse alkohoolse degra
datsiooni sügavusest ja alkohooliku al
koholist loobumise soovist.
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Alkoholismi statsionaarse ravi tingi
matuks jätkuks on alkohooliku dispan- 
seerne kontroll ja järelravi narkoloogia- 
kabinetis.
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TRÜ Arstiteaduskonna psühhiaatria 
kateeder 

Tallinna Vabariiklik Psühho
neuroloogiahaigla

UDK 616.89-008.441.13

ALKOHOOLSED PSÜHHOOSID

KALJULA ARU . TARTU 

alkohoolsete psühhooside esinemissagedus, klii
nik, patomorfoos, transformatsioon

Enamikus tänapäeva tsiviliseeritud 
maades suurenevad nii alkohoolsete joo
kide tootmine kui ka tarbimine. Ülemaa
ilmse Tervishoiuorganisatsiooni eksper
tide komisjoni andmeil (1975) suurenes 
aastail 1960... 1968 kõigi alkohoolsete 
jookide tootmine kogu maailmas: kan
ged alkohoolsed joogid 40%, vein 15% 
ja õlu 41%. Samal ajal tõusis alkoholi 
tarbimine Euroopas umbes 17%. Para
tamatult kaasneb sellega ka alkoholist 
põhjustatud somaatiliste ja psüühiliste 
häirete sagenemine. Kanadas, USA-s ja 
Prantsusmaal moodustasid 10 ... 15% 
hospitaliseerituist need haiged, kes alko
holi kuritarvitasid. Meie vabariigi 

psühhiaatriahaiglatesse saadetud haige
test on viimastel aastatel igal viiendal 
diagnoositud alkoholismi või alkohoolset 
psühhoosi, ligemale pooli neist on hos- 
pitaliseeritud korduvalt.

Kroonilisest alkoholismist võivad aga 
alguse saada ägedad või kroonilised 
psühhoosid.

Alkohoolsete psühhooside tõttu arve- 
levõetute arv 100 000 elaniku kohta on 
Eesti NSV-s aasta-aastalt suurenenud.

Pidevalt on suurenenud alkohoolse
tesse psühhoosidesse esmakordselt hai
gestunud isikute arv. Kui 1971. aastal 
moodustasid meie vabariigis alkohool
sete psühhooside tõttu esmakordselt 
arvelevõetud 45%, siis 1975. aastal 
juba 75%.

Muret tekitab see, et krooniliste alko
hoolikute hulgas on üha rohkem noore
maid inimesi. Seepärast meenutagem 
veel kord E. Kraepelini seisukohta, mille 
järgi alkohoolikuteks saavad eeskätt 
need, kes on hakanud alkoholi pruukima 
enne 20. eluaastat. Et krooniline alkoho
lism kujuneb noorukitel väga kiiresti, 
on alkohoolseid psühhoose diagnoositud 
psühhiaatriakliinikutes ravituist 20 ... 
25 aasta vanustel noormeestel.

Tartu Vabariikliku Kliinilise Psühho
neuroloogiahaigla andmeil hospitalisee- 
riti aastail 1948... 1952 alkohoolsete 
psühhooside tõttu kõige rohkem hai
geid vanuserühmas 41... 50 eluaastat 
(35,5%), aastail 1968... 1972 aga vanu
serühmas 31... 40 eluaastat (36.6%). 
Mõned autorid (E. G. Maiburg. G. A. 
Skriptšenko jt.) on väitnud, et viimati 
mainitud vanuserühmas on alkohoolseid 
psühhoose koguni 45 ... 50 %-1.

Alkohoolsete psühhooside kliinilises 
pildis ja kestuses on suuri individuaal
seid erinevusi, mida tuleb osalt seostada 
isikule omase joomislaadi ja alkohoolse 
joogi liigiga. Tänapäeval on teada, et 
alkohoolsed psühhoosid ei teki üksnes 
kangete alkohoolsete jookide tarvitami
sel. Selles osas aga on puudulikud meie 
elanike sanitaarhariduslikud teadmised. 
Moskva Sanitaarhariduse Instituudi 
uurimused on kinnitanud, et ainult 
39,5% küsitletud töölistest ja 40% tee- 
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nistujaist olid teadlikud, et alkoholism 
ja alkohoolsed psühhoosid kujunevad 
igasuguse alkohoolse joogi kuritarvita
mise korral. Tartu Vabariikliku Kliini
lise Psühhoneuroloogiahaigla arstide 
tähelepanekud kinnitavad, et 15... 20% 
alkohoolsetest psühhoosidest on alguse 
saanud üksnes veini kuritarvitamisest.

Tavaliselt arvatakse, et alkohoolsed 
psühhoosid arenevad alkoholismi II ja 
III staadiumis. I. Streltšuki andmeil are
neb juba alkoholismi I staadiumis neist 
10,4%, II staadiumis 87,6% ja III staa
diumis 2,0%. Alkohoolsete psühhooside 
teket soodustavad kroonilisest alkoholi
mürgitusest kahjustatud siseelundid ja 
organismi häiritud ainevahetus. See
pärast kasutavadki paljud autorid ter
minit «metalkohoolsed psühhoosid».

Alkohoolsete psühhooside vallandu
mist soodustavad mitmesugused tegurid, 
nagu ajutraumad, infektsioonid, sise- 
haigused.

Kui lähtuda Nõukogude Liidus keh
testatud statistilisest haiguste klassifi
katsioonist ja sellele tehtud täiendusist, 
on alkohoolsed psühhoosid otstarbeko
hane jaotada järgnevalt: 1) alkohoolne 
deliirium, 2) alkohoolne hallutsinoos, 
3) alkohoolne paranoia ja 4) alkohoolne 
entsefalopaatia.

Alkohoolsete psühhooside diagnoosi
mine, eriti psühhoosi ägedas staadiumis, 
on aasta-aastalt raskemaks muutunud, 
kuna leiab aset pidev kliinilise sümpto- 
maatika patomorfoos, mistõttu üha har
venevad klassikalise psühhoosi juhud. 
Mõne autori arvates koguni 50% ägeda 
alkohoolse psühhoosi juhtudest valmis
tab diagnoosimisel raskusi. Eriti raske 
on teadvuse patoloogiliste seisundite 
(oneiroidne, amentiivne, delirioosne) 
diferentsimine.

Alkohoolsetest psühhoosidest esineb 
tänapäeval kõige sagedamini deliiriumi 
(60 ... 80%). Kliinilise sümptomaatika 
ja kulu alusel eristatakse 1) abortiivset 
alkohoolset deliiriumi, 2) klassikalist e. 
tüüpilist alkohoolset deliiriumi, 3) alko
hoolset deliiriumi ülekaaluka oneiroidi 
või psüühilise automatismi sümptomaa- 
tikaga.

Tavaliselt areneb deliirium abstinent- 
siseisundis mõni päev pärast joomasöös- 
tu lõppemist.

Abortiivne deliirium kestab mõnest 
tunnist ööpäevani, kulgeb mitte teravalt 
väljendunud sensoorsete, luululiste ja 
afektiivsete häiretega. Enamasti möödub 
deliirium pärast sügavat und iseenesli
kult.

Tüüpiline alkohoolne deliirium kestab 
2... 4 päeva. Haige teadvus on hägune, 
esinevad rohked nägemismeelepetted. 
Eriti elavad on hallutsinatsioonid õhtuti. 
Tingituna meelepetete intensiivsusest ja 
sisust tekib haigel hirmutunne kas ker
gemal või tugevamal kujul, lisanduvad 
ärevus ja motoorne rahutus. Haige teeb 
sihituid liigutusi või sooritab mehhaa
niliselt oma kutsealaseid liigutusi. Vii
masel puhul räägitakse nn. professio
naalsest deliiriumist. Võib esineda ka 
üksikuid kuulmismeelepetteid ja luulu- 
lisi fragmente. Neuroloogilisest sümpto- 
maatikast on esiplaanil tugev treemor 
ja vegetatiivsed häired. Üksikjuhtudel 
on kehatemperatuur kõrge (39 ... 41”) ja 
tekivad rasked somaatilised häired, eriti 
kardiovaskulaarsüsteemis. Sageli lõpe
vad need juhud surmaga.

Deliiriumi oneiroidse vormi puhul on 
iseloomulikud fantastilised nägemismee
lepetted, mis kujutavad terveid sünd
mustikke.

Pärast deliiriumi möödumist mäletab 
haige tavaliselt üksikuid eredamaid epi
soode ja suhtub neisse kriitiliselt.

Mürgitused võivad põhjustada sümp
tomaatilist epilepsiat. Alkohoolikutel te
kivad epileptilised krambid kas joobes 
või pohmeluses, enamasti üksikkrambid, 
mis on grand-mari tüüpi. 1 . . .2 päeva 
pärast krambi teket võib areneda alko
hoolne deliirium. V. Pilipenko, A. Zab- 
lotski arvates arenevad kuni 25% delii
riumidest krambijärgselt. Neil juhtudel 
on deliiriumi kulg raske, sageli nn. po
miseva deliiriumi kujul. Ollakse enam
vähem üksmeelsel arvamusel, et kram
pide korral tuleb alkohoolik hospitali- 
seerida.

Kui rääkida deliiriumi patomorfoosist, 
tuleb silmas pidada psühhopatoloogiliste 
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sümptoomide ulatuse laienemist (5, 10). 
Ka deliiriumile iseloomulike nägemis- 
meelepetete sisu on muutunud: massi
liselt esinevate liikuvate putukate ja 
loomade asemel hakatakse ikka rohkem 
nägema niite, traate, veejugasid, sädele
vaid spiraale, kettakesi. Haiged otsivad 
suust karvu, juukseid, lihatükikesi. Va
rem peeti seda tüüpiliseks etüleeritud 
bensiinist tingitud mürgitusele. Tõeliste 
hallutsinatsioonide asemele tulevad 
pseudohallutsinatsioonid ja teised psüü
hilise automatismi sümptoomid. Samuti 
ilmneb suuri erinevusi teadvushäiretes. 
Seepärast leidub kirjanduses ka erine
vaid diagnooside formuleeringuid alates 
«deliirium ilma deliiriumita» ja lõpeta
des «deliiriumi skisoformne variant».

Esinemissageduselt teisel kohal on 
alkohoolne hallutsinoos. Eristatakse äge
dat (kestus kuni üks kuu), alaägedat 
(kuni kuus kuud) ja kroonilist (üle kuue 
kuu) hallutsinoosi. Hallutsinoos erineb 
deliiriumist selle poolest, et teadvus on 
häireteta, kuid esinevad kuulmismeele- 
petted. Alkohoolne hallutsinoos on kas 
äge või kujuneb välja pikkamööda ja 
võtab siis kroonilise kulu. Tihti esinevad 
kuulmismeelepetted dialoogi kujul, kus
juures ühed «hääled» halvustavad hai
get ja ähvardavad, teised jälle kiidavad 
ja kaitsevad teda. Ägeda alguse korral 
tunneb haige tugevat hirmu. Ta põge
neb, otsib kaitset miilitsaorganitelt jne. 
Hallutsinoosi kroonilise kulu korral võib 
haige kaua säilitada oma töövõime ja 
võime oma elu korraldada. Kroonilist 
alkohoolset hallutsinoosi tuleb ette jär
jest harvem. Kui varem diagnoositi seda 
umbes 20% kõigist alkohoolse hallutsi
noosi juhtudest, siis tänapäeval ainult 
2... 4 %. On autoreid, kes kroonilist al
kohoolset hallutsinoosi üldse eitavad.

Sageduselt kolmandal kohal on para- 
noidne alkohoolne psühhoos: alkohoolne 
paranoia ja alkohoolne kiivusluul. Para- 
noidse alkohoolse psühhoosi sagedasem 
erivariant on alkohoolne kiivusluul, mi
da esineb ainult meestel ja mis tekib 
pärast 40. eluaastat. Arvatakse, et see on 
tingitud meesalkohoolikute sugunäär
mete struktuuri ja talitluse muutusest, 

millega kaasneb suguvõime langus. Hai
gus areneb pikkamööda. Esialgselt teki
vad joobes ja pohmeluses kiivusmõtted. 
Haigus süveneb, süvenevad ka kahtlus
tused, kiivusmõtted lähevad üle kiivus- 
luuluks. Sageli omandab kiivusluul fan
tastilise laadi. Kiivusluulule lisanduvad 
mürgitus- ja jälitusluul. Kiivusluulu 
korral võib alkohoolik oma abikaasa või 
tema poolt kahtlustatavate meeskoda
nike suhtes korda saata ohtlikke kuri
tegusid. Haiguse kulg on pikaldane, hai
gus vältab sageli aastaid.

Alkohoolne entsefalopaatia areneb 
põhiliselt alkoholismi III staadiumis ja 
teda iseloomustavad sügavad psüühika- 
häired ja ulatuslik neuroloogiline sümp- 
tomaatika. Entsefalopaatia alavormide- 
na mainiksin Korsakovi psühhoosi, Wer
nicke polioentsefaliiti ja alkohoolset 
nõdrameelsust. Nende haiguste diag
noosimine kuulub põhiliselt psühhiaat
rite kompetentsi.

Juba ammu väitsid K. Bonhoeffer 
(1906) ja E. Kraepelin (1913), et alko
hoolsetel psühhoosidel on kalduvus 
transformeeruda. Alkohoolsete psühhoo
side transformatsioonile on nii kodu- 
kui ka välismaises kirjanduses veelgi 
rohkem tähelepanu pöörama hakatud. 
Arvatakse, et alkohoolse psühhoosi 
transformatsioon allub kindlale seadus
pärasusele: alkohoolne deliirium * 
alkohoolne hallutsinoos * alkohoolne 
paranoia. Vastuvõetavam on seisukoht, 
mille järgi alkohoolsete psühhooside 
transformatsioon läheb üle tüüpiliselt 
variandilt atüüpilisele, s. t. lihtsamalt 
vormilt keerukamale. Seda mainis 
1913. a. ka S. Korsakov oma teoses 
«Psühhiaatria kursus». Tema arvates 
kulges esimene psühhoos tüüpiliselt, 
teine kuulmismeelepetete ülekaaluga ja 
kolmas püsivate häiretega.

Alkohoolse psühhoosi transformat
sioon võib toimuda juba esimese psüh
hoosi korral, eriti siis, kui haige kasu
tab alkoholi surrogaate. Sagedamini 
kohtame transformatsiooni psühhooside 
kordumisel.

Alkohoolsete psühhooside retsidiivid 
tekivad sagedamini 1... 2 aastat pärast 
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esimest psühhoosi, kuid neid on kordu
valt tekkinud ka ühe aasta jooksul. Va
bariikliku Kliinilise Psühhoneuroloogia
haigla töötajad on täheldanud, et kui 
alkohoolseid psühhoose tekib korduvalt, 
siis nende kulg pikeneb, süveneb de- 
gradatsioon ja areneb dementsus.

Alkohoolsete psühhooside esinemis
sagedus sõltub suuresti alkohoolikute 
varajasest väljaselgitamisest, ravi õige
aegsest alustamisest ja haigete dispan- 
seerimisest.

Väga suur osa alkohoolikute välja
selgitamisel ja nende ravile saatmisel on 
täita kõigil arstidel. Iga arst peab ka 
alkoholismi diagnoosi kahtluse korral 
täitma haige kohta teatise (arvestus
vorm nr. 281) ja selle saatma psühhiaat- 
riadispanserisse või narkoloogiakabi- 
netti.

Psühhopaatidel, trauma läbiteinuil jt. 
võivad rasked alkoholijoobed nii mõnigi 
kord kulgeda atüüpiliselt ja kliinilise 
sümptomaatika poolest näida psühhoosi
dena. Neid aga tuleb enamasti kvalifit
seerida hariliku nn. komplitseeritud 
joobena. See on tähtis juriidilisest ja 
kohtupsühhiaatrilisest aspektist. Selliste 
joobevariantide diagnoosimine nõuab 
psühhiaatriaalaseid teadmisi.
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2. Вопросы алкоголизма (Материалы 
конференции Всероссийского и Новосибир
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ропатологов и психиатров). М., 1973. — 3. 
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UDK 616-074:616.89-008.441.13

VERE JA URIINI ALKOHOLI
SISALDUSE KVANTITATIIVNE 
MÄÄRAMINE

MIHHAIL SITNIKOV - NARVA

alkoholijoobe ekspertiis, vere ja uriini alkoholi
sisaldus, kvantitatiivse määramise meetod

NSV Liidu Ministrite Nõukogu on 
kehtestanud korra, mille järgi ei ole ars
tidel õigust välja anda töövõimetuslehte 
nendele, kes on haigestunud alkoholi 
kuritarvitamise tagajärjel, samuti ei 
maksta neile ajutise töövõimetuse aja 
eest haigustoetust. See on kehtiv nii 
ambulatoorse kui ka haiglaravi korral 
(1). Sellega seoses on tervishoiutöös tek
kinud paratamatu tarvidus alkoholijoo
be kindlakstegemise täiuslike meetodite 
järele.

Inimese organismi sattunud alkoholist 
imendub maos 20%, peensooles 80%. 
Olenevalt tarvitatud toidust 15... 30% 
alkoholi üldhulgast adsorbeerub. Alko
holi imendumine ja organismi kõikides
se kudedesse laialikandumine vältavad 
1,5... 2 tundi. See on resorptsiooni- ehk 
imendumisfaas ja sel ajal on vere alko- 
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holikontsentratsioon kõrge, samal ajal 
aga uriinis alkoholi ei leita. 1,5... 2 
tunni möödumisel, mil alkohol on kogu 
organismi kudedesse enam või vähem 
ühtlaselt laiali kandunud, algab eritu- 
misfaas, mis olenevalt joodud alkoholi 
kogusest ja organismi seisundist kestab 
4... 18 tundi. Selle aja jooksul toimub 
alkoholi eritumine organismist. 90% 
kogu alkoholist hapendub peamiselt 
maksas süsihappeks ja veeks. Üksnes 
8... 10% alkoholist eritub koos välja
hingatava õhu või uriiniga. Eritumisfaa- 
sile on iseloomulik alkoholi kontsentrat
siooni langus veres ja kudedes enam
vähem ühtlaselt ning 4... 12 tunni 
möödumisel ei tarvitse seal alkoholi 
üldse enam leida. Uriini alkoholikont- 
sentratsioon tõuseb ja eritumisfaasi lõ
pul on võimalik uriinis alkoholi leida, 
samal ajal aga veres ja väljahingatavas 
õhus alkoholi kindlaks teha ei ole enam 
võimalik.

Enamikus tervishoiuasutustes kasuta
takse alkoholijoobe ekspertiisiks kvali
tatiivseid reaktsioone (Rapoporti, Po
povi, Mohhovi ja Sinkarenko proovid), 
millel on mitmeid puudusi. Olenevalt 
joodud alkoholi kogusest võivad kvali
tatiivsed proovid anda positiivseid tule
musi üksnes piiratud aja kestel (2).

Eelmisel õhtul joodud alkoholi kvali

tatiivsel meetodil ei avastata. Raskenda
tud on selliste meetodite kasutamine ka 
siis, kui patsient on teadvusetuses. Kõiki 
neid asjaolusid arvestades läksime Nar
va Linna Haigla laboratooriumis alko
holi kvalitatiivselt määramiselt üle täp
semale, kvantitatiivsele määramisele. 
Kirjanduse andmeil on toodud mitmeid 
vere ja uriini alkohoiikontsentratsiooni 
kvantitatiivse määramise meetodeid 
(E. Vidmark, I. Karandajev, A. Kras
nova, J. Višnjak, S. Kamalov jt.) (3, 4).

Meid huvitas fotomeetriline meetod 
I. Karandajevi modifikatsioonis (2). 
Selle meetodi olemus seisneb kaalium- 
dikromaadi taandamises alkoholi toimel 
väävelhappelahuses. Analüüsiks võe
takse verd 0,5 ml. See meetod on ühelt 
poolt küllalt täpne ja spetsiifiline ning 
võimaldab teha seeriaviisil)si analüüse, 
teiselt poolt aga on tehniliselt lihtne, 
pole vaja spetsiaalseid seadmeid ega 
defitsiitseid reaktiive, piisab fotomeet
rist ja termostaadist.

Tavaline ekspertiisipraktikas raken
datav kliiniline uurimine ei ole alko
holijoobe ekspertiisiks küllaldane. Diag
nostilised tunnused, mida niisugusel 
uurimisel arvesse võetakse, ei ole spet
siifilised, need ei anna objektiivsest sei
sundist õiget pilti ning toovad kaasa 
subjektiivse mõju eksperdihinnangule.

Tabel 1. Vere alkoholisisalduse funktsionaalne hindamine

Vere alkoholi
sisaldus %o-des

Funktsionaalne hinnang

Alla 0,1 
0,1 ... 0,2

0,3 .. . 0,4

0,5 . . . 0,9

1,0 .. . 1,9

2,0 .. . 2,9

3,0 ... 5,0 
enam kui 5,0

Füsioloogilise normi piires.
On tarvitanud alkoholi sellisel vähesel hulgal, mis ei kutsu esile funkt
sionaalseid muutusi. Inimene on praktiliselt kaine.
Subkliiniline joove, mis on kindlaks tehtav üksnes spetsiaalsete testi
dega — väga vähesed koordinatsioonihäired täpsete liigutuste tegemi
sel, tähelepanu ja taju jms. nõrgenemine. Ei ole lubatud mootorsõidu
kit juhtida.
Nõrk alkoholijoove — väsinud olek, emotsionaalne labiilsus, mõningad 
koordinatsioonihäired nii väheulatuslike kui ka ulatuslike liigutuste 
tegemisel.
Keskmise raskusastmega alkoholijoove — ilmne emotsionaalne labiil
sus, mis võib juuresolijaid mõnikord ohustada; ebaselge kõne, taaruv 
kõnnak, psüühika- ja orienteerumishäired, mõnikord tugev unisus.
Raskekujuline alkoholijoove — stuupor, valutundlikkuse vähenemine 
täieliku anesteesiani. Ägeda alkoholimürgituse algnähud. On võimalik 
surmlõpe.
Age alkoholimürgitus — kooma, mis ohustab elu. "
Tavaliselt järgneb surm. 
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On kindlaks tehtud, et ilmsed välised 
alkoholijoobe kliinilised tunnused on 
kõikidel, kui vere alkoholikontsentratsi- 
oon on vähemalt 2°/oo, mõnedel juhtudel 
veelgi kõrgem. Samal ajal on teada, et 
kõige suurema arvu liiklusõnnetusi on 
põhjustanud autojuhid või jalakäijad, 
kelle vere alkoholisisaldus on 0,7... 
l,3%o.

Kõike eespool toodut arvestades on 
Narva Linna Haigla arstid kasutanud 
alkoholijoobe staadiumi ekspertiisiks 
peale kliinilise uurimise veel orienteeri
vat tabelit.

Tabel on koostatud vere alkoholisisal- 
dust silmas pidades, kuid siinjuures on 
vaja arvestada ka uriini alkoholisisal- 
dust. Vere ja uriini alkoholisisaldus ühel 
ja samal ajal väheneb, kuid eritumisfaa- 
sis on uriini alkoholisisaldus vere alko
holisisaldusest suurem. See asjaolu on 
tähtis alkoholijoobe faasi kindlaksmää
ramisel. Kui tehti kindlaks vere alko
holisisaldus l,2%o, uriinis aga 3,6%o, siis 
tähendab see seda, et alkohoolse intoksi- 
katsiooni teataval perioodil oli vere al- 
koholikontsentratsioon tunduvalt kõr
gem kui l,2°/oo. Alkoholi kontsentratsi
ooni üle sel perioodil on ligikaudselt või
malik otsustada alljärgnevast lähtudes. 
Kui uriini alkoholisisaldus on 3,6 %o, siis 
võib oletada, et alkoholijoobe teatavas 
faasis oli see veelgi suurem. Järelikult, 
kasutades keskmist relatiivset alkoholi- 
koefitsienti 1,3, on võimalik kindlaks 
teha, et vere maksimaalne alkoholisisal
dus oli suurem kui 3,6: 1,3=2,77, suu
rem kui 2,77°/oo.

Narva Linna Haigla laboratooriumis 
on kvantitatiivseid vere ja uriini alko
holisisalduse uuringuid tehtud 1973. 
aasta novembrist alates. Üldse kokku on 
selliseid uuringuid 1976. aasta juulini 
tehtud juba 1580, sealhulgas vereuurin- 
guid 973, uriiniuuringuid 607.

Alkoholisisalduse biokeemilise uuri
mise meetodi efektiivsuse analüüsimi
seks moodustati ka kontrollrühm, kuhu 
kuulusid 100 statsionaarsele ravile saa
bunud haiget. Võimaluse korral uuriti 
neid A. Rapoporti meetodil, samal ajal 
tehti vere ja uriini alkoholisisalduse 
uuringuid. 16 kontrollrühma haiget olid

Tabel 2. Ambulatoorselt uuritavate ja statsio
naarsete haigete vere ja uriini alkoholikont- 
sentratsiooni uuringud Narva Linna Haigla 
laboratooriumis ajavahemikul 1973 ... 1976

Uuritute Vere ja Uuritud, kellel
rühmad uriini ai- biokeemiline

koholi- analüüs oli
kontsent- positiivse
ratsioon tulemusega
% -des vere- uriini- 

uuring uuring

siti traumat 
ja alkohoolset 
intoksikatsiooni

Ambulatoorsed 0,2 . .. . 0,9 21 32
haiged, seal 1,0 . .. . 1,9 26 18
hulgas Riik 2,0 . .. . 2,9 27 15
liku Autoins 3,0 . .. . 5,0 17 9
pektsiooni töö
tajate poolt
saadetud
Statsionaarsele 0,2 . .. . 0,9 86 48
ravile saabu 1,0 . . . 1,9 90 36
nud haiged, 2,0 . .. . 2,9 57 49
kellel diagnoo- 3,0 . .. . 5,0 18 25

reanimatsiooniosakonda viidud teadvu
setus seisundis, nendelt võeti verd ja 
uriini alkoholisisalduse määramiseks. 
Neist 13-1 oli analüüside tulemus posi
tiivne. Ülejäänud 84 kontrollrühma 
kuulunud haiget saabusid vastuvõtu
osakonda kui traumahaiged, kellest 
57-1 leiti alkoholi nii veres kui ka urii
nis. 27 ekspertiisialusel alkoholi veres 
ega uriinis ei leitud, ehkki Rapoporti 
reaktsioon oli kolmel kahtlane.

Alkoholi elimineerub organismist vere 
ja uriini kaudu, kuid uriini kaudu eri
tub alkoholi tunduvalt pikema aja kes
tel. Olenevalt joodud kogusest peetub 
alkohol veres 4... 18 tundi, uriinis aga 
kuni 24 tundi. Seetõttu on alkoholijoobe 
ekspertiisis oluline, et alkoholisisaldust 
määrataks kvantitatiivselt ühel ja samal 
ajal nii veres kui ka uriinis.

Narva Linna Haiglas on see küsimus 
otstarbekalt lahendatud. Ligikaudu 70% 
hospitaliseerituist uuriti üheaegselt nii 
vere kui ka uriini alkoholisisalduse suh
tes. Meie tähelepanekuil, samuti tabelis 
2 toodud andmeist nähtub, et 342 uuri
tust oli vere alkoholisisaldus 223-1 
(65,2%) kuni 2%o ja 119-1 (34,8%) enam 
kui 2%o. Samal ajal oli uriinis alkoholi 

20 Nõukogude Eesti Tervishoid, 1977, nr. 4 305



kuni 2%o 57,7 %-1 uurituist ja enam kui 
2%o 42,3 %-1 uurituist, mis kinnitab 
meie andmeid alkoholi eritumise kohta 
uriiniga pikema aja kestel.

See räägib ka sellest, et niisugused 
haiged saabuvad haiglasse mitu tundi 
pärast alkoholi pruukimist, mil kulgeb 
imendumisfaas või on see just lõppenud 
või lõppemas ning algab eritumisfaas. 
Huvipakkuv on see, et 211 inimesest, 
kelle olid suunanud alkoholijoobe eks
pertiisi Riikliku Autoinspektsiooni töö
tajad, ei avastatud alkoholi veres 120-1, 
kuid nendest 39-1 tehti kindlaks uriini 
alkoholikontsentratsioon kuni 2%o. Ni
metatud asjaolu on eriti tähtis autojuh
tide alkoholijoobe ekspertiisi korralda
misel.

KIRJANDUS: 1. Каменев В. Ф. Лабор. де
ло, 1962, 9, 48—52. — 2. Карандаев И. С. Суд. 
мед. эксперт., 1967, 1, 12—14. — 3. Красно
ва А. И., Вишняк Ю. И., Камалов Ш. К. 
Лабор. дело, 1962, 9, 52—55. — 4. Методиче
ское письмо Министерства здравоохране
ния СССР «Об обнаружении и определении 
этилового спирта в трупном материале и 
судебно-медицинской оценке результатов 
судебно-медицинского анализа». М., 1961. — 
5. Новиков Т. И. Экспертиза алкогольной 
интоксикации на трупе. М., 1967. — 6. Сте
панов А. В. Судебная химия и определение 
профессиональных ядов. М., 1951.

Narva Linna Haigla

UDK 616.345-089:313.1(474.2)

JÄMESOOLEVÄHI ESINEMIS
SAGEDUS EESTI NSV-s JA 
MÕNINGAID JÄMESOOLEVÄHI 
KIRURGILISE RAVI ASPEKTE

IVO VIIDEBAUM TALLINN 

jämesoolevähk, esinemissagedus, lokalisatsioon, 
diagnoosimine, irrigoskoopia, kirurgiline ravi, 
operatsiooni meetodid, hilistulemused

Jämesoolevähk on üks enam esinevaid 
vähivorme. Aeglase kasvu ja metastaa- 
side hilise arengu tõttu allub ta kirurgi

lisele ravile suhteliselt hästi. Sellele 
vaatamata ei ole ravi vahetud ja hilis
tulemused rahuldavad, sest haiged ei 
satu ravile õigel ajal. Seetõttu pakub 
jämesoolevähk suurt huvi nii esinemis
sageduse poolest kui ka suremuse as
pektist.

Jämesoolevähk põhjustab mitmetes 
maades rohkem surmajuhte kui ükski 
teine tuntud vähivorm. Jämesoolevähi 
esinemissagedus on eri kontinentidel 
väga varieeruv, olles suur Põhja-Amee
rikas, Euroopas ja Austraalias, kuid 
väike Lõuna-Ameerikas, Aafrikas ja 
Aasias. USA-s on jämesoolevähk kopsu
vähi järel surma põhjustest meestel tei
sel kohal, naistel rinnanäärmevähi jä
rel samuti teisel kohal. Samal ajal näi
teks Jaapanis kuulub talle meeste hul
gas 8. ja naiste hulgas 7. koht.

Märkimisväärselt erinev on esinemis
sagedus ka ühe ja sama kontinendi eri 
maades. Näiteks on see kõrge Šotimaal, 
kuid madal Itaalias. Skandinaaviamaa- 
dest haigestutakse jämesoolevähki sage
damini Taanis, harvem Rootsis ja Nor
ras.

Lahanguandmeil leiti jämesoolevähki 
Ameerika neegritel poole vähem kui 
teistel ameeriklastel, kuid tunduvalt 
sagedamini kui Aafrika neegritel. Huvi 
pakub madal haigestumus Indias, hoo
limata sellest, et jämesoole krooniliste 
haavandite esinemissagedus on hoopis 
suurem. Ka hiinlastel on jämesoolevähki 
harva.

Omapärane on mao- ja jämesoolevähi 
esinemise pöördvõrdelisus — Tšiili, Jaa
pan ja Soome on maailmas esikohal 
maovähki haigestumise arvukuselt, kuid 
on viimasel kohal jämesoolevähi esine
missageduse poolest (5, 6).

1968. a. olid jämesoolevähki haigestu
mise poolest moskvalastest mehed 
kuuendal, naised kaheksandal kohal 
(13). Eesti NSV-s on jämesoolevähk 
kuuendal, Läti NSV-s üheksandal ko
hal (8).

Mitme autori andmeil ilmneb vähist 
tingitud surmajuhtude statistikas jäme
soolevähi sagenemistendents, samal ajal 
kui maovähi osa surma põhjusena on 
vähenemas, välja arvatud Jaapanis, kus 

306



jämesoole- ja maovähi suhe surma põh
jusena meestel on 1 : 26 (5). See kõik 
teeb jämesoolevähi probleemi ülimalt 
aktuaalseks. Seda enam, et selle haiguse 
puhul saavad kirurgid haige elu päästa 
paremini kui ühegi teise seedetraktivähi 
puhul.

Selle haiguse etioloogias on kirjan
duse andmeil enam hakatud tähelepanu 
pöörama viirusteooriale ja toidu keemi
lise koostise kantserogeensele osale (11). 
Leidub viiteid, et plii ja kaadmiumi lei- 
dumine joogivees, samuti A-vitamiini- 
vaegus on soodustavad tegurid (1).

Jämesoolevähi ohutegur on 100%-l 
neist patsientidest, kellel perekondlikult 
esineb jämesoolepolüpoos, 50%-1 ult- 
seroosset koliiti põdejatest, 15%-1 pat
sientidest, kellel on varem esinenud 
seedetrakti polüpoos ja lähedastel sugu
lastel jämesoolevähk, 7...8%-l patsi
entidest, kellel on eelnevalt olnud rinna- 
näärme- või munasarjavähk. Samal ajal 
on ohutegur kogu populatsiooni ulatuses 
5% (1).

Töö eesmärk on tutvustada meie va
bariigi andmeid jämesoolevähki haiges
tumise kohta, analüüsida põhjusi, mis 
halvendavad ravitulemusi, selgitada 
kirurgilise ravi meetodeid. Haigestu
mise analüüsi aluseks on vorm 281, Tal
linna Vabariikliku Onkoloogia Dispan
seri haiguslood ja statistilised aruanded. 
Analüüsime 674 jämesoolevähi ja võrd
luseks 686 pärasoolevähi juhtu Eesti 
NSV-s ajavahemikul 1971... 1975.

Meie andmeil suureneb jämesoole
vähki haigestumine absoluutarvudes: 
1971. aastal 129 juhtu, 1975. aastal 159 
juhtu. Analoogiline suurenemistendents 
ilmneb ka pärasoolevähki haigestumisel: 
1971. aastal 128 juhtu, 1975. aastal 163 
juhtu.

Pärasoolevähki haigestumine on 
100 000 elaniku kohta vaadeldaval aja
vahemikul sagenenud 9,3-lt 11,5-le 
(USA autorite andmeil 1969. aastal 15,0) 
ja on pahaloomulistesse kasvajatesse 
haigestumise pingereas 6. kohal. Jäme
soolevähki haigestumine on samal aja
vahemikul sagenenud 9,3-lt 11,1-le 
(USA autorite andmeil 1969. aastal 28,8), 
asudes 7. kohal. Sagedamini esinevate

Joonis 1. Eesti NSV elanikel sagedamini esi
nevate pahaloomuliste kasvajate struktuur 
lokalisatsiooni järgi aastate lõikes: esimene 
tulp — maokasvajad, teine — kopsukasva
jad, kolmas — rinnanäärmekasvajad, neljas 
tulp — jämesoolekasvajad.

pahaloomuliste kasvajate üldstruktuuris 
on jämesoolevähki haigestumine jäänud 
samale kohale (vt. joonis 1). Pilt oleks 
pisut teine, kui analüüsiksime haigestu
mist meestel ja naistel eraldi. 1975. a. 
oli meestel esikohal kopsuvähk, naistel 
rinnanäärmevähk.

Jämesoolevähi esinemissagedus on 
meestega võrreldes suurem naistel, mis 
ilmneb ka meie andmeil: naisi 61,9 prot
senti, mehi 38,1 protsenti, suhe 8:5. Hai
gete keskmine vanus varieerub erine
vate autorite arvates 58... 65 aasta pii
res (5). Nii kirjanduse kui ka meie and
meil sageneb jämesoolevähki haigestu
mine koos vanuse suurenemisega ja saa
vutab kõrgpunkti 70 ... 80 aasta vanuses. 
Meie andmeil oli 70-aastasi ja vanemaid 
305 haiget, s. o. 45,3% haigete üldarvust. 
Vanuses kuni 40 aastat oli meie vaatlus- 
alustest 28 haiget (4,7%).

Kirjanduse andmeil lokaliseeruvad 
peaaegu pooled jämesoolevähid sigma- 
käärsooles ja keskmiselt 1/4 umbsooles 
(caecum’is) ning ülenevas käärsooles (2). 
Meie andmeil esines 228 haigel (33,8) 
kasvajaline protsess sigmakäärsooles ja 
141-1 (20,9%) umbsooles. Järgnevad üle
nev käärsool ja parem käärsoolekoold 
130-1 (19,3%), ristikäärsool 125-1 (18,5%) 
ja vasak käärsoolekoold 50-1 (7,4%). 
Seega esines kasvajaline protsess jäme
sooles vasakul 278-1 (41,2%), paremal 
271-1 (40,2%) ja ristikäärsooles 125 hai
gel (18,5%). Kui liidame sigmakäärsoo
les ja rektumis esinenud 686 vähijuhtu, 
saame 914 haigusjuhtu, mis moodus- 
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tab analüüsitavast 1360 haigusjuhust 
66,4%. Teiste sõnadega: 2/з kõikidest 
jäme- ja pärasoolevähkidest paiknes 
25... 30 cm ulatuses, s. o. piirkonnas, 
mis on visuaalselt jälgitav proktosigmoi- 
doskoopiliselt, seega suhteliselt kergesti 
avastatav (vt. joonis 2).

Haigete rühmade analüüs näitas, et 
674 arvelevõetud haigest oli vähktõbi II 
kliinilises grupis 368-1 (54,6%) ja IV 
kliinilises grupis 306-1 (45,4%). Need 
arvud näitavad ilmekalt haiguse avasta
mist hilisstaadiumis.

Jämesoolevähi hiline diagnoosimine 
kinnitab, et haigust ei ole kerge avas
tada. Varajased sümptoomid viitavad 
sageli seedetrakti ülaosa patoloogilistele 
muutustele, mis põhjustavad pahatihti 
eksidiagnoosi. Üleneva käärsoole ja ala
neva käärsoole anatoomilised ja funkt
sionaalsed erinevused tingivad ka eri
neva sümptomatoloogia nende piirkon
dade vähkide korral. Paremal poolel 
arenevad enam endofüütsed ja haavan- 
dunud, vasakul skirroossed, soole valen- 
dikku ahendavad vormid. Jämesoole
vähi sümptomatoloogiale avaldab mõju 
ka soolestiku mikrofloora, mis võib põh
justada põletikulise protsessi arengut 
soole seinas, soole ümbruses ja regio- 
naarsetes lümfisõlmedes, põhjustades 
raskematel juhtudel isegi retroperitone- 
aalseid abstsesse.

Juhtivaks varajaseks sümptoomiks on 
valu, mis on paremal pool areneva kas- 
vajalise protsessi puhul lokaliseerunud 
otse haiguskolde kohal, kuid vasakul 
areneva kasvajalise protsessi puhul levi
nud difuusselt üle kogu kõhu. Sageli esi
nevad sellised sümptoomid nagu kaalu
kaotus ja aneemiast põhjustatud nõrkus. 
Aneemia on sagedasemaid sümptoome 
üleneva käärsoole vähi korral. Ebaselge 
geneesiga aneemia, eriti vanemas eas, 
peab sundima arsti mõtlema jämesoole
vähi võimalikkusele. Vasakul kulgeva 
kasvajalise protsessi puhul on juhtiv 
tunnus aeglaselt arenev soolesulguse- 
sündroom. Stenoosist oraalsemal pee
tuva rooja käärimise ja lagunemise 
tagajärjel suureneb soolesekretsioon 
ning kiireneb peristaltika, mis põhjustab 
sagedast ja väikesehulgalist vere- ja

Joonis 2. Jämesoolevähi lokalisatsioon (vt. 
seletus tekstis).

limaseguse rooja eritumist. Selle pseu- 
dodüsenteeriasündroomi tõttu viiakse 
haiged tihti nakkushaiglasse, mida on 
juhtunud ka meie haigetega.

Intervall esimeste sümptoomide ilm
nemise ja lõpliku diagnoosi määramise 
vahel oli enam kui pooltel juhtudel alla 
aasta. Jämesoolevähi diagnoosimise vii
sidest on kuni tänaseni juhtiv irrigo- 
skoopia. Väga oluline on uurimise kva
liteet igast aspektist: patsendi etteval
mistus, aparatuur, uurimistehnika, in
terpretatsioon. Meie vabariigis tuleb 
selle meetodi kvaliteeti igati parandada. 
Rektosigmoidaalpiirkonna tuumorite 
avastamisel on tähtis koht rektosigmoi- 
doskoopial. Viimasel on eelis röntgen- 
uuringu ees, võimaldades biopsiat ja 
seega lõppdiagnoosi määrata uurimise 
käigus. Enamikus Tallinna haiglates ei 
tehta rektosigmoidoskoopia ajal biop
siat, mis on suur puudus. Fiiberoptiline 
kolonoskoopia kui igati tänapäevane 
uurimismeetod on kasutusel ainult ka
hes meie raviasutuses. Kirjanduse and
meil soovitatakse elanike massuurimis- 
tel kasutada teste varjatud vere kind
lakstegemiseks väljaheites, lähtudes 
põhimõttest, et kõikide jämesooleväh- 
kide korral, ka varajases staadiumis, 
ilmneb verdumistendents (1).
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Diagnoosimisvigade vältimiseks tuleb 
irrigoskoopiat sagedamini korrata, kõhu- 
õõneoperatsiooni ajal kõhuõõnt hoolikalt 
revideerida, palpeerides jämesoolt kogu 
pikkuses. Meie vaatluste hulgas on hai
gusjuht, kui mõni kuu enne jämesoole- 
vähi diagnoosimist, ja seda mitte haiguse 
varajases staadiumis, on haigele tehtud 
maoresektsioon, günekoloogiline operat
sioon ja apendektoomia. On ka juhtu
meid, kui kiirabi korras statsionaari sat
tunud ägeda soolesulguse nähtudega 
patsiendid kirjutatakse pärast sümptoo
mide möödumist koju, ilma et neile 
oleks uuringuid tehtud, mistõttu põhi- 
haigus jääbki avastamata.

Jämesoolevähi ravi valikmeetod on 
radikaalne operatsioon, mis peab taga
ma nii hea vahetu kui ka hilistulemuse. 
Kuid enamik haigeid ei saabu ravile sel 
ajal, mis on radikaalseks operatsiooniks 
optimaalne.

Et jämesoolevähk avastatakse sageli, 
kuni 25%-1 juhtudest, alles operatsioo
nilaual vältimatu operatsiooni ajal (5), 
kujuneb operatsiooni ulatus onkoloogia 
aspektist mitteadekvaatseks.

Operatsiooni ulatus peab vastama 
vähiprotsessi leviku ulatusele, mis on 
kindlaks tehtud juba enne operatsiooni 
ja operatsiooni ajal.

Põhiliseks operatsioonimeetodiks on 

Skeemidel on kujutatud viirutatud alana resektsiooni piirid jämesoolevähi erineva lokali
satsiooni puhul. Skeemil C on nooltega näidatud metastaseerumise suunad ja lokalisatsioon, 
pideva ja kriipsjoonega resektsiooni piirid. Samas toodud jämesoole veresoonte skeemil on 
märgistused järgmiselt: I — A. mesenterica superior, 1 — a. colica media, 2 — a. colica 
dextra, 3 — a. ileocolica, 4 — a. intestinalis. II — A. mesenterica inferior, 5 — a. colica si
nistra (kaheharuline), G — a. sigmoidea.
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jämesoolevähi ühemomentne resekt- 
sioon koos anastomoosi moodustamisega.

1. Kui kasvaja lokaliseerub ülenevas 
või alanevas käärsooles või umbsooles, 
on adekvaatseks operatsiooniks vastava 
poole hemikolektoomia (vt. skeemid A 
ja D).

2. Parema käärsoolekoolu piirkonnas 
lokaliseeruva tuumori puhul on vaja 
läbi lõigata a. colica media ja resektsi- 
oonipiir peab ulatuma ristikäärsoole la
teraalsesse kolmandikku. Järelejäänud 
sooleosa saab verevarustuse Riolani kaa
re kaudu (vt. skeem B).

3. Kui kasvaja lokaliseerub ristikäär
soole keskosas, on lümfiteede kulgu ar
vestades vaja teha subtotaalne kolek- 
toomia koos tsökosigmoidostoomiga (vt. 
skeem C).

4. Sigmakäärsoole proksimaalse osa 
kasvaja korral tuleb ligeerida a. colica 
media vasakpoolne haru ja a. colica si
nistra. Metastaaside puhul lümfisõlme- 
des a. mesenterica inferior’! piirkonnas 
tuleb viimane läbi lõigata kõhuaordist 
väljumise kõrgusel (vt. skeem C).

5. Kui kasvaja asetseb sigmakäärsoole 
keskosas, on lubatud soole resektsioon 
2 ... 3 veresoonearkaadi piirides. Sama 
piirkonna tsirkulaarse tuumori korral on 
vaja a. mesent. inferior ligeerida ja moo
dustada anastomoos sigmakäärsoole ja 
rektumi vahel (vt. skeem F).

Operatsiooni ajal tehtavaid manipu
latsioone tuleb piirata miinimumini, et 
mitte laiali kanda vähirakke. Operatsi
oon peab algama resektsioonipiirkonna 
veresoonte ligeerimisest, mitte tuumori 
vabastamisest. Soole valendik mõlemal 
pool tuumorit tuleb ligeerida, tuumorile 
asetada niiske lapp. Liiga väikese ula
tusega resektsioon ja puudulikud kaitse
abinõud vähirakkude leviku ärahoidmi
seks operatsiooni ajal võivad olla edas
pidi kasvaja leviku põhjuseks.

Radikaalse operatsiooni järgne vahe
tu letaalsus on kirjanduse andmeil vii
maste aastakümnete jooksul langenud 
38,9 % -It 10%-ni (9). Surma põhjusena 
on esikohal anastomoosi pidamatusest 
tingitud difuusne peritoniit. Kirjanduse 
järgi on tüsistusi pärast radikaalset ope
ratsiooni 38,9 %-1 (10); mädaseid tüsis

tusi igal teisel, anastomoosi pidamatust 
igal viiendal, difuusne peritoniit igal 
kuuendal, kardiovaskulaarseid tüsistusi 
igal üheteistkümnendal, soolesulgust 
igal seitsmeteistkümnendal opereeritul.

Tallinna Vabariiklikus Onkoloogia 
Dispanseris oli aastail 1971... 1975 jä
mesoolevähi tõttu ravil 187 haiget, mis 
moodustab 28,8% kõikides meie vabarii
gis sel perioodil registreeritud jämesoo- 
levähki põdevatest haigetest. Opereeriti 
135 haiget, neist radikaalselt 91 (67,4% 
opereerituist). Operatsioonijärgne va
hetu suremus vähenes uuritud ajavahe
mikul 18,1 %-lt 6,9%-ni. Surma põhjus
test oli esikohal anastomoosi pidamatu
sest põhjustatud difuusne peritoniit. 
Operatsioonijärgset suremust on võima
lik vähendada haige operatsioonieelse 
ettevalmistuse parendamise ja operatsi- 
oonitehnika täiustamisega. Üks kõrge 
letaalsuse põhjusi oli eakate arvukus 
patsientide hulgas. Intensiivne hooldus- 
ravi ja trombembooliate vältimine, eriti 
üle 70 aasta vanustel haigetel, aitavad 
suremust vähendada.

Vältimatu abi korras radikaalselt ope
reeritud haigete ravi tulemused on tun
duvalt halvemad kui plaanilises korras 
opereerituil. Alaneva käärsoole steno- 
seerivate tuumorite puhul soovitatakse 
kahe- ja kolmeetapilisi operatsioone 
(14). Mõned autorid soovitavad tuumo- 
rist põhjustatud soolesulguse esmaseks 
operatsiooniks tsökostoomi rajamist, 
kuid enamik autoreid väidab, et see ei 
taga küllaldast soole dekompressiooni, 
seda on kinnitanud ka meie kogemused. 
Alaneva käärsoole sulguse korral on 
näidustatud selle sooleosa resektsioon 
ilma soole anastomoosi rajamata, see
juures moodustada kahe otsaga anus või 
teha Hartmani tüüpi operatsioon. Ope
ratsiooni teine etapp — sooleanasto- 
moos — toimub 3 ... 4 kuud hiljem. Selle 
meetodi rakendamine tundub olevat rat
sionaalseim ja operatsioonijärgseid tü
sistusi tekib vähem. Ägeda soolesulguse 
puhul soovitame üleneva käärsoole piir
konnas (vältimatu abi korras) parem
poolset hemikolektoomiat koos ileotrans- 
versoanastomoosi rajamisega. Tänapäe
val on seisukoht, et esmaskolde eemalda- 
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mine on näidustatud ka hilismetastaa- 
side puhul. Sellega pikendatakse haige 
eluiga.

Jämesoolevähi prognoos pärast radi
kaalset operatsiooni on parem kui 
muude seedetraktivähkide korral. Kir
janduse andmeil oli viis aastat pärast 
operatsiooni elus erinevate autorite jär
gi 40,0% ... 57,1 % opereerituist, kusjuu
res paremal pool toimunud resektsioo- 
nide puhul oli tulemus mõnevõrra pa
rem: paremal 53,7%, vasakul 50,0%. 
Halvemad on tulemused vasaku käär- 
soolekoolu ja ristikäärsoolevähi korral, 
mis on tingitud nende piirkondade ana- 
toomilistest iseärasustest.

Regionaalsete lümfisõlmede metastaa- 
side korral, mida operatsiooni ajal lei
takse keskmiselt 10... 30%-1 haigetest, 
on hilistulemused tunduvalt halvemad.

Kokku võttes võime nentida meie va
bariigis jämesoolevähi esinemissageduse 
mõningat suurenemist vaadeldaval aja
vahemikul, mis jääb vähivormide struk
tuuris samale kohale (6... 7. koht). Roh
kem tuleb rõhku panna haiguse varaja
sele avastamisele (vähktõbi juba IV 
staadiumis 45,4%-1) ja rohkem raken
dada tänapäeva kompleksset uurimis
metoodikat.

KIRJANDUS: 1. Copeland, M. M., Raw
son, R. W. Cancer, 1974, 33, 6, 1747—1752. — 
2. Goligher, J. C. Surgery of the Anus, Rec
tum and Colon. Springfield, 1961, 379—381, 
437—438. — 3. Herzog, К. Н. In: Chirurgische 
Operationslehre. Leipzig, 1975, 4/II, 288. — 
4. Lanier, A. P., Wychulis, A. R., Docker- 
ty, M. B. Cancer, 1973, 31, 3, 606—615. — 5. 
Peltokallio, P. Carcinoma of the Colon. Hel
sinki, 1965, 11—12, 19, 32, 72. — 6. Sawhney, К , 
Kambouris, A. Am. Surg., 1975, 41, 6, 364—367.

7. Бронштейн Б. Л., Симбирцева Л. П. 
В кн.: Семиотика и диагностика злокаче
ственных опухолей. Л., 1970, 550—551. — 8. 
Кудимова Е. Г. В сб.: Материалы Всесоюз
ного симпозиума. Профилактика, диагно
стика и лечение предопухолевых заболева
ний и рака толстой и прямой кишок. Л., 
1970, 44—48. — 9. Мельников И. А., Снеш- 
ко Л. И. Там же, 55—60. — 10. Метревели 
В. П. Опухоли толстой и прямой кишок по 
материалам клиники. Автореф. дисс. докто
ра мед. наук. Тбилиси, 1973. — 11. Ривкин 
В. Л., Мейтув М. Б., Щербаков А. Л., Фили
монова Н. С. В сб.: О болезнях прямой и 
ободочной кишок. М., 1973, 216—220. — 12.

Снешко Л. И. Сов. мед., 1975, 2, 56—60. — 13. 
Тихонова Н. А. В сб.: Материалы Всесоюз
ного симпозиума. Профилактика, диагно
стика, клиника и лечение предопухолевых 
заболеваний и рака толстой и прямой ки
шок. Л., 1970, 100—103. — 14. Юдин И. Ю., 
Нуров А. У. В сб.: О болезнях прямой и 
ободочной кишок. М., 1973, 109—115.

Tallinna Vabariiklik Onkoloogia 
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MORFOLOOGILISED HILISTULE
MUSED PÄRAST KÕVASUULAE 
KUDEDE TRAUMAATILISTE 
DEFEKTIDE TEKITAMIST

MAIE LÕVI PEETER ROOSAAR ■ TARTU 

suulaekudede regeneratsioon, vererinqehäire, 
osteoporoos, deformatsioon

Kaasasündinud või omandatud suu- 
laedefektide kirurgilise ravi puhul vi- 
gastatakse defekti sulgemisel vastava 
piirkonna kudesid kas suuremal või vä
hemal määral. Nina- ja suuõõne vahe
liste kommunikatsioonide likvideeri
miseks moodustatakse ülalõual palati- 
naalselt limaskesta- ja periostilapid. Kui 
neid nihutada defekti kohale, jääb suu
lael teisespingsalt paranev haav. Kõik 
kirurgilised menetlused uranoplastika 
ajal, nagu limaskestalappide separeeri
mine, nende tahapoole nihutamine (ret- 
rotranspositsioon) ja selle tagajärjel pal
jastuv luuhaav, plastilisel operatsioonil 
juhuslik või sihilik veresoonte ja när
vide vigastamine (plastika hõlbustami
seks), menetlused luul (interlaminaarne 
osteotoomia, suure suulaemulgu tagu
mise luuse serva resetseerimine), või
vad mõju avaldada nii operatsiooni va
hetutele tulemustele kui ka ülalõua hili
semale arenemisele. Operatsiooni komp
likatsioonide ja ülalõua sekundaarsete 
deformatsioonide vältimiseks on vaja
lik, et kudede kahjustus oleks mini- 
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maalne ja haava regeneratsioon kiire.
Taastuva suulae kudede morfoloogi

lisi iseärasusi on seni veel vähe uuri
tud. Puuduvad andmed regeneratiivsete 
protsesside ulatuse, sellest osavõtvate 
kudede laadi ja noorte indiviidide puhul 
lõualuu edasise arengu kohta. M. Van- 
kevitši (10) arvates pidurdub suulae 
õmbluse piirkonna trauma tagajärjel 
palatinaaljätkete kasv. J. Hass (2) ja 
O. Herfert (3, 4), eksperimenteerinud 
noorte loomadega, tulid järeldusele, et 
luu kasv pidurdub suuresti pärast peh
mete kudede separeerimist ning luud 
toitvate veresoonte kahjustamist. Pärast 
kõvasuulae traumaatilisi defekte on 
täiskasvanud katseloomadel (koertel) 
täheldatud puudulikku, noortel isenditel 
aga intensiivset luukoe taastumist (6, 
10, 12).

J. Kolesnikovi (12) uurimustest sel
gub, et kõvasuulae kunstlikult moodus
tatud defekti korral tekib esiteks asep- 
tiline põletik. Pehmete kudede regene
ratsioon algab juba 5. päeval. Pärast ühe 
kuu möödumist täidab kiudsidekude 
defekti. Veresoontes tekivad sellisele 
protsessile iseloomulikud muutused. Re
generatsioonile viitavaid muutusi on ka 
periostis, nagu osteoblastide hüperplaa- 
sia, periosti paksenemine ja hüpervas- 
kulariseerumine. A. Kisseljov ja kaas
autorid (11), kes on uurinud suulae 
suurte veresoonte ja närvide kahjustusi, 
on täheldanud lokaalseid muutusi en- 
süümsüsteemides (fosfataas, oksü- 
reduktaas).

Uurimuses käsitletakse regeneratsi
ooni hilistulemusi pärast kõvasuulae 
mitmesuguse raskusega vigastusi.

Materjal ja metoodika. Katseid tehti 
25 ühe kuni nelja kuu vanuse koeraga, 
kellel võeti ette uranoplastikalaadsed 
kirurgilised menetlused. Operatsiooni 
ajal kasutati morfiin-eeternarkoosi. Kat
setes eristati järgmisi põhirühmi.

1. Kontroll-loomad (5 looma).
2. Katsed, mille puhul moodustati 

luudefekt suulaes. Osal juhtudel vigas- 
tati vastavat piirkonda varustavaid arte
reid (a. palatina major, a. palatina mi
nor) ja koos nendega kulgevaid veene 
ning närve (10 looma).

3. Katsed, mille korral kahjustati kõ
vasuulae pehmeid kudesid ja lõigati läbi 
mainitud veresooned ja närvid (5 loo
ma).

4. Pehmete kudede kahjustus ilma ve
resoont ja närve vigastamata (5 looma).

Katsetulemusi hinnati ühe aasta pä
rast makroskoopilise ja mikroskoopilise 
leiu alusel. Histoloogiliseks uurimiseks 
fikseeriti suulaest võetud luukude 10Po
lises formaliinilahuses, dekaltsineeriti 
5%-lises lämmastikhappelahuses, sises
tati parafiinisse. Lõigud värviti hema- 
toksiliini ja eosiiniga van Giesoni järgi.

Uurimistulemused. Teises katserüh
mas paranesid vigastused teisespingsalt, 
jäid vaid väikesed defektid kõvasuulae 
eesmisesse ossa. See toimus juhtudel, 
kui oli täiendavalt vigastatud veresoont 
ja närve. Kolmandas rühmas täheldati 
makroskoopiliselt samuti teisespingsat 
haava paranemist, kuid ilma luudefekti- 
deta. Neljanda rühma loomadel para
nesid haavad esmaspingsalt. Kliiniliselt 
täheldati suulae suurte veresoonte ja 
närvide vigastamise korral, eriti luude
fekti moodustamise puhul, ülalõua kas
vu tunduvat pidurdust transversaalses 
suunas, s. o. ahenemist, ja hambumuse 
deformatsioone.

Uurimismaterjali mikroskoopilisel 
vaatlusel selgus, et suulae epiteel on täie
likult regenereerunud. Iseloomulik on 
epiteeli sile aluspind haava piirkonnas 
ja seda küllalt laial alal (vt. mikrofoto 
1). Eriti lameneb epiteel siis, kui vere
sooned ja närvid on operatsiooni ajal 
kahjustada saanud. Subepiteliaalse side- 
koe veresoontes leidub sageli erütro- 
tsüüte, lümfotsüüte ja fibriini. Vere
soonte sein sisaldab vähe silelihasrakke, 
eriti palju aga on kollageenkiude. Peri- 
vaskulaarne sidekude on mõnevõrra tih- 
kenenud (granulatsioonkude). Ligilähe- 
dastes katsetes on J. Kolesnikov (12) 
kirjeldanud veresoonte seinte paksene
mist ja kaliibri vähenemist. Meie katse
tes arteri seina paksenemist ei ilmnenud, 
küll aga ilmnes selle tihkenemine — 
sklerootilised muutused (vt. mikro
foto 2).

Limaskestaaluses sidekoes esines arm- 
kude mõõdukalt. Sidekude jäi kohevaks 
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ega erinenud oluliselt kontroll-loomadel 
nähtust. Luukoe histoloogilisel uurimi
sel selgus, et kunstlik defekt oli luu- 
koega täitunud. Iseärasusi tuli ilmsiks 
sõltuvalt katsemetoodikast. Märgatavat 
erinevust ei põhjustanud see asjaolu, 
kas veresooni ja närve oli kahjustatud 
ühe- või kahepoolselt (osal katsetel oli 
operatsioon toimunud ühel, paremal 
suulaepoolel). Kontroll-loomade luudes 
võtsid sidekude sisaldavad alad enda 
alla 16,9 + 1,9%, põhiliselt luukanalite 
arvel. Katserühmas, kus loomadel oli 
moodustatud luudefekt ning vigastatud 
vastavat piirkonda varustavaid vere
sooni ja närve, esines sidekude 35,5 + 
+4,5%. Keskmiste väärtuste erinevus on 
statistiliselt tõepärane (P<0,01). Kahel 
juhul oli histoloogilises lõigus luuk.ude 
väga vähe, selle asemel oli sidekude (vt. 
mikrofoto 3). Neil katseloomadel oli 
(teine rühm) operatsioon toimunud eriti 
traumaatiliselt. Loomadel, kellel luu- 
defekti ei moodustatud, kuid kellel peh
med koed separeeriti, oli luukude sa
muti hõrenenud juhul, kui oli kahjus
tatud veresooni ja närve (vt. mikrofoto 
4). Sellisel juhul esines sidekude 26,7 + 
+ 2,23%. Kontrollrühma andmetega võr
reldes on erinevus statistiliselt tõepära
ne (P<C0,05). Pehmete kudede isoleeri
tud kahjustus luukoele mõju ei avalda
nud. Ilmselt on suulae verevarustus 
sedavõrd rikkalik, et piiratud alalt peri
osti eraldamine ei põhjusta olulisi nih
keid luukoe ehituses. B. Bognatov kaas
autoritega (9) väidab, et luu verevarus- 
fuses täidab periost üldse teisejärgulist 
osa. Periost, mis koosneb põhiliselt kol- 
lageenkiududest ja fibroblastidest, taas
tub täiesti katsetes aastase jälgimisaja 
jooksul (vt. mikrofoto 5). Küllalt pika
ajaliste katsete põhjal ei ole võimalik 
otsustada periosti kambiaalkihi osteo- 
blastide funktsionaalse aktiivsuse üle. 
On üldtuntud, et periosti kambiaalkiht 
täiskasvanuil puudub.

Katsetest selgub, et suulae kunstliku 
defekti korral pehmed koed taastuvad. 
Mõningatest iseärasustest sõltumata 
võivad nad oma funktsiooni osaliselt 
täita. Luukoe ülesehitus-lammutusprot- 
sesside vahekorra nihked viimase suu

nas sõltuvad luu või teda ümbritsevate 
kudede kahjustusest. Perifeersete när
vide kahjustus ja ka verevarustuse 
puudulikkus pidurdavad luukoe regene
ratsiooni ning põhjustavad luus destruk
tiivsete protsesside ülemäärase ulatuse 
(1, 5, 7, 8). Järeldub, et suulae plastiliste 
operatsioonide korral tuleb säästa või
malikult närvide ja veresoonte peamisi 
harusid. Ülalõua suulagijätkete luukoe 
hõrenemine (osteoporoos) veresoonte ja 
närvide vigastamise korral võib ilmselt 
põhjustada kõvasuulae funktsionaalse 
ebatäiuslikkuse, mis kliiniliselt väljen
dub ülalõua kasvu pidurduses tingituna 
armkoe mehaanilisest toimest, samuti 
deformatsiooni tekkes.
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MAKSA MIKROSOMAALSE 
ENSÜÜMSÜSTEEMI OSA ALKO
HOLISMI ETIOPATOGENEESIS JA 
RAVIMI|ALKOHOLI|-TOLERANT- 
SUSE TEKKIMISEL

HANS VARE JÄMEJALA

alkoholism, maksa mikrosomaalse süsteemi in
duktsioon, ravimite biotransformatsioon, ravimi- 
sõltuvus

Kliinilisest kogemusest teame, et 
mõned raviained kaotavad pikemaajali
sel kasutamisel oma toime esialgse in
tensiivsuse. Nii võib mõningate ainete, 
nagu barbituraatide, alkoholi, nikotiini 
järjekindlal tarvitamisel tekkida sei
sund, mille puhul talutakse endisest 
mitu korda suuremaid annuseid. Sellist 
nähtust on nimetatud ravimi(alkoholi)- 
tolerantsuseks.

Vähem märgatavaks on jäänud need 
juhtumid, kui kahest ravimist üks tingib 
teise toime nõrgenemise või kadumise. 
Tuntum on nn. ristuv tolerantsus, mille 
puhul on alkohoolikutel narkoosi tekita
vate ainete taluvus suurenenud.

Viimase aastakümne uurimused on 
selgitanud selle nähtuse ainevahetuslik- 
ke mehhanisme. Ravimid, ka muud kee
milised ühendid, mis on rohkem lipoidi- 
des kui vees lahustuvad, ei saa ilma 
edasise metaboliseerumiseta neerude 
kaudu erituda. Nad ilmuvad küll pri
maaruriini, kuid, lahustunud neerutoru- 
keste rakkude lipoidmembraanides, 
jõuavad organismi jälle tagasi. Need 
lipoidides lahustunud ained, jõudnud 

organismi teiste rakkude membraani
deni, tungivad rakku, kus nad kontsent
ratsiooni pideva suurenemise korral või
vad häirida ainevahetust. Intoksikatsi- 
ooni tekkimist takistavad rakkudes ek
sisteerivad arstimeid lõbustavad ensüü
mid (22). Kuigi neid ensüüme on kõigis 
rakkudes, on neid kõige rikkalikumalt 
maksa parenhüümirakkudes, kus ravi
mite lõhustumine on ka kõige intensiiv
sem, mille tõttu teda nimetatakse maksa 
mikrosomaalseks ensüümsüsteemiks.

Ülevaate elektronide mikrosomaalse 
transpordi süsteemi olemusest maksas 
on andnud H. Greim (7). Ülevaates on 
näidatud aktiivse hapniku üleandmine 
tsütokroomi P-450 poolt mittespetsiifili
sele lipoidides lahustuvale substraadile. 
Tekkinud ühend lahustub vees rohkem 
kui lähteaine, mistõttu tema tagasiimen- 
dumine lipofiilsete membraanide kaudu 
on takistatud. Arvatakse, et muudetud 
substraat imendub edasi maksa õõnes- 
ruumide süsteemi valendikku, kust ta 
difundeerub ekstratsellulaarsesse ruumi 
ning eritub sealt vere kaudu kas glüku- 
roonhappega seotult neerudesse või bili- 
rubiinina sappi.

Maksa mikrosomaalset ensüümsüstee- 
mi iseloomustab kõige enam tema mitte- 
spetsiifilisus: lõbustatakse või tehakse 
täiesti kahjutuks nii erineva keemilise 
struktuuriga ained, mis on rohkemal või 
vähemal määral lipoidides lahustuvad, 
kui ka organismiomased ained, näiteks 
steroidid. Võtmeensüümiks on selles 
süsteemis tsütokroom P-450. mis limi- 
teerib ka elektronide transpordi kiirust, 
ravimite lõhustumist. Kuigi maksa mik
rosomaalse ensüümsüsteemi reaktsioon 
kulgeb aeglaselt, kutsuvad nii mõnin
gate raviainete kõrgemad kontsentratsi
oonid kui ka nende ainete sage kasuta
mine esile selle süsteemi indutseeru- 
mise, mille puhul sünteesitakse de nouo 
rohkem ensüüme. Aineid, mis taolise 
nähtuse esile kutsuvad, nimetatakse in- 
duktoriteks. Selle tagajärjel võib maksa 
mikrosomaalse ensüümsüsteemi aktiiv
sus mitmekordistuda. Et see süsteem on 
mittespetsiifiline, siis ei kiirene mitte 
üksnes induktsiooni esilekutsunud ra
vimi, vaid ka mõningate teiste samal 
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ajal manustatud ravimite (võõrainete) 
lõhustumine. Tsütokroomi P-450 kiire
nenud sünteesiga samal ajal aktiveeru
vad sellega kaasnevad elektronide ahel
reaktsioonid ning ka need järelreaktsi- 
ooni ensüümid, mis võtavad osa kasu
tatud ravimi metaboliitide sidumisest, 
näiteks glükuroonhappega (gamma-glu- 
tamüültranspeptidaas, leelisene fosfa- 
taas).

Indutseeriva ravimi kasutamisel akti
veerub maksa mikrosomaalne ensüüm- 
süsteem mõne päeva kuni paari nädala 
jooksul. Taandumisperiood ulatub ravi
mi ärajätmisel 2... 6 nädalani, selleks 
ajaks saavutatakse maksa mikrosomaal- 
se aktiivsuse esialgne nivoo.

Neist iseärasustest tingituna võivad 
ravimite kombineerimisel ilmneda mit
mesugused nähud. Esiteks võib indut
seeriva ravimi toime avalduda mitte 
teiste, vaid tema enese suhtes, kutsudes 
pideval kasutamisel esile iseenda kiire
nenud lõhustumise. Nii võib etanool in- 
dutseerida kiirenenud eneselõhustumise 
(12, 17), nikotiin põhjustada nikotiini (1) 
lõhustumise intensiivistumise. Seda ko
geme kliiniliselt harjumusena ehk ravi- 
mitolerantsusena.

Toime võib olla vastupidine, kui kasu
tame kaht indutseerivat ainet koos, kus
juures ei ole tekkinud eelnevast ravist 
maksa mikrosomaalse ensüümsüsteemi 
aktiveerumist. Nii pidurdab alkoholi 
üheaegne kasutamine luminaali ja me- 
probamaadiga oluliselt nende kadumist 

verest, sest nende lõhustumine on täiesti 
või osaliselt konkureeriv maksa mikro- 
somaalses ensüümsüsteemis (23). See
tõttu saavutame kombineerimisel po- 
tentseeriva efekti, kuigi kõik kasutatud 
ained on ise maksa mikrosomaalse en
süümsüsteemi induktorid.

Mikrosomaalsüsteemi induktorid on 
bioloogilise toime järgi jaotatud kolme 
põhirühma: luminaali tüüpi, polütsükli- 
liste süsivesikute tüüpi ja anabolistlikud 
steroidid. T. Gram ja J. Gillette (6) esi
tavad mõningad induktorid (vt. tabel 1), 
samuti ravimid, mille lagundamine kii
reneb nii induktorite kasutamisest kui 
ka luminaalkuurist johtuvate maksa- 
talitluse parameetrite muutustest. Lu- 
minaalkuuri toimel kiireneb maksa mik- 
rosomaalses süsteemis oluliselt ravimite 
ia steroidide lõhustumine; suureneb 
NADPH tsütokroom c reduktaasi, 
NADPH tsütokroom P-450 reduktaasi, 
tsütokroomi P-450 ning fosfolipiidide 
sisaldus; suurenevad maksa kaal ja sa- 
pieritus.

Kui mikrosomaalsüsteemi aktiivsus on 
eelravi tulemusena (vt. tabel 1) ühest 
induktorist tingituna tõusnud, siis või
vad mõningad samal ajal antud ravimid 
kiiresti lõhustuda; DDT (Induktor) ma
nustamise järel oli heksobarbitaalune 
aeg katseloomadel tunduvalt lühem 
kontrollrühma loomade uneajast (14). 
Antikonvulsandid luminaal ja diphenyl
hydantoin ehk dilantiin, mida kasutati 
rohkem kui kolme kuu vältel, vähenda

Tabel. Mõningaid mikrosomaalsüsteemi induktoreid (T. Grami ja J. Gillette’i järgi)

Eelnev ravi induktoriga muudab 
nende ravimite metabolismi

Luminaali tüüpi induktorid

Luminaal ehk fenobarbitaal Atseetaniliid Levomütsetiin
Barbitaal ehk veronaal Amidopüriin Meperidiin
Pentobarbitaalnaatrium ehk Aniliin Meprobamaat
etaminaalnaatrium 3,4-benspüreen p-nitroanisool
DDT Bilirubiin Pentobarbitaal
Dimedrool Dilantiin Strühniin
Glutetimiid ehk noksüroon
Fenüülbutasoon ehk butadioon

Dikumariin
Dioniin

Testosteroon

Kloorbutanool Griseofulviin Türoksiin
Kordiamiin ehk niketamiid 
Meprobamaat
Tolbutamiid ehk butamiid
Uretaan

Fen üülbutasoon 
Kloorpromasiin 
Kodeiin 
Kortisool

Östradiool
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sid inimestel oluliselt p (p on DDE), 
DDT peamise metaboliidi sisaldust ve
res (4). Siinjuures indutseeris üks mik- 
rosomaalsüsteemi induktor teise in- 
duktori kiirema lõhustumise. Meie 
uurimise tulemused kinnitasid, et kui 
eelnevalt oli kahe nädala kestel manus- 
tatud meprobamaati, siis juurdeantud 
metamisüüli toime nõrgenes (25).

Eelnevast ilmneb, et kaks (või enam) 
induktorit põhjustavad pideval manus
tamisel mikrosomaalsüsteemis olukorra, 
mil üks kiirendab teise lõhustumist 
ning vastupidi. See on analoogiline klii
nilises praktikas tuntud ristuva tole
rantsusega, mis esineb alkoholi, uinuti- 
te ja narkootikumide vahel nende sa
geda kasutamise puhul.

Mikrosomaalsüsteemi aktiivsuse tõus 
tingituna induktorist võib aga kaotada 
teiste lipoidides lahustuvate ravimite, 
mitteinduktorite toime. On kirjeldatud 
antikoagulandi dikumariini kiirenenud 
lõhustumist üheaegselt manustatud lu
minaali toimel, kusjuures autorid leid
sid, et 52 müokardiinfarkti põdevast 
haigest oli 40-le lisaks antikoagulanti- 
dele antud ka barbituraate (16). Et lumi
naali samaaegne manustamine nõrgen
dab esialgselt antikoagulandi toimet, siis 
võib dikumariini annuse suurendamine 
induktori ärajätmise korral tekitada 
juba ohtliku seisundi verejooksudena.

On täheldatud antipüriini (11), salit- 
süülhappe, digitoksiini, dilantiini kiire
nenud lõhustumist luminaali mõjul. Bu- 
tadiooni toimel kiireneb amidopüriini ja 
digitoksiini lõhustumine.

Mikrosomaalsüsteemi induktsioon on 
tihedas seoses steroidide ainevahetusega. 
Loomkatsetes on korduvalt demonstree
ritud, et steroidide kiirenenud hüdrok- 
süülimist põhjustavad mitmed pidevalt 
manustatud ravimid, nagu luminaal, 
butadioon (7), putukamürk DDT (2). Ka 
mõningatel östrogeenidel ja anabolistli- 
kel steroididel on omadus indutseerida 
steroidide eneste kiirenenud lõhustu
mist. Arvatakse, et steroidhormoonid on 
tõenäoliselt tsütokroomi P-450 loodus
likuks füsioloogiliseks substraadiks. Fü
sioloogilise substraadina on arvestatud 
ka kolesteriini ja sapphappeid, mille 

struktuur sarnaneb steroidhormoonide 
struktuuriga. Samuti vajab steroidide 
biosüntees neerupealiste koores maksa 
mikrosomaalsüsteemiga identset elekt
ronide transpordisüsteemi.

Eespool nimetatutele lisaks tuleks 
loomkatsete kogemuste põhjal arvestada 
praktiliselt tähtsamate steroidhormoo
nide lõhustumise induktoritena trank- 
vilisaatoritest kloordiasepoksiidi (liib- 
rium, eleenium, napotoon), diasepaami 
(sedukseeni), meprobamaati (10), sage
dast alkoholi kasutamist (20), nikotiini 
(24), kofeiini (19).

Induktoritest põhjustatud steroidide 
ainevahetuse kiirenemine näib olevat 
kompensatoorseks lüliks, mis aitab kii
rendada ravimite resp. võõrainete lõ
hustumist. Kortisooni manustamine tõs-s 
tis rottidel maksa mikrosomaalsüsteemi. 
aktiivsust, kusjuures neerupealiste 
eemaldamine põhjustas tema aktiivsuse 
langust (21). Tsütokroomi P-450 võime 
siduda substraati suureneb androgee- 
nide toimel, östrogeenid aga toimivad 
vastassuunas (13). Täheldati, et östradi- 
ooli manustamine tugevdas kloorproma- 
siini hüpotermilist toimet ja aeglustas 
tema lõhustumist (8). Induktorite pidev 
kasutamine aga kutsub esile kompensa- 
toorsete mehhanismide kurnatuse.

Nii sedukseeni ühekordne kui ka kor
duv manustamine stimuleeris rottide 
neerupealiste koore funktsiooni, kuid 
kestval manustamisel ilmnes suhteline 
hormonaalne puudulikkus (29). Seega 
tekivad induktoritena toimivate ravi
mite pikaaegsel kasutamisel kas varem 
või hiljem, sõltudes organismi reaktiiv- 
susest ja aine toksilisusest, hormonaal
sed häired steroidide (testosterooni, hüd- 
rokortisooni jt.) ainevahetuses, nagu on 
seda täheldatud ka teiste induktorite 
puhul inimestel: DDT (30), barbituraa- 
did, diasepaam, alkohol (18) jt.

Mikrosomaalsüsteemi osa alkoholi 
lammutamisel on peetud ebaoluliseks. 
Teatavasti on enamik teadlasi alkohol- 
dehüdrogenaasi seni pidanud ainsaks ja 
määravaks teguriks alkoholi lammuta
misel. Kuid nagu on kindlaks tehtud, ei 
tõuse alkoholdehüdrogenaasi aktiivsus 
kroonilise alkoholimürgituse puhul. Sel
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le tõttu ei saa alkoholdehüdrogenaasi 
aktiivsuse tõusuga seletada alkohooliku
tel täheldatavat tolerantsuse tõusu alko
holi suhtes. Küll aga suurendas pidev 
alkoholi manustamine rottidel oluliselt 
(kuni 170%) alkoholi oksüdatsiooni 
maksa mikrosomaalses süsteemis (6). 
Kliinilisest kogemusest on alkohooliku
tel tuntud etapp, millest alates hakka
vad nendel joovet esile kutsuma ka 
surrogaadid, nn. polünarkomaaniline 
sündroom (28). Eelnevast on ilmne, et 
alkoholismi kujunemise teataval etapil 
lülitub patogeneesi indutseeruv maksa 
mikrosomaalne ensüümsüsteem, mille 
tagajärjeks on tugev tolerantsuse suu
renemine alkoholi, ristuv tolerantsus 
teiste ainete suhtes, samuti sellega seo
tud muud kliinilised sümptoomid.

Ristuva tolerantsuse tekkimisega, õi
gemini, mikrosomaalsüsteemi indutsee- 
rumisega peaks patogeneetiliselt seos
tuma abstinentsisündroomi areng, sest 
kuidas muidu saaks seletada fakti, et 
alkoholismi puhul võivad joovet esile 
kutsuda ning abstinentsisündroomi ku- 
peerida paljud ained, nagu barbamüül, 
luminaal, noksüroon, meprobamaat jt. 
Nende uinutite ja trankvilisaatorite ka
sutamine kliinilises praktikas oli tõhus, 
kuid tõi ilmsiks nende ainete omaduse 
tekitada ravimisõltuvust. Eelnevast tu
lenevad mõned üldised raviprintsiibid. 
Esiteks, abstinentsisündroomi kupeeri- 
vad kõige paremini alkoholi toimega 
sarnase toimega ained ehk narkootilised 
ained. Nende kasutamine järjest väikse
mates annustes pohmeluse kupeerimi- 
seks on omal kohal, kuid pikemaaegne 
manustamine, eriti väljaspool statsio
naari, on aluseks iatrogeense polünar- 
komaania kujundamisel. Teiseks tuleb 
arvestada seaduspärasust, et alkoholi 
kuritarvitamise järgselt on ravimite lõ- 
hustumine kiirenenud. Sellel perioodil 
manustatavate ravimite tõhusus vähe
neb. Sellest tingituna on pohmeluses 
õige vältida ravimite liigset ordineeri- 
mist ning piirduda üksikute desintoksi- 
katsiooni ja sümptomaatiliste vahendi
tega. Sellega soodustame maksa mikro- 
somaalse ensüümsüsteemi induktsiooni 
ja kroonilise intoksikatsiooni jääknäh

tude taandarengut. Ravimite liigtarvita- 
mise korral püüaksime kroonilise intok
sikatsiooni jääknähte ravida kroonilise 
intoksikatsiooniga! Kahjuks stimuleerib 
metoodiliste kirjade tulv arstide mõtle
mist just selles suunas.

Alkoholi kõrgenenud taluvuse nivoo 
on suure energiatarbega ainevahetuslik 
seisund. Meie uurimustest selgus, et sel
lega kaasnevad hapniku intensiivistu
nud kasutamine ja kemoretseptorite 
tundlikkuse alanemine CO2 suhtes. He- 
misüntees on suurenenud ning maksa 
valgusüntees muutunud (26). Biokeemi
lised uurimised on kinnitanud, et alko
holi oksüdatsiooni puhul on maksa 
hapnikuvajadus erakordselt suur (ligi
kaudu 85% vastuvõetud hapnikust), sa
mal ajal blokeeritakse tsitraattsükli mõ
jutamisest CO2 produktsioon (9). Sellest 
nähtub, et alkoholi oksüdatsiooniprot- 
sessid mõjutavad organismi välishinga- 
mist ulatuslikult. Vere hapniku mahu
tavuse ning transpordi mehhanismide 
kompensatoorne suurenemine on siin 
oluline lüli. Hemisünteesi kasv ja porfü- 
riiniainevahetuse intensiivistumine ei 
ole tõenäoselt spetsiifiline ainuüksi al
koholismile. Porfüriiniainevahetust mõ
jutab suur rühm aineid, näiteks barbitu- 
raadid, heksakloraan, sulfoonamiidid, 
tina jt. (27). Ilmselt on siin tegemist 
krooniliste mürgituste biotransformatsi- 
ooni ühe ühise mehhanismiga.

Maksa valgusüntees häirub mikroso
maalsüsteemi süstemaatilisest indutsee
rimisest, mis omakorda muudab oluli
selt teiste ensüümsüsteemide aktiivsust. 
Kui arvestada maksa juhtivat osa ste- 
roidhormoonide metabolismis ja nende 
sidumisel valkudega, on taoliste häirete 
tekkimine seaduspärane. Maksahäirete 
puhul on kinnitust leidnud neuromedi- 
aatorite ainevahetuse muutumine pea
ajus (15). Meie andmetel on alkohooli
kutel oluline seos kortikaalse talitluse 
nihete ja a2-globuliinide fraktsiooni si
salduse vahel perifeerses veres (26). 
Skisofreeniahaigete! on täheldatud a2- 
globuliini konformatsiooni muutumist 
a-heliksvormiks. Selle plasmafakto- 

riga seostatakse trüptofaani-, seroto- 
niini- ja glutamiinhappeainevahetuse 
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muutumist rakkudes (5). Alkoholismi 
puhul (tolerantsuse kasvu staadiumis) 
langes monoaminergiliste, sealhulgas ka 
serotoninergiliste protsesside aktiivsus. 
Morfiini abstinentsisündroomi on seos
tatud atsetüülkoliini plahvatusliku va
banemisega (3) ning alkohoolikutel on 
täheldatud kolinergiliste reaktsioonide 
aktiveerumist.

Maksa mikrosomaalse ensüümsüs- 
teemi induktsiooni käivitumisest suure
nev steroidhormoonide ainevahetuse 
aktiveerumine avaldub ka alkoholismi 
kliinilises pildis: paralleelselt tolerant
suse taseme tõusuga tõuseb androgee- 
nide aktiivsus, millest johtuvad hüper- 
seksuaalsus ja agressiivsus. Alkoholismi 
süvenemise korral hormonaalne süsteem 
dekompenseerub, mille tagajärjel lan
geb tolerantsus ja tekib impotentsus. 
Neuromediaatorite aktiivsuse muutuste 
hindamisel inimesel on kahjuks suuri 
metodoloogilisi raskusi. Seetõttu on siin 
palju ebaselget, mis vajab veel ulatus
likke ja multidistiplinaarseid uurimisi. 
Kindlasti tuleb ravi määramisel arves
tada alkoholismi staadiumi, sest pato- 
füsioloogilised mehhanismid on eri staa
diumides erinevad.
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VÄIKELASTE VIIRUS- 
GASTROENTERIIT

KUULO KUTSAR • TALLINN

viirusqastroenteriit, haiqusvormid, väikelapsed, 
Norwalkj aqens, qastroenteriidiviirus, epidemio- 
looqia

Väikelaste nakkushaiguste hulgas on 
märkimisväärne koht mittebakteriaalse 
päritoluga gastroenteriidil. Arvukad 
katsed leida gastroenteriiti põhjustavat 
tegurit entero- ja adenoviiruste hulgast 
ei ole loodetud tulemusi andnud (17, 
24, 30, 32).

Alles viimase kahe-kolme aasta uuri
miste põhjal on selgunud, et väikelaste 
viirusgastroenteriiti põhjustab agens, 
mida uurijad on nimetanud reoviiruse-

318



sarnaseks (13), orbiviiruseks (15), rota- 
viiruseks (10) ja duoviiruseks (7). 
Viiruste bioloogiliste omaduste, funkt
siooni ja kuuluvuse lõpliku selgitamiseni 
peetakse otstarbekaks nimetada kõiki 
agenseid väikelaste gastroenteriidi vii
rusteks (infantile gastroenteritis viru
ses) (26).

Väikelaste gastroenteriidi viirused 
avastati esmakordselt kaksteistsõrmik- 
soole epiteelirakkudes, mis olid saadud 
biopsia teel (4), ning seejärel haige lapse 
väljaheites (8) ja kaksteistsõrmiksoole 
sekreedis (15); nina-neelu sekreedist ei 
ole viirusi leitud (5). Viiruste olemasolu 
tõestamiseks kasutatakse kolme põhi
meetodit: elektronmikroskoopiat, immu- 
noelektroskoopiat ja immunofluorest- 
sentsimeetodit. Elektronmikroskoopili- 
sel uurimisel on optimaalne kontsent
ratsioon 109 . . . 10110 viirust ühes 
milliliitris faeces’e filtraadis; kontsent
ratsiooni korral alla 10° viirust ühes 
ml-s ei õnnestu neid faeces’es kindlaks 
teha.

Pärast gastroenteriidiviiruste avasta
mist ei õnnestunud neid paljundada pri
maarsetel ega püsikoekultuuridel, 
samuti elundkultuuridel ega katselooma 
organismis (11, 15). Hilisemate uuri
miste tulemusena selgus, et viirused 
paljunevad inimese loote soolerakkudes 
(18), inimese loote peensoole elundkul- 
tuuris (28), sea neerukoe rakkudes (2) ja 
veise loote soolerakkudes (1). Nimetatud 
primaarsetes koekultuurides paljunevad 
viirused ei põhjusta tsütopaatilist efekti 
ja raku tsütoplasmas lokaliseeruvad nad 
perinukleaarselt.

Antigeenselt struktuurilt on väike
laste gastroenteriidiviirused lähedased 
Nebraska vasikadiarröa ja hiirte episoo- 
tilise diarröa viirustele (13). Seroloogi
lisel uurimisel võib inimestel avastada 
antikehi kummagi viiruse suhtes, kus
juures antigeenne sarnasus on suurem 
esimesega. IgM-antikehad ilmuvad 
lapse verre kaks päeva pärast haiges
tumist. Et Nebraska vasikadiarröa vii
rus paljuneb hästi püsikoekultuuridel, 
siis on sellest võimalik valmistada ja 
kasutada standardset antigeeni gastro- 
enteriidiviiruse viroloogilisteks ja 

—immunoloogilisteks uuringuteks. Pärast 

haiguse põdemist ilmuvad lapse verre 
komplementi siduvad antikehad (12). 
Täiskasvanu veres on antikehi tiitris 
1:40 ja vähem ning inimese v-globuliini 
preparaatides tiitris 1:320 (10). Spetsii
filisi antikehi on võimalik veres kind
laks teha ka indirektsei immunofluo- 
restsentsimeetodil.

Väikelaste gastroenteriidi viiruste üld- 
bioloogilisele olemusele viitab nende 
ulatuslik levik. Nüüdisajaks on neid 
viirusi leitud Austraalias, Inglismaal, 
USA-s, Kanadas, Indias, Norras, Bang
ladeshis, Jaapanis, Singapuris, Rodee- 
sias, Argentiinas jm. (3, 6, 7, 11, 13, 14, 
15, 16, 20, 22, 25, 27, 29).

Seaduspäraselt suureneb gastroente
riidiviiruste levik talvekuudel, kuid 
neid esineb ka kevadel ja sügisel (7, 15). 
Sagedamini haigestuvad lapsed 6 . . . 12- 
kuuselt, harvem kuni viie aasta vanu
selt. Näiteks Melbourne’is uuritud 378 
lapsel avastati gastroenteriidiviirusi 
etioloogilise agensina erinevates vanu
serühmades järgmise sagedusega: alla 
kuut kuud 45 %-1, 6 ... 12 kuud 66%-l, 
1 . . . 2 aastat 50%-l, 2 ... 5 aastat 
55%-l ja üle viie aasta vanustest 22 %-1 
(7). 1975. aastal tõestati viiruslik etio
loogia rohkem kui 600 väikelaste gast
roenteriidi juhul Inglismaal (19). Vii
ruste väljaselgitamise üldine sagedus 
sporaadilistel haigusjuhtudel varieerub 
15... 18% (14, 21, 27), isegi kuni 81% 
(3). Gastroenteriidihaigetega paralleel
selt uuritud kontrollrühma lastel (ter
ved, ägeda respiratoorse nakkusega jm.) 
ei ole gastroenteriidiviirusi kindlaks 
tehtud (7, 13, 15). Tüüpilisi uurimistu
lemusi sai G. P. Davidson kaasautori
tega (7), kes sporaadilist ägedat enteriiti 
põdevatel lastel avastas gastroenteriidi
viirusi 52%-l, adenoviirusi 7%-l ja 
enteroviirusi 2%-l juhtudest. Kontroll
rühma lastel gastroenteriidiviirusi ei 
leitud, adenoviirusi aga leiti 8%-l ja 
enteroviirusi samuti 8%-l lastest. And
med rõhutavad veel kord juba kinnitust 
leidnud asjaolu, et entero- ja adenovii- 
rused laste seedetrakti viirushaigusi ise
seisvalt ei põhjusta.

Elektronmikroskoopilised uurimised 
on kinnitanud, et gastroenteriiti põde
vad väikelapsed eritavad viirusi välja
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heitega haiguse ägedas faasis: viiruste 
eritamine on kõige intensiivsem 3. kuni 
5. haiguspäeval ja see võib kesta 8 . . . 15 
päeva (7, 9, 27). Kaksteistsõrmiksoole 
sekreedist kaob viirus 6 ... 9. haigus
päeval (15).

Viirusgastroenteriidi inkubatsioonipe- 
riood kestab keskmiselt 48... 72 tundi, 
mis pikeneb vahel 4 ... 6 päevani (7, 9, 
15, 16, 23). Haiguse algus on järsk, 
sageli on esimene haiguse tunnus oksen
damine, millega 2... 36 tunni pärast 
kaasneb diarröa. Küllalt sageli ilmuvad 
oksendamine ja diarröa korraga. Harva 
on esimene sümptoom diarröa. Välja
heide on vedel, vinav, kollakasroheline, 
vere ja lima lisandita. Defekatsiooni 
sagedus on kuni 10 korda päevas ja 
kõhulahtisus kestab 5 ... 8 päeva. Pala
vik (37,5° ja rohkem) ei ole tüüpiline. 
Seda esineb kuni 63%-l haigetest ning 
see püsib pärast hospitaliseerimist ja 
ravi alustamist keskmiselt 36 tundi. 
Haige lapse organism kaotab palju 
vedelikku, millega kaasneb elektrolüü
tide tasakaalu nihe. Verepildis märki
misväärseid muutusi ei kujune: hemo
globiini hulk ja valge vere pilt püsivad 
normis, harva tekib mõõdukas lümfo- 
tsütoos.

Ägedad haigusnähud mööduvad 5 ... 
...8 päeva pärast (9, 20, 21, 23). Vast
sündinul võib viirusgastroenteriit kul
geda väheste kliiniliste nähtudega või 
asümptomaatilise nakkusena, mille 
puhul viiruste eritamine võib suure
neda 45%-ni (5). Kirjanduses on viiteid 
ka surmaga lõppenud gastroenteriidi 
juhtude kohta, mille puhul avastatakse 
peensoole rakkudes viirusi (7, 15).

Viirusgastroenteriidi epidemioloogia 
on lõplikult selgitamata. Eeskätt ei ole 
selge laste nakatumismehhanism. Kuigi 
haige eritab viirusi väljaheitega, on 
tõestamata ülekandetegurite või elu
kondliku kontakti tähtsus viiruste levi
kul. Võib vaid oletada, et vastsündinute 
ja väikelaste vanemad (emad) eritavad 
väljaheitega viirusi niivõrd madalas 
kontsentratsioonis, et see pole elektron- 
mikroskoopiliselt kindlaks tehtav (5). 
Haigete väikelaste perekondade vane
mad lapsed ja täiskasvanud viirusgast- 
roenteriiti ei haigestu. Näib tõenäoline, 

et terved täiskasvanud ei ole viiruse
kandjad, kuna on juba kinnitust leid
nud, et seda ei ole terved lapsed. Katses 
vabatahtliku täiskasvanuga, kelle vere- 
seerumi uurimine andis negatiivse tule
muse, ei kujunenud suu kaudu nakata
misel välja gastroenteriidinähte, viirusi 
ei leitud ka väljaheites ega kaksteist
sõrmiksoole rakkudes. Korduva katse 
tulemusena kujunesid 2 . .. 3-päevase 
inkubatsiooniaja järel samal inimesel 
välja kerged gastroenteriidinähud 
(iiveldus, spastilised kõhuvalud). Need 
ilmusid alles pärast seda, kui viirusi oli 
sondiga viidud otse kaksteistsõrmik- 
soolde (15). Et gastroenteriidiviirused on 
tundlikud hapete suhtes (10), siis on 
vastsündinud ja väikelapsed, kelle mao- 
sekretsioon on vähene, selle nakkuse 
suhtes vastuvõtlikud.

Lõplikku kinnitust ei ole leidnud sei
sukoht, mille järgi esineb kaks rühma 
viirusi — epideemilise ja sporaadilise 
viirusgastroenteriidi tekitajad (31). 
Gastroenteriidipuhangute ajal on lastelt 
tõepoolest isoleeritud nn. Norwalki 
agens, mis antigeense struktuuri poolest 
väikelaste gastroenteriidiviirustest tun
duvalt erineb, sarnaneb aga parvovii- 
rustega. Norwalki agensi seost epidee
milise viirusgastroenteriidiga pole 
ammendavalt tõestatud. Kuigi enamik 
seni uuritud viirusgastroenteriidi juhte 
kuulub sporaadiliste hulka, on juba 
praegu osalist kinnitust leidnud samade 
gastroenteriidiviiruste võime esile kut
suda gastroenteriidipuhanguid vastsün
dinute osakondades ja väikelaste kol
lektiivides (9, 19).

Seega on avastatud uus rühm viirusi 
— väikelaste gastroenteriidiviirused. 
Edasised uurimised selgitavad välja 
nende bioloogilised omadused ja koha 
viiruste klassifikatsioonis. Lõppeesmärk 
on väikelaste viirusgastroenteriidi vakt
siini väljatöötamine.
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Maie Lõvi, Peeter Roosaar TAHVEL VII

Mikrofoto 1. Värving van Giesoni järgi. Epiteeli aluspind sile. 
Subepiteliaalselt: jämedad kollageenkiud. Obj. 10X, Homal VI.
Mikrofoto 2. Värving van Giesoni järgi. Subepiteliaalses sidekoes 
jämedad kollageenkiudude kimbud, kude rakuvaene. Veresoonte 
sein paksenenud, sklerootiline. Obj. 20X, Homal VI.
Mikrofoto 3. Värving van Giesoni järgi. Üksikud luulamellid. 
Nende vahel sidekude. (Hõre luukude, mida läbivad ulatuslikud 
sidekoealad, aasta pärast defekti moodustamist kõvasuulaes). Obj. 
20X, Homal VI.



TAHVEL VIII Maie Lõvi, Peeter Roosaar

Mikrofoto 4. Värving van Giesoni järgi. Suulaeluu aasta pärast ope
ratsiooni. Veresooned ja närvid kahjustatud. Luus ulatuslikud side- 
koealad (osteoporoos). Obj. 10X, Homal VI.
Mikrofoto 5. Värving van Giesoni järgi. Suulaeluu pind ebatasane. 
Periosti kambiaalkihis ainult üksikuid osteoblaste. Obj. 20X, Homal 
VI.
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ravimite tootmine, taimekoekultuurid, tootmise 
tehnoloogia, bioaktiivsed ained, ravimtaimed

Ravimtaimede osatähtsus ravimite 
tootmisel on tänapäeval väga suur, sest 
umbes 40% kõikidest ravimitest saa
dakse ikka veel taimedest. Seetõttu on 
mõistetav teadlaste suur huvi taimekoe- 
kultuuride uurimise vastu, sest need 
võimaldavad bioloogiliselt aktiivseid 
aineid, mida seni võis saada üksnes loo
duses kasvavatest taimedest, toota ka 
tööstuslikult suures koguses.

Mõte kultiveerida isoleeritud taime- 
kudesid tekkis teadlastel juba siis, kui 
olid välja töötatud kunstlikud söötmed 
mikroorganismide ja loomorganismi 
rakkude kunstlikuks kasvatamiseks. 
Taimede kasvatamise põhinõuded selgi
tati välja juba möödunud sajandil.

Taimed vajavad kasvamiseks suurtes 
kogustes lämmastikku, fosforit ja kaa
liumi, vähemal määral magneesiumi, 
kaltsiumi ja väävlit ning väga väikes
tes kogustes mikroelemente. Kõiki neid 
elemente sisaldavas toitelahuses õnnes
tus kasvatada vaid kogu taime tervi
kuna.

Asi hakkas paigast nihkuma alles siis, 
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кш toitelahusesse lisati aineid, mis moo
dustuvad taimedes biosünteesi kaigus. 
Teatavasti tekib taimede lehtedes bio
sünteesi tagajärjel mitmeid orgaanilisi 
aineid, nagu suhkrud, vitamiinid, ami
nohapped.

Normaalselt saavad taimekoed nime
tatud aineid lehtedest laskuva vooluga. 
Kui asetati loetletud ainete laitusesse 
taimekoe tükke, õnnestus kasvatada tai
mede üksikuid elundeid, näiteks juuri, 
kuid mitte isoleeritud taimekudesid.

Esimesed, kellel läks korda kultivee
rida isoleeritud taimekudesid ja üksi
kuid rakke, olid 1932. а. P. R. White 
(19. 18) ja R. Gautheret (3). Nad koos
tasid toitesegud. millele lisasid rohkesti 
taimede kasvu stimuleerivaid aineid. 
Sellest ajast saigi alguse isoleeritud tai- 
mekudede kultiveerimisega hoogne 
tegelemine kogu maailmas.

Taimekoekult uuridele on iseloomuli
kud järgmised omadused. 1. Taimekoe- 
kultuurid on looduslikest taimedest 
eraldatud koed, mis kasvavad kunstli
kus keskkonnas spetsiaalsetes tingimus
tes. 2. Kunstlikus söötmes võivad kas
vada ja paljuneda üksnes kiiresti pool
duvad elusrakud, näiteks kambiumira- 
kud. 3. Koekultuure võib saada taime 
kõikidest elunditest, sagedamini kasuta
takse selleks taime varre- ja juureku- 
desid. harvem lehe- ja seemnekudesid. 
4. Söötmesse paigutatud taimekoe tüki
kesest moodustub kindla kujuta rakku- 
de-kogum, harilikult nõrgalt kollase 
värvusega, mida nimetatakse kalluseks 
e. kalluskoeks. Kalluskude ei sarnane 
koega, millest ta on tekkinud. Näiteks 
rohelisest lehest moodustunud kallus ei 
ole roheline, vaid nõrgalt kollakas või 
värvusetu vormitu rakkude kogum. 5. 
Kalluskude ei nõua kasvamiseks val
gust. ta võib kasvada nii täiesti pimedas 
kui ka päevavalguses.

Küll aga nõuab küllaldaselt õhku, 
mineraalsooli, suhkrut (peamiselt sah
haroosi). vitamiine ja kasvu stimulaa
toreid. Selleks kultiveeritakse kallust 
kas tahke söötme pinnal (agar-agari 
baasil) või vedelikus suspensioonkul- 
tuurini, millest juhitakse läbi õhku. 
Kasvatamisel suspensioonkultuurina on 

väga palju eeliseid. Esiteks puutub kal
luskude pidevalt kokku nii söötme kui 
ka õhuga, mistõttu kude kasvab suhte
liselt kiiresti. Teiseks, suurte anumate 
kasutamisel on võimalik saada rakkude 
suurt juurdekasvu. Ohustamine toimub 
mitmeti: väikeste anumate puhul piisab 
lihtsast loksutamisest loksutamismasi- 
natel. suurtesse anumatesse juhitakse 
puhastatud ja steriliseeritud õhku.

Kui kiiresti kalluskude kasvab, selle 
kohta mõned arvud. Tahkel söötmel 
kasvab kallus 1 cm läbimõõduni umbes 
kolme nädala jooksul. Kasvamine sõl
tub omakorda taimest ja koe omadus
test. Selline kallus tuleb tingimata 
ümber külvata, viia uuele söötmele, sest 
koe toitumine sellise suuruse puhul on 
häiritud. Ümberkülvamiseks lõigatakse 
kalluskude skalpelliga osadeks ja aseta
takse uuele söötmele. seda tuleb teha 
steriilsetes tingimustes. Nii toimub 
ümberkülvamine lakkamatult teatava 
ajavahemiku järel piiramatu arv kordi. 
Teatakse koekultuure. mille iga on 
mitukümmend aastat.

Vedelas söötmes kasvab kalluskude 
palju kiiremini. Näiteks kui kasutada 
20-liitrisi anumaid, kasvab nelja näda
laga umbes 800 g taimekude. Kahjuks 
nõuavad vedelkultuurid hinnalist sisse
seadet. mis on seda kallim ja keerukam, 
mida suuremad on kultiveerimisanu- 
mad. Sellel alal on meil märgatavaid 
edusamme. Kui juurdekasvanud rakke 
suspensioonkultuurist pidevalt eemal
dada ja asendada need sama koguse 
toiteseguga. võib saada taimerakkude 
juurdekasvu kuni 130 g ühe liitri kohta 
ööpäevas (17).

Kalluskoe pikaajalisel kultiveerimisel 
ja paljukordsel ümberkülvamisel vana
neb kude somaatilise mutatsiooni taga
järjel ja muutub nn. harjunud koeks. 
See ei nõua kasvamiseks enam kasvu 
stimulaatoreid või nõuab neid vähem ja 
kasvab palju kiiremini kui normaalne 
kallus.

Kasvu stimulaatoritel on esmajärgu
line tähtsus. Selleks kasutatakse mit
meid taimedes leiduvaid auksiine, her- 
bitsiidina laialt tuntud 2.4 dikloorfen- 
oksüäädikhapet e. 2,4-D, võrdlemisi hil
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juti sünteesitud 6-furfurüülaminopu- 
riini e. kinetiini jt. Varem kasutati ka 
taimekudede ekstrakte, mis sisaldavad 
loomulikke kasvu stimulaatoreid, näi
teks kookospähkli piima jm. Kasutusel 
on mitmesuguse koostisega söötmeid 
sõltuvalt koekultuurist. Kõige sageda
mini kasutatakse Murashige’i ja Skoogi 
söödet (5), mis sisaldab üle 20 kompo
nendi.

Nii taimekoe tükike kui ka kultivee- 
rimisanum ja töövahendid peavad olema 
mikroobidevabad. Kunstlik sööde on hea 
toitekeskkond ka mikroorganismidele, 
mis kiiresti paljunedes tõrjuvad välja 
aeglase kasvuga kalluskoe. Optimaalne 
temperatuur kalluskoe kultiveerimisel 
on 25 kuni 27°C.

1947. a. avastasid J. Teil ja R. Gaut
heret, et koerapöörirohu (Hyoscyamtis 
niger L.) koekultuurid on võimelised 
sünteesima alkaloide (15). See oli väga 
tähtis avastus. Seni valitses isoleeritud 
taimekudede kultiveerimise kui huvi
tava nähtuse vastu vaid puhtteoreetiline 
huvi, nüüd aga avanes võimalus saada 
alkaloide katseklaasis ilma kogu taime 
üles kasvatamata. Edasised uurimised 
kinnitasid, et taimekoekultuuridele on 
iseloomulik sünteesida kõiki taimedes 
leiduvaid aineid.

Eriti suure tõuke ravimtaimede koe- 
kultuuride uurimiseks andsid J. B. Rou- 
tien, L. G. Nickell ja W. Tulecke, kes 
näitasid, et on võimalik kultiveerida 
ravimtaimede koekultuure suures kogu
ses suspensioonkultuuridena (6, 7, 11, 
16, 17). Viimased tööd võimaldasid tai- 
mekoekultuure toota ka tööstuslikult.

1961. a. asuti USA-s Nebraska ja 
Iowa ülikoolis intensiivselt uurima 
ravimtaimede koekultuure ning neist 
bioloogiliselt aktiivsete ainete tootmise 
võimalusi. Tunnustatud teadlasteks said 
E. J. Staba, W. N. Chan, D. P. Carew jt. 
(1, 2, 13). Kui otsustada ilmunud tööde 
järgi, uuritakse ravimtaimede koekul
tuure ja neist ravimite tootmise võima
lusi ka Saksa Demokraatlikus Vabarii
gis, Saksa Föderatiivses Vabariigis, 
Prantsusmaal, Jaapanis, Kanadas jm. (4, 
11, 10, 12, 14).

Nõukogude Liidus hakkas isoleeritud 

taimekudede kultiveerimist esimesena 
uurima prof. R. Butenko NSV Liidu 
Teaduste Akadeemia Taimefüsioloogia 
Instituudis 1959. a. Tema sulest on 
ilmunud monograafia taimekudede kul
tiveerimise kohta (24). Üle kümne aasta 
tagasi hakati isoleeritud taimekudesid 
kultiveerima ka Moskvas Üleliidulises 
Ravimtaimede Teadusliku Uurimise 
Instituudis. 1967. a. asutati Leningradi 
Keemia ja Farmaatsia Instituudis prof. 
R. Butenko juhtimisel isoleeritud tai
mekudede kultiveerimise laboratoo
rium. Silmapaistev teadlane ravimtai
mede koekultuuride uurimise alal on 
seal A. Vollosovitš, kelle sulest on ilmu
nud palju töid ravimtaimede koekul
tuuride kultiveerimise kohta (25). Mai
nitud instituutidele on lisandunud veel 
Tomski Meditsiiniinstituut ja Vitebski 
Meditsiiniinstituut (21, 22).

Uurimistöö taimekoekultuuride vald
konnas on kogu maailmas viinud mit
metele huvitavatele avastustele. Kui 
toitekeskkonda lisada teatavaid aineid, 
on koekultuurides võimalik tõsta bio
loogiliselt aktiivsete ainete saagikust. 
J. Ponert näitas 1964. a., et kaaliumi- ja 
hõbedasoolad suurendavad maikellu
kese koekultuuris südameglükosiidide 
sisaldust (8). W. N. Chan ja E. J. Staba 
leidsid 1965. a., et kui ogaõuna koekul- 
tuuri lisada fenüülalaniini, suureneb 
sünteesitav alkaloidide kogus mitu kor
da (1).

Bioloogiliselt aktiivsete ainete saagi
kuse tõstmise üheks võimaluseks pee
takse erinevate taimede koekultuuride 
kooskasvatamist, nende sümbioosi, sest 
erisuguste taimede koed sünteesivad 
erinevaid aineid ja mõjutavad meid 
huvitavate toimeainete saagikust (25).

Bioloogiliselt aktiivsete ainete saa
gikuse tõstmise teine võimalus on 
geneetiline valik. Taimekoekultuurides 
tekivad väga kergesti polüploidsed 
rakud, mis aga harilikes tingimustes ei 
teki. Polüploidsetele rakkudele on ise
loomulik kromosoomide arvu mitme- 
kordistumine rakutuumas, rakkude 
suurenemine ja bioloogiliselt aktiivsete 
ainete koguse tunduv suurenemine (25).

Kolmandaks perspektiivseks võima
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luseks peetakse biokonversiooni. Bio- 
konversiooniks nimetatakse biosünteesi 
käigu muutumist erinevate taimede 
kudede kooskasvatamisel. Biokonver
siooni idee pärineb L. C. Nickellilt 
1962. aastast (6). Biokonversiooni teel 
on võimalik saada aineid, mida loodu
ses ei leidu (25).

Enne kui saab võimalikuks kõiki too
dud võimalusi realiseerida, tuleb selgu
sele jõuda veel mitmes asjaolus. Esiteks 
tuleb saada vajalikest taimedest suspen- 
sioonkultuurid, sest ainult need võimal
davad suurt rakkude juurdekasvu. 
Praegu on enam kui 50 ravimtaime koe- 
kultuurid saadud põhiliselt ainult tah
kel söötmel. Suspensioonkultuuride saa
mine eeldab suurt teaduslikku uurimis
tööd. Teiseks tuleb välja selgitada 
nende kultuuride kasvatamise ja neist 
bioloogiliselt aktiivsete ainete eralda
mise optimaalsed tingimused, mis on 
iga taime puhul erisugused.

Kolmas probleem on tehnilised ras
kused koekultuuride ohustamisel suur
tes kultiveerimisanumates, ilma et 
rikutaks steriilseid tingimusi. Tõsi küll, 
viimasel ajal on ilmunud töid, milles 
väidetakse, et mõnede taimede koekul- 
tuurid omandavad aja jooksul võime 
produtseerida mikroobidevastaseid 
aineid (23).

Neljandaks on taimekudede kultivee
rimine suures koguses küllalt kulukas 
ja toodetud ravimi hind on sageli palju 
kõrgem looduslikest taimedest saadud 
preparaadi hinnast. Koos teaduse ja teh
nika arenguga muutub olukord varsti 
kindlasti koekultuuride kasuks.

Ollakse seisukohal, et taimekudede 
tööstusliku kultiveerimise vajaduse 
ravimite tootmiseks määravad järgmi
sed asjaolud: 1) ravimtaimede haruldus 
looduses, 2) raskused varumisel, 3) ras
kused nende kasvatamisel (nõrk kasv, 
haigused, kahjurid jt.).

Üks selliseid taimi, mille koekultuu- 
ridest tasub ravimpreparaate toota, on 
ženšenn. Teatavasti on see taim loodu
ses väga haruldane, kultiveerimine aga 
tema aeglase kasvu tõttu väga kulukas. 
Teaduslikud uurimistööd on tõestanud, 
et ženšenni juure koekultuurist saadud 

ravimpreparaadil on sama ravitoime 
mis loodusliku taime juurest saadud 
preparaadilgi (9). Seetõttu on ženšenni 
ravimpreparaate hakatud tootma sus- 
pensioonkultuurist.

Esmakordselt said ženšenni koekul- 
tuuri R. Butenko ja tema kaastöölised 
Timir j azevi-nimelises Taimefüsioloogia 
Instituudis 1958. a. L. Slepjan tegi 
1968. a. kindlaks, et ženšenni juure kal- 
luskoe vesi- ja alkoholekstrakt on sti
muleerivate omadustega (27). Edasiste 
uurimistega selgitati välja ženšenni 
koekultuuride kasvu optimaalsed tingi
mused (26).

Katsetest nähtus, et koekultuurides 
saadakse ühe ženšenni juure massi 
kohta 50-grammine kaaluiive juba 6 ... 
... 7 nädala jooksul (9). Looduslikes 
tingimustes kasvab ženšenni juur nii 
palju suuremaks alles mitme aastaga.

Teine taim, mille koekultuuride töös
tuslikust kasvatamisest ollakse huvita
tud, on Dioscorea deltoidea. Sellest tai
mest saadav diosgeniin on tooraineks 
kortikosteroidipreparaatide tootmisel. 
Dioscorea deltoidea on troopilise pärit
oluga mitmeaastane taim, mis vajab 
kasvamiseks eritingimusi. Looduslikust 
taimest saadakse 3 .. . 4% diosgeniini, 
koekultuuridest kuni 1,6% (20).

Otstarbekas on ravimpreparaate toota 
ka ussirauvolfia (Rauwoljia serpentina) 
koekultuuridest. See taim sisaldab väga 
vajalikke rahustavaid ja vererõhku 
alandavaid alkaloide, taim ei kasva 
Nõukogude Liidus.

Kirjanduses ilmunud tööde järgi 
otsustades uuritakse ravimite tootmise 
võimalusi ka mõnede teiste ravimtai
mede koekultuuridest, näiteks Datura 
innoTia, Polyscias filicitolia Bayley jt. 
(28, 29).
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UDK 615.356(047)

MULTiV!TAMI!NIPREPARAAD!D

AINO KRUSE ILMAR KRUSE . TARTU 

multivitamiinid, liitpreparaadid, vitamiinide ordi- 
neerimine

Vitamiinide ordineerimisel tuleks 
vältida tasakaalustamata vitamiinikom- 
binatsioone. Vitamiinide omavaheliste 
seoste arvestamata jätmine, ebaratsio
naalselt koostatud preparaatide pike
maajaline kasutamine võib põhjustada 
endogeenseid polühüpovitaminoose (1, 
2, 7, 18). Näide: et PP-vitamiini metü- 
leerimiseks organismis kulutatakse 
palju metüülrühmi, siis nikotiinhappe 
ja tema amiidi suuremaid doose, eriti 
nende pikemaajalisel kasutamisel, tu
leks kombineerida koliini ja metioniini 
ratsionaalsete kogustega (7, 18). Koos 
metioniiniga osaleb nikotiinamiidi 
metüleerimises ka püridoksiin. Mida 
rohkem leidub toidus trüptofaani, me
tioniini ja tsüsteiini, seda enam vaja
takse püridoksiini. B6-vitamiini-vaegus 
vähendab F-vitamiini aktiivsust, mis 
võib viia maksa rasvinfiltratsioonini. 
Viimast aitavad ära hoida inosiit, oroot- 
hape, tioktamiid ja teised vitamiinid 
(1, 7, 18). Vitamiinide vastastikuseid 
seoseid on käsitletud paljudes teabealli- 
kais (2, 9, 10, 14, 17).

Tihe füsioloogiline sõltuvus valitseb 
ka vitamiinide ja mikroelementide 
vahel, näiteks vitamiinide A, D, Bi ja 
C ning vase, mangaani, koobalti ja tsingi 
vahel ning vitamiini B12 ja raua ning 
koobalti vahel. Samuti seostatakse vita
miinide metabolismi otseselt endo
kriinse süsteemi funktsionaalse seisun
diga (18).

Nimetatule vaatamata ordineeritakse 
tihti tasakaalustamata vitamiinikombi- 
natsioone, apteekidest võib osta mõne- 
komponendilisi polüvitamiiniprepa- 
raate. Selliste preparaatide kasutamine 
toob kindlasti vaid vähest kasu või on 
nende kasulikkus hoopis küsitav (13). 
Seetõttu täheldataksegi multivitamiini- 
preparaatide koostise üha komplitsee-
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Tabel 1. Nõukogude Liidus kasutatavate multivitamiinipreparaatide koostis
Koostis
ained Koostisaine hulk preparaadis (mg-des)

e
E s
S es e

e3 e3 e
©

Ö8 _ "5 _
3 5<y — "5 _ E 5 о

3а m
а а -e D 2 5 8 6 Oi О 6 E 21 £ 3
H а E 2 g 2 8 Ö S к О E а 72 а g-o
28 E -2; E £ § а 8 $ 8 fs з 23 -— 23 -—■ ьч m

А 1000 RÜ 5 16,5 26,4 3.3 6.6 3,3 6,6 1
Bi 2 5 10 2 20 1,5 2 2 0,5
B:
B2-mononuk- 
leotiid

2 5 10 2 10 1,5

2

2 0,5

Вз 10 3 3 10 3 2,5
Be 5 10 3 20 2 10 2 0,5
В12 ,ug 2 100 10 25 7 1
Вс 0,5 5 0,5 0,5 0,4
С 70 200 75 200 75 100 25
D 1000 RÜ 0,25 0,5
E 10 10 5 20 3 0,5
H од
P 100 10 20 50
PP 15 50 75 20 50 10 15 6 10
Kohin 100
Metioniin 200 100

ritumaks muutumist, vitamiinide kom
bineerimist mineraalainete ja mikroele- 
mentidega, lipotroopsete ainete, hor
moonide, anaboliitide, maksapreparaa- 
tide, aminohapete ja muude bioloogili
selt aktiivsete ainetega.

Selliseid liitpreparaate kasutatakse 
ulatuslikult väga mitmesuguste hai
guste profülaktikaks ja raviks. Eriti 
tuleks rõhutada nende mõjusust orga
nismi vananemisest tingitud haigusnäh- 
tude puhul, ka enneaegse vananemise 
korral, suurte kehaliste koormuste 
rakendamisel, antibiootikumide ja 
kemoterapeutiliste vahendite suurte 
dooside kasutamisel, rasedus- ja lak
tatsiooniperioodil, mürgituste, orga
nismi vaimse ja kehalise kurnatuse, 
unehäirete, üldise nõrkuse, stressi 
puhul. Neis preparaatides kasutatakse 
vitamiinidest ja kofermentidest reti- 
nooli (vitamiin A), tiamiini (Bi), 
kokarboksülaasi, riboflaviini (Bo), ribo- 
flaviinmononukleotiidi, kaltsiumpanto- 
tenaati või pantotenooli (Вз)*,  nikotiin
hapet (B5)*,  püridoksiini (Вб), tsüanoko- 
balamiini (B12), oroothapet (B13), kalt- 
siumpangamaati (B15), foolhapet (Bc), 

* Kasutame kaltsiumpantotenaadi ja pan
totenooli tähisena vitamiini B3 (1, 6, 7, 18) 
ja nikotiinhappe tähisena vitamiini B5 (1, 6, 
7). M. Maškovski järgi tuleks tähiseid kasu
tada vastupidi (14). Arusaamatuste vältimi
seks on soovitatav retseptide väljakirjuta
misel kasutada vitamiinide nimetusi.

askorbiinhapet (C), kaltsiferooli (D), 
tokoferooli (E), küllastumata rasvhap
peid (F), biotiini (H), p-aminobensoe- 
hapet (H’), menadiooni ja vikasooli (K), 
tioktaanhapet e. lipohapet või tiokta- 
miidi e. lipamiidi (N), rutiini (P), niko- 
tiinamiidi (PP), inosiiti, koliini jt.; 
mineraalainetest ja mikroelementidest 
kaaliumi, magneesiumi, kaltsiumi, 
vaske, tsinki, mangaani, koobaltit, 
molübdeeni, joodi, fluori sisaldavaid 
ühendeid, muudest komponentidest 
hormoone, anaboliite, maksapreparaate, 
aminohappeid j a muid aineid. Üksik- 
komponente on neis preparaatides tava
liselt kümnest kolmekümneni.

Suu kaudu manustatavatest multivi- 
tamiinipreparaatidest kasutatakse enam 
dražeesid, tablette ja želatiinkapslites 
pulbrisegusid, vähem lahuseid ja tilku. 
Vees lahustuvad vitamiinid lahusta
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takse vedelravimite puhul polaarses 
solvendis ning rasvas lahustuvad vita
miinid viiakse pindaktiivsete ainete 
kaasabil samasse dispersioonikeskkonda 
solubiliseentud mitsellidena.

Tabelisse 1 on paigutatud Nõukogude 
Liidus toodetavad (andmeveergudes 
1... 7) (11, 14, 19) ja meile impordita
vad (8... 9) (11) ning tabelisse 2 mujal 
kasutatavad multivitamiinipreparaadid 
valikuliselt (1 . . . 10) (3, 5, 6, 8), mis 
koosnevad peamiselt vitamiinidest ja 
lipotroopsetest ainetest. Koostisainete 
hulgad on antud peamiselt mg või ka 
ug või rahvusvahelistes ühikutes (RÜ). 
A-vitamiini 1 RÜ = 0,000344 mg reti- 
nooli ja D-vitamiini 1 RÜ = 0,000025 mg 
kaltsiferooli (6). В1-vitamiin esineb tia- 
miinkloriidina või -mononitraadina, 

koliin hüdrotartraadina, tsitraadina või 
kloriidina.

Meil toodetakse või meile impordi
takse ka järgmisi lihtsama koostisega 
vitamiinipreparaatide valmisvorme: 
Acidum lipoicum (N), Aeuitum (А, E), 
Ascoruti-num (С, P), Asnitinum (A, Bi, 
B5), Axeromaltum (A), Beceuina (Bi, C, 
PP), В-complex (Bi, B2, Вз, Вб, PP), 
Bif acton (В 12, sisemine faktor), Calcii 
pantothenas (Вз), Cholini chloridum, 
Cocarboxylasum (B-pürofosfaat), Ere- 
vit (E), Geromtal Нз (erimenetlusel val
mistatud 20/0-line novokaiinilahus, s. o. 
vitamiini H’ ja dietüülaminoetanooli 
ester), Kalii orotas (B13), Kanauit (Ki), 
Linaetholum (F), Nicoflavin (B2, B5), 
Pentomtum (Bi, Вб, B12, Bc, PP), Polibe 
(Bi, B2, Вб, PP), Pol-yuitamin (A, Bi, B2,

Tabel 2. Mujal kasutatavate mõnede multivitamiinipreparaatide koostis

Koostisaine hulk preparaadis (mg-des)
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А 1000 RÜ 5 1 5 3 12 3
Bi 2 5 10 2 2 6 15 5 0,33
B2 1 2 7,5 2 5 0,33
B2-mononukleotiid 3 2,5 9 15
Вз 2 10 10 3 8 6 25 3 0,33
BG 2 1 5 2 4 4 3 10 1 0,33
B12 ug 1 0,67 2 a
Bia 30 20 30
C 75 10 75 50 100 75 100
D 1000 RÜ 1 1 1,8 1
E 2 15 3 10 2,5 3 1
H 0,1 0,03
N 5 5 5
P 10 10 b
PP 20 15 50 6 25 20 60 20 30 3,33
Dehüdrokoolhape 5 5
Inosiit 5 10 50 120 111
Koliin 20 100 50 600 233
Metioniin 100 28
Muud
komponendid e d e f g h i

а — hüdroksükobalamiini (B12a) 1,66 ,ug
b — sidruni flavonoide (P) 100 mg
c — p-aminobensoehapet (H’) 10 mg
d — menadiooni (K) 0,2 mg
e — foolhapet (Bc) 0,4 mg

f — kokarboksülaasi 4 mg
g — kofeiini 200 mg 

vermutit 60 g
h — naatriumfosfaati 150 mg
i — menadiooni (K) 0,05 mg 

raud(II)fumaraati 91 mg

327



C), Quercetin (Р), Ribojlammim топо- 
nucleotidum (B2-5-naatriummonofos- 
faat), Rutascorbin (С, P), Species vita-

minicae, Videinum (D2), Vikasolum (K- 
derivaat). Nende koostised ja kasuta
mise näidustused on toodud hiljuti 

Tabel 3. Vitamiine, mikroelemente ja muid aineid sisaldavate liitpreparaatide koostis

Koostisaine hulk preparaadis (mg-des)Koostisained
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A 1000 RÜ 2,5 0,25 1,5 10 4 1,05 3
Bi 2,5 0,75 1 10 1 0,32 1.5
B2 2,5 1 1 10 2 1,3 1
Вз 5 3 10 1 2,24 1
Be 2 0,25 0,5 5 0,125 0,35 1
B12 pg 5 0,5 0,5 50 1 3,15
Вс 1 0,1 0,2 0,035 2,5
С 75 50 3 100 30 35
D 1000 RÜ 0,075 0,1 1 1 0,28 ' 0,5
Е 3 1 3 3 0,25 3,5 1
К a 0,25 b
Р 10 5 5 0,5
РР 20 15 10 50 10 2,8 7,5
Koliin 100 105 5
Muud vitamiinid c d e f
Си 1 1,1 0,225 0,0025 0,28 0,05
Mn 1 0,79 1,35 0,5
Fe 8 50 16,75 8 5
Со 0,55 0,0235 0,05
Mg 1,66 1,25 70 0,5
Ca 40 200 630 175
Zn 44 0,62 0,075 2,1 0,05
Mb 0,47 0,005
J 0,25 0,065 0,0455 0,05
к 20 0,275 980 0,5
Muud mineraal-
ained g h i
Muud kompo-
nendid j k 1 m n 0

fütiini 30 mg

a — vikasooli 2,5 mg k — metüülandrostendiooli 0,5 mg
b — atsetomenaftooni 0,5 mg 1 — glutamiinhapet 0,0218 mg
c — kaltsiumpangamaati (Bis) 5 mg etüülöstrenooli 0,5 mg
d — inosiiti 20 mg m — maksaekstrakti 50 mg
e — biotiini (H) 0,02 mg dehüdrokoolhapet 10 mg
f — inosiiti 0,5 mg n — fenüülalaniini 80 mg

p-aminobensoehapet (H') 0,5 mg proteiine 15 g
linoleenhapet (F) 0,5 mg süsivesikuid 57 g
nikotiinhapet (Bs) 5 mg rasvu 18 g

g — kaltsiumfluoriidi 0,325 mg о — maksaekstrakti 25 mg
boorhapet 0,0015 mg koolapähklit 50 mg

h — element fosforit 0,49 mg lutserni 12,5 mg
element naatriumi 420 mg letsitiini 2 mg

i — naatriumglütserofosfaati 10 mg klorofülli 0,5 mg
j — glutamiinhapet 50 mg kuivatatud pärmi 25 mg

metioniini 50 mg nisuiduõli 2,5 mg
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ilmunud käsiraamatus (11). Apteekides 
on müügil ka vitamiinid A, Bi, B2, B5, 
Be, Bi2, Bis, C, D, E, P, PP, U monovita- 
miinipreparaatidena, vitamiinisegud 
Bc+C, Bc+Bi2, Tetra-uitum (Bi B2, B5, 
C) jt. Osaliselt neid ja ka muid prepa
raate on kirjeldatud teabeallikais (10, 
12, 14, 18, 19).

Juhime tähelepanu ka vitamiinide 
ja ravimite kombinatsioonidele. Neist 
esitaksime Becioram, Bemycin, Bepho- 
ral, Calcemt, Chinascorbin, Glio-6, Gly- 
cerophosphenum, Delipin, IF-12, KN, 
Liquor Nifontovi, Livicliman, Mellive- 
non, Mercamini ascorbinas, Mor- 
galin, Neurotamin, Nicofer, Nicospan, 
Nicoverin, Paniverin, Retol-Rutin, 
Rutophyllin, Vicedrin, Viceinum, Vita- 
calcin, Vitachlorcyclinum, Vitasedin, 
Vitohepatum, Vitoxycyclin, VND-6 (11).

Keerukama koostisega liitpreparaati- 
des võivad kõrvuti vitamiinidega olla 
ka mikroelemendid ja mineraalained, 
lipotroopsed ained, hormoonid, anabo- 
liidid, maksapreparaadid, aminohapped, 
valgud, süsivesikud, rasvad. Tabeli 
3 esimesse veergu on paigutatud 
NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia 
Gerontoloogia Instituudi poolt esitatud 
geriaatrias kasutusel olev preparaat 
(13, 16), meile imporditavad (andme- 
veergudes 2 .. . 3) (11*)  ja tabelitesse 3 
ja 4 mujal kasutatavad multivitamiini- 
preparaadid valikuliselt (andmeveergu- 
des 4... 7 tabelis 3 ja 1 . .. 8 tabelis 4) 
(5, 6, 8). Mineraalainete sisaldus on pre
paraatide Heriplex, Lofenalac ja Multi
tabs puhul antud elementide, teistel 
juhtudel ainete sisaldusena milligram
mides. Preparaatides esineb vask kar
bonaadina, oksiidina või sulfaadina, 
mangaan sulfaadina või dioksiidina, 
raud raud(II)fumaraadina, -glükonaa- 
dina või -sulfaadina, koobalt glükonaa- 
dina või sulfaadina, magneesium fos- 
faadina, oksiidina või sulfaadina, kalt
sium fosfaadina, glükonaadina või 
karbonaadina, tsink oksiidina või sul- 

* Selles käsiraamatus (11) on vitamiinipre
paraatide koostistes ilmseid vigu, eriti pre
paraadi Fortevit puhul, mistõttu viimast ei 
ole tabelisse kantud.

faadina, molübdeen ammoonium- või 
naatriummolübdaadina, jood kaalium- 
jodiidina, kaalium kloriidina või sulfaa
dina. Nõukogude Liidus on tehtud 
ettepanek viia mikroelementidest vask, 
tsink, koobalt ja mangaan ravimprepa
raatidesse kaseinaatidena, magneesium 
asparaginaadina ning raud raud(II)lak- 
taadina. Gerotoni komponente (tabelis 
3) ja nimetatud mikroelemente sisal
dava liitpreparaadi tootmisse võtmist 
võib peatselt oodata (16).

Vitamiine kasutatakse ka süstelahus- 
tes. Lihtsama koostisega preparaadid 
on toodud farmakopöades (6, 12, 15). 
Liitpreparaatides-vesilahustes kombi
neeritakse sagedamini tiamiinkloriidi, 
riboflaviini või riboflaviinmononukleo- 
tiidi, kaltsium- või naatriumpantote- 
naati või pantotenooli, püridoksiinhüd- 
rokloriidi, nikotiinamiidi, nikotiinhapet, 
maksaekstrakti, harvem ka tsüanokoba- 
lamiini ja biotiini. Lihasesse süstimiseks 
mõeldud lahuse valmistamisel lisatakse 
tavaliselt konservandina 2,5% kloor- 
kresooli (4-kloor-3-metüülfenooli) ja. 
2 . . . 4% bensüülalkoholi. Kirjutises (4) 
on toodud üheksa süstelahuse eeskirjad. 
Tšehhoslovakkias ja Rumeenias toode
takse süstelahust В-сотр1езс (11). Pre
paraat Injectabile B-Combini sisaldab 
250 mg tiamiinkloriidi, 160 mg ribofla- 
viinmononukleotiidi, 250 mg pantote
nooli, 125 mg püridoksiinhüdrokloriidi, 
1250 mg nikotiinamiidi, 300 mg naat
riumkloriidi, 800 mg 2 n soolhapet, kuni 
100 ml apürogeenset vett. Konservan
dina on lisatud 0,1° о metüülhüdroksü- 
bensoaati, lahuse pH 3,8... 4,2, sterili
seeritakse autoklaavis (6).

Askorbiinhapet väljastatakse eraldi 
ampullides naatriumaskorbinaadilahu- 
sena, mida segatakse B-grupi vitamii
nide ampull-lahustega vahetult enne 
kasutamist (6). Süstelahuseid Pabrinea: 
Compound Vitamin Injections ning 
Parentrouite toodetakse veenisiseseks 
ja lihasesiseseks manustamiseks eraldi. 
Neid kasutatakse alkoholist, ravimitest, 
narkootikumidest põhjustatud kooma, 
deliiriumi korral ja muudel juhtudel. 
Koostis ja kasutamisjuhised on toodud, 
teatmeteoses (6).
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Tabel 4. Vitamiine, mikroelemente ja muid aineid sisaldaavate liitpreparaatide koostis

Koostisained Koostisaine hulk preparaadis (mg-des)
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А 1000 RÜ 5 5 5 2,5 5 5 4 2,5
Bi 4 3 5 1,5 5 5 0,75 3
В2 2 2,5 5 1 5 5 0,5 3
Вз 5 5 5 1 3 0,6 3
Be 2 2,5 2 0,5 1 0,25 1
в 12 pg 2 1 0,5 2 2 3
Вс 0,1 0,3 0,1
с 75 a 75 25 50 75 50 50
D 1000 RÜ 0,4 0,5 0,5 0,25 0,5 0,3 0,25
Е 15 15 10 0,5 5 1 5 3
К 0,1 0,05 0,25
Р 40 10 5
РР 30 30 25 5 15 30 8 20
Kohin 20
Си 1 0,05 4 0,125 0,225
Мп 2 4 0,5 0,79
Fe 120 60 20 25 30 40 10 50
Со 0,5 0,075 0,1 0,55
Mg 25 25 0,15 1,66
Ca 100 100 250 200
Zn 1 0,5 2 0,2 0,62
I 0,2 0,2 0,1 0,01 0,25
Muud mineraalained b c d
Muud komponendid e f g h

a — kaltsiumaskorbinaati 75 mg 
b — mikroelementi fluori 0,2 mg 
c — naatriummolübdaati 0,03 mg 
d — naatriummolübdaati 0,47 mg 
'e — maksaekstrakti 100 mg

f — etüülöstrenooli 0,5 mg
g — amülaasi 162 mg
h — metüültestosterooni 2 mg 

etinüülöstradiooli 0,001 mg 
maksaekstrakti 100 mg

Nagu eeltoodud põgusastki ülevaatest 
nähtub, on vitamiinide kombineerimise 
mooduseid rohkesti. Ühelt poolt ole
masolevate valmisvormide ja teiselt 
poolt apteekide ekstemporaalse retsep
tuuri võimaluste senisest efektiivsem 
kasutamine võimaldaks luua hinnata
vaid ravimkombinatsioone.
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Tartu Apteegiladu 
TRÜ Arstiteaduskonna 

farmaatsia kateeder

SOTSIO- JA PSÜHHOTERAAPIA 
ALKOHOLISMI RAVIKOMPLEKSIS

HEITI KADASTIK • TARTU

Kardiotoksilise toimega medikamendid on 
klorokiin, fenotiasiinid, imipramiini derivaa
did, tsütostaatikumid daunomütsiin ja adria- 
mütsiin, mitmed fosfori- ja elavhõbedaprepa- 
raadid, mis kõik võivad põhjustada südame 
erutus j ühtivuse häireid ja südametalitluse 
muutusi. Arseeni-, plii-, koobaltipreparaatide 
kasutamine võib kaasa tuua kardiomüopaatia 
tekke, allergiline müokardiit võib olla sageli 
antibiootikumravi (penitsilliin, streptomüt- 
siin, kloortetratsükliin), harvem tsütostaati- 
kumravi tagajärg. Kardiomüopaatiat ja süda
mepuudulikkust võivad esile kutsuda ka tri- 
tsüklilised antidepressandid, sulfaniilamiidid, 
fenüülbutasoon, fenüliin. Peroraalselt kasu
tatavatel kontratseptikumidel ja imipramiini 
derivaatidel on toksiline mõju eriti pärgarte- 
ritele. Loomkatsetega ei saa tõestada müo- 
kardiinfarkti teket kontratseptikumide kasu
tamise tulemusena, kuid varajasematel aas
tatel, mil peroraalselt kasutatavad kontrat- 
septikumid ei olnud veel levinud, oli 
müokardiinfarkt noortel naistel harva esinev 
haigus. Nüüd täheldatakse müokardiinfarkti 
sageli just neil reproduktiivses eas naistel, 
kes kasutavad kontratseptikume peroraalselt.

Int. Ртах., 1976, 4.
Экспресс-инфорлгауия (Побочное действие 

лекарственных веществ), 1977, 5. 

alkoholism, sotsioteraapia, psühhoteraapia, komp
leksne ravi, sekundaarne profülaktika

Krooniline alkoholism kui inimese 
ebaterve seisund kujuneb sõltuvalt isi
kust erineva kiirusega, sõltudes nii 
endo- kui ka eksogeensetest teguritest. 
Kahjuks ei ole teadus seni veel ammen
davalt selgitanud alkoholismi suhtes 
vastuvõtliku organismi iseärasusi.

Nn. parajuslasena napsutamine on 
meil väga laialt levinud ja isegi heaks
kiitu või vähemalt mitte üldist hukka
mõistu leidnud seltskondlik suhtlemis- 
viis. Sellisena on ta vähem meditsiini
line, rohkem aga sotsiaalne probleem. 
Parajuslus alkoholi tarvitamisel on ba
lansseerimine kuristiku serval, kust pal
jud vääratada võivad. See on kroonilise 
alkoholismi eelstaadium. Kui vähieelsed 
seisundid, prekantseroosid, võetakse 
kõik arvele ja kuuluvad jälgimisele, siis 
alkohoolsete jookide pruukimisega liial
dajaid, kes on ületanud parajusluse piiri, 
ei taha keegi esialgu oma kontrolli alla 
võtta. Arstiabi ei ole siin küll veel vaja
lik, sest inimese edasine saatus oleneb 
suurel määral sellest, kuidas suhtuvad 
tema alkoholi liigtarvitamisse perekond, 
sõbrad, töökollektiiv. Kroonilise alkoho
lismi esmane profülaktika seisnebki elu
laadi korralduses ja nõuab esmalt alko
hoolsete jookide tarbimise vähendamist. 
See on riiklik, üldrahvalik ning amet
kondadevaheline ülesanne.
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Esmase profülaktika puudulikkus tin
gib juba ravi vajaduse. Seejuures peame 
teadma, et kroonilise alkoholismi kau
saalset ravi, mis taastaks organismi 
alkoholismieelse reaktsiooni selle joogi 
suhtes, ei ole olemas. Ravi on sümpto
maatiline ning aitab joomisest võõru
tada, ravitulemusi aga hinnatakse selle 
järgi, kui kaua on ravialune suutnud 
joomisest hoiduda.

Erinevad autorid on alkoholismi ravi 
tulemuste kohta avaldanud erisuguseid 
andmeid, näitamata seejuures täpsemalt, 
millise kontingendiga on tegemist olnud. 
Alkohoolikuid aga ei saa vaadelda ühtse 
rühmana, ravitulemus oleneb suuresti 
ravitavate degradatsiooniastmest ja ra
vile pöördumise motiivist. Tähtis osa 
haige ravis on raviarstil ja tema oskusel 
ravitavaga kontakti luua. Kui kontakt 
jääb formaalseks, kui raviprotseduure 
määratakse kõigile standardse skeemi 
järgi individuaalseid iseärasusi arvesta
mata või, veelgi halvem, lausa mehaani
liselt, siis vaevalt võib soodsaid tule
musi loota.

Kroonilise alkoholismi ravi toimub 
kas patsiendi enda soovil või rahvakohtu 
poolt määratud sundravina, kas ambu
latoorselt või statsionaarselt, kas psüh- 
honeuroloogiakabinetis, -dispanseris, 
-haiglas, ravi- ja tööprofülaktooriumis 
või kinnipidamiskohas. Ühed autorid 
peavad tulemusrikkamaks statsionaar
set ravi, teised seevastu arvavad, et kui 
alkohoolik saab oma igapäevase elu- ja 
töörežiimi kõrval ambulatoorset ravi, 
võivad ravitulemused olla püsivamadki, 
sest siis puudub järsk üleminek statsio
naari säästvatest tingimustest endisesse 
elukorraldusse, mis võib äsja ravilt saa- 
bunu seada tõsise katsumuse ette.

Kus ja kuidas alkohoolikut ravida, 
seda tuleb alati otsustada individuaal
selt. Ravi peab olema kompleksne ja 
selles peab domineerima psühhoteraapia. 
Lootma jääda üksnes ravimitele viitab 
kroonilise alkoholismi olemuse vähesele 
tundmisele.

Kroonilisele alkoholismile on omane 
selle tõve all kannataja isiksuse muutu
mine ning samuti tema tõekspidamiste 

ja elukäsituse vääraks muutumine, eriti 
aga enesekriitika puudulikkus oma sei
sundi tõsiduse hindamisel ja kriitilise 
meele kadumine alkoholi kahjustava 
toime suhtes. See kõik vajab põhjalikku 
korrektuuri, mida ei saavutata ühegi ra
vimiga, vaid ainult psühhoteraapiaga.

Alkohoolikule tuleb selgeks teha, mida, 
kujutab endast krooniline alkoholism, 
millised nähud sellest on juba tema enda 
juures ilmnenud, mis ootab teda ees, kui 
ta joomist jätkab. Üldsõnaline väide, et 
alkohol on kahjulik, või, veelgi halvem, 
moraliseeriv manitsemine vaevalt et tu
lemusi annab. Alkohoolikul peab endal 
kujupema veendumus, et ainuõige edasi
elamise viis on karskus. Sellest veendu
musest peab tal välja kasvama soov alati 
ja kõikjal ütelda napsupakkujatele kind
lalt: «Ei!» Kui inimene ise tahab hoi
duda alkoholist, siis aitavad ka ravimid. 
Siit tuleneb vastus ka neile, kes pöördu
vad arsti poole küsimusega, kas on või
malik alkohoolikule salaja sisse anda 
mingeid tablette, mis teda joomisest võõ- 
rutaksid. Alkoholismivastane ravi asja
osalise teadmata on keelatud, sest sel 
juhul võivad tekkida ohtlikud kompli
katsioonid. Ravi tulemus on seda parem, 
mida aktiivsema hoiaku võtab ravitav 
joomise vastu, mida suurem on tema 
soov saada karsklaseks. Salajase ravi 
korral jääb alkohooliku suhtumine alko- 
holisse muutumata.

Psühhoteraapia ülesanne on alkohoo
liku ümberkasvatamine ja seda tuleb 
teha isiksusest olenevalt kas hea või kur
jaga, kas hirmu või armuga. Me teame, 
et igasugune ümberkasvatamine on es
masest kasvatamisest raskem. Ka alko
hooliku iseloomu muutumist oleks olnud 
õigel ajal kergem vältida, kui hiljem 
korrigeerida. Ent paraku ei toimu kõik 
head ettevõtmised õigel ajal ja nii on 
parem hilja kui mitte kunagi püüda ini
mest päästa alkoholi hukutavast mõjust.

Alkohoolikud võib suhtumise järgi al
kohoolsete jookide pruukimisesse ja al- 
koholismivastasesse ravisse jaotada põ
hiliselt kolme kategooriasse.

1. Inimesed, kes saavad aru, et joo
mine on liiale läinud, kes ise tahavad' 
sellele piiri panna, kuid üksinda ei saa 
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sellega hakkama ja kes pöörduvad abi 
saamiseks arsti poole. Selle kontingendi 
ravi on kõige perspektiivikam, kuid nad 
moodustavad ravitavaist vaid väikese 
osa.

2. Inimesed, kes ei pea endid ise alko- 
hoolikuiks, kuid perekonna, töökoha või 
ühiskondlike organisatsioonide mõjutu
sel nõustuvad end ravima, kuid suhtu
vad ravisse ükskõikselt kui mingisse 
formaalsusesse, mida teiste rahustami
seks teha tuleb. Nad saabuvad ravile 
sageli alles siis, kui neid ähvardavad 
töölt vallandamine, abielulahutus, auto
juhilubade äravõtmine, sundravi või 
mõni muu taoline ebameeldivus. See 
kontingent moodustab tervishoiuasutus
tes ravitavate alkohoolikute enamiku ja 
ravitulemus oleneb suuresti sellest, mil
lisel määral võtavad nad ravi käigus 
omaks õiged tõekspidamised.

3. Inimesed, kellel alkohoolne degra- 
datsioon on juba nii kaugele arenenud, 
et neil puudub kriitiline meel oma käi- 
tumisvigade hindamiseks ja soov oma 
eluviisi muuta. Vabatahtlikult nad ra
vile ei pöördu ning nad moodustavad 
põhilise osa neist, kelle suhtes kohalda
takse sundravi. See kontingent on ars
tile kõige raskem, küll aga mitte päris 
lootusetu. Halb on, kui sellesse kontin
genti kuulujad üksteist vastastikku mõ
jutades kujundavad endil negatiivse 
hoiaku ravisse.

Viimasesse rühma kuulujad võivad 
halba mõju avaldada ka esimese, eriti 
aga teise rühma kuulujatele, mistõttu 
tuleb alkohoolikuid diferentseeritult ko
helda. Seda peab eriti silmas pidama 
rühmade komplekteerimisel kollektiivse 
psühhoteraapia korral.

Igal ravietapil tuleb alkohoolikute 
ümberkasvatamiseks rakendada nii ül
disi kui spetsiaalseid psühhoteraapia 
menetlusi. Alkohoolikute ravis võib eris
tada järgmisi põhietappe: 1) abstinentsi 
kupeerimine, desintoksikatsioon, üld- 
tugevdav ravi, 2) negatiivse refleksi ku
jundamine alkoholi suhtes, sensibilisee- 
riv ravi, 3) readaptsioon ja toetav jä- 
relravi.

Psühhoteraapia algab juba patsiendi 

esimesel pöördumisel arsti poole. Nagu 
arst patsiendist, nii saab ka patsient ars
tist esimese mulje, mis võib olla edasi
ses koostöös määrav. Kui patsient tun
netab, et arst suhtub temasse ükskõik
selt, formaalselt või lausa eemaletõuka
valt, ei teki nende vahel usalduslikku 
kontakti ega psühhoteraapiaks vajalikku 
emotsionaalset tausta. Esmakordselt ra
vile tulnud alkohoolikusse tuleb suhtuda 
leebemalt kui korduvalt ravirežiimi rik- 
kunusse. Kõik ravitavad peavad esime
sest ravipäevast alates alluma kindlale 
päevarežiimile. Kui statsionaaris ravil 
viibiv alkohoolik suurema osa päevast te
gevusetult logeleb, kui talle ei organi- 
seerita tööd ega ajaviidet, on ravi väär
tus küsitav. On isegi väidetud, et haig
latesse, kus puuduvad rangerežiimilise 
töökorralduse võimalused, ei tohiks al
kohoolikuid ravile võtta.

Sel juhul toimuks statsionaaris ainult 
esimene ravietapp (kestus paar nädalat), 
seejärel jätkatakse ravi ambulatoorselt 
töökohal tööd katkestamata. Kõige ots
tarbekam oleks rajada tehaste juurde 
poolstatsionaarid, kus spetsiaalne ravi ja 
õige töökasvatus toimuksid üheaegselt. 
Meie vabariiigis tuleks nende loomist 
kiirendada.

Klassikalistest psühhoteraapia mee
toditest on igal ravietapil vajalik ratsio
naalne psühhoteraapia. See seisneb kas 
individuaalsetes või kollektiivsetes sihi- 
pärastes vestlustes, mille käigus selgita
takse alkoholi toimet ja alkoholismi ole
must. See on veenmine, mille tulemu
sena peaks kujunema alkohooliku oma
enda veendumus edaspidi üksnes kars
kelt elada. Kuigi nimetuse (ratsionaalne) 
järgi näikse see meetod toimivat ainult 
mõistusele tuginedes, ei või ka siin, nagu 
psühhoteraapias üldse, välistada emot
sionaalset komponenti. Arsti oskusest ja 
patsiendi isiksusest oleneb, kumb on 
tulemusrikkam, kas mõistuspärane või 
tundeküllane vestlus. Iga päev, mille 
alkohoolik veedab statsionaaris arstiga 
vestlemata, on pooliku kasuteguriga. 
Sama kehtib ka iga ambulatoorse külas
tuse kohta. Arsti aega aitab säästa vest
luste korraldamine kollektiivselt.

Selgitava ja veenva psühhoteraapia 
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kõrval on alkohoolikute ravis kindel 
koht sisendusel. Sisendus peab saatma 
iga raviprotseduuri, ravimi manusta
mist, ainult siis võib alkohoolikute ra
vimisel loota soodsaid tulemusi. Sisen
duse sõnastus peaks olema lühike, konk
reetne, patsiendile täiesti arusaadav. 
Sisendamisel tavatsetakse öelda, mis 
peab edaspidi muutuma, jäetakse aga 
selgitamata, miks see muutus toimub. 
Näiteks esperaalitablettide implantee- 
rimise eel selgitatakse patsiendile kor
duvalt, miks pärast implantatsiooni võib 
alkohol osutuda talle eluohtlikuks (rat
sionaalne psühhoteraapia). Kui patsient 
seejärel ise leiab, et see ravi on talle 
vajalik, järgneb implantatsioon.

Alkohoolikute vastuvõtlikkus sisen
duste suhtes on suhteliselt suur, neid on 
kergem ka hüpnotiseerida. Üldiselt ar
vatakse, et hüpnoosis antud sisendused 
realiseeruvad kindlamalt ja püsivamalt, 
kuid see ei välista sugugi vajadust sisen
duste andmiseks ärkvelolekus. Liiati on 
viimane menetlus igale narkoloogile 
alati käepärasem ja patsiendi enda osa
võtt uute tõekspidamiste kujundamisel 
on ärkvelolekus aktiivsem.

Kolmas klassikalise psühhoteraapia 
meetod on autosugestioon, mis nõuab 
küllalt intelligentseid ja distsiplineeri
tud patsiente, keda meie alkohoolikutest 
ravialuste hulgas on vähe. Sellesse rüh
ma kuuluvate ravimeetodite rakenda
mine võib arvesse tulla toetava järel- 
ravi etapil, kui muud psühhoteraapia- 
meetodid on juba häid tulemusi andnud.

Alkohoolikuid võrdsustatakse krooni
lisi haigusi põdejatega, kes peavad ole
ma pideva ja kestva arstliku kontrolli 
all. Vastavalt NSV Liidu Tervishoiu 
Ministeeriumi poolt mullu kehtesta
tud korrale on alkohoolikute ambula
toorse raviaja pikkuseks määratud viis 
aastat. Selle aja jooksul ja ka hiljem 
peab meditsiiniliste menetluste kõrval 
erilist tähelepanu pöörama sotsiaalsetele 
teguritele, mis arstide püüdlusi võivad 
kas toetada või tühistada.

Alkohooliku ravis saadud tulemust, 
joomisest loobumist, ei saa arst ilma 
ühiskonna abita püsivaks muuta. Siit 
algab kroonilise alkoholismi sekundaar

ne profülaktika, retsidiivide vältimine, 
milles on otsustav osa sotsioteraapial. 
Sotsioteraapia seisneb organisatsiooni
liste ja psühhohügieeniliste abinõude 
kompleksis, mille puhul etendavad juh
tivat osa perekond ja töökoht. Seni kui 
esialgse ravikuuri läbiteinud alkohoolik 
ei ole töökohale asunud, jääb tema ravi 
tulemus väga kahtlaseks. Nii mõnigi 
kord on pärast aktiivset ravi vaja töö
kohta vahetada, et vabaneda endistest 
joomakaaslastest.

Sotsioteraapia seisukohalt on tarvis 
tähelepanu pöörata niisugustele abinõu
dele nagu kindel töökorraldus, võimete
kohased ühiskondlikud ülesanded, hari
dustaseme tõstmine, erialase kvalifikat
siooni tõstmine, huviringi laiendamine, 
vaba aja ja puhkuse sisustamine. Töö
kohtade administratsiooni ja ühiskond
like organisatsioonide juhid ei tohiks 
piirduda üksnes sellega, et nad aeg
ajalt küsivad, kas ravilt tulnud alkohoo
lik ikka käib ettenähtud aegadel narko
loogi juures järelkontrollil ja -ravil, 
vaid nad peavad looma niisugused tingi
mused, mis välistavad joomise võima
luse. Kui kollektiivi liige muutub töö
kohal alkohoolikuks või kui tal tekib 
alkoholismi retsidiiv, on selle kollektiivi 
joomise ja alkoholismi vastu tehtud 
töös kindlasti suured vajakajäämised.

Alkoholismi retsidiivide vältimisel on 
määrav tähtsus kodusel miljööl ja pere
konna suhtumisel ravitusse. Lubamatu 
on kodus vähemalt aasta pärast ravi ka 
teistel perekonnaliikmetel ning külalis
tel tarvitada alkohoolseid jooke, olgu 
siis pühad või tähtpäevad kui suured 
tahes. Vaba aega peaks perekond veetma 
koos, rohkem tuleks tegelda lastega, ko
duste majapidamistöödega. Igati tuleb 
perekonnas vältida psüühikat traumee
rivaid situatsioone, etteheiteid minevi
kus toimunud joomise pärast. Kui alko
hooliku käitumises märgatakse põhjen
damatut kärsitust, rahulolematust, pa- 
hurust või lausa joomisekihku, tuleb 
sellest kohe teatada narkoloogile, et 
ennetada uue retsidiivi teket.

Kuigi sotsioteraapia toimub põhiliselt 
väljaspool haiglat, ei ole ta meditsiini- 
väline. Iga narkoloog peab instrueerima 
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oma ravialuse töökohta ja perekonda 
sellest, kuidas on vaja kohelda inimest, 
kes saab või on saanud alkoholismi ravi. 
Mida tihedam on kontakt narkoloogi, 
alkohooliku töökoha ja perekonna vahel, 
seda paremad on väljavaated ravitud al
koholismi remissiooni püsimiseks, retsi
diivide vältimiseks ja alkohooliku sotsi
aalse kompensatsiooni tõusuks.

Tartu Vabariiklik Kliiniline Psühho
neuroloogiahaigla

UDK 614.2:616.89-008.441.13-08

NARKOLOOGIATEENISTUS 
KOHTLA-JÄRVEL

AADU SALL ■ KOHTLA-JÄRVE

krooniline alkoholism, tööravi, psühhoteraapia, 
narkolooqiateenistuse organisatsioon

N arkoloogiateenistus Kohtla-J ärvel 
on läbi teinud lühikese, kuid kiire 
arengu. Algust tehti 1973. aasta oktoob
ris Kohtla-Järve 3. Linnahaigla poli
kliinikus. Puudus narkoloogi ametikoht, 
ka ruumid jätsid soovida. Narkoloogi 
tööd tegi psühhiaater oma põhitöö kõr
valt. Töö piirdus siis põhiliselt krooni
liste alkohoolikute dispanseerimise ja 
üksikute ambulatoorsete ravikuuridega.

1974. aasta augustis, kui Kohtla-Järve 
3. Linnahaigla juures avati eraldi asu
vas hoones 40 voodikohaga psühhiaat- 
riaosakond, paranes olukord tunduvalt. 
Tööle asus narkoloog poole ametikohaga. 
N arkoloogiateenistus komplekteeriti 
keskastme ja noorema meditsiiniperso
naliga. Sellest ajast algas Kohtla-Järvel 
ka statsionaarne alkoholismiravi, üld- 
psühhiaatriaosakonna 40 voodikohast 
eraldati 10 selleks otstarbeks.

Oma vähese mõjususe tõttu ei ole 
Kohtla-Järvel end algusest peale õigus
tanud massiline ambulatoorne narkoloo- 
giline ravi. Põhjuseks peame siin palju
rahvuselise elanikkonna erinevaid 
tõekspidamisi ja tavasid. Seetõttu oleme 
pearõhu asetanud statsionaarsele alko- 
holismiravile. Et voodikohtade arv oli 

piiratud, tuli leida võimalusi nende 
juurdesaamiseks. See õnnestuski, nimelt 
õnnestus statsionaarsel alkoholismiravil 
viibijate jõududega remontida hoone, 
mis oli psühhiaatriaosakonnale täienda
valt eraldatud.

1976. aasta aprillis võetigi selles hoo
nes (üldpsühhiaatriaosakonnas) lisaks 
kasutusele veel 40 voodikohta, seega suu
renes voodikohtade üldarv 80-ni. Tänu 
sellele on praegu 20... 30 voodikohta 
ette nähtud nendele, kes põevad alko
hoolseid psühhoose ja kroonilist alkoho
lismi.

Et 20 ... 30 voodikohta Kohtla-Järve 
vajadusi ei rahulda, oleme lähtunud põ
himõttest, et pigem vähem, kuid pare
mini. Põhiliselt valime ravialuseid ran
ge vabatahtlikkuse alusel ning eelistame 
neid, kellel on säilinud kriitiline meel 
oma haiguse suhtes, mitte aga kroonilise 
alkoholismi lõppstaadiumi jõudnud pat
siente. Praktika on näidanud, et degra- 
deerunud alkohoolikud püüavad meie 
osakonda pääseda mitte ravi otstarbel, 
vaid ravi- ja tööprofülaktooriumi või 
kinnipidamiskohtadesse suunamisest 
kõrvalehoidmiseks. Ravi ajal rikuvad 
nad režiimi ja loovad seega teiste ravi- 
aluste hulgas ebaterve õhkkonna.

Statsionaarsel alkoholismiravil oleme 
rakendanud nii tingreflektoorset kui ka 
sensibiliseerivat ravi, viimast põhiliselt 
koos 1... 2 alkoholi- ja antabusereaktsi- 
ooniga. Piisavalt oleme tähelepanu pöö
ranud psühhoteraapiale. Kindel koht on 
pideval ja nõuetekohasel tööravil. Ravi 
kestus on seni olnud poolteist kuni kaks 
kuud, peame vajalikuks pikendada aega 
2 ... 3 kuuni.

Ägedaid alkohoolseid psühhoose ra
vime vähemalt 2 ... 3 nädalat. Kui psüh
hoos on möödunud ja üldseisund para
nenud, määratakse haigetele kohe töö
ravi, mis toimub erilise järelevalve all. 
Erinevalt kroonilise alkoholismi ravil 
viibijaist ei ole me nende tööd tasusta- 
nud, välja arvatud need, kes pärast 
psühhoosi möödumist soovivad jääda 
alkoholismiravile.

Ravialuste tööravi on osaliselt tasu
line olnud juba 1976. aastast. Vastavalt 
poolstatsionaari tüüplepingule tööstus
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ettevõtte juures oleva narkoloogiaosa- 
konna kohta sõlmiti Iisaku näidissov
hoosiga leping, mille 6. punkti alusel 
saavad tööravist osavõtjad väljateenitud 
töötasust 60% endale, 40% aga kantakse 
üle Kohtla-Järve 3. Linnahaigla eri
vahendite arvele psühhiaatriahaigla ehi
tamiseks. Käesolevast aastast alates töö
tavad kõik ravialused Kohtla-Järve Re
mondi- ja Ehitusvalitsuse kaudu sama 
tüüplepingu alusel. Käesoleva viisaasta
ku plaanis on ette nähtud, et praegune 
80 voodikohaga üldpsühhiaatriaosakond 
muudetakse 1978. aastal iseseisvaks 200 
kohaga psühhiaatriahaiglaks.

Praegu töötavad kaks haiglatevahelist 
ehitus- ja remondibrigaadi, üks ehitab 
psühhiaatriahaiglat, teine on tegev 
muude raviasutuste ehitus- ja remondi- 
objektidel. Neid brigaade juhivad Koht
la-Järve Remodi- ja Ehitusvalitsuse töö
tajad. Igapäevane töö- ja ravirežiimi jäl
gimine on tööraviinstruktorite kohustus.

Arvesse võttes eespool loetletud reaal
seid perspektiive, on kavandatud Koht
la-Järve narkoloogiateenistuse edasise 
arengu plaan, mille kohaselt ravi kul
geks kolmes etapis. Üheks etapiks jääks 
endiselt ambulatoorne alkoholismiravi. 
Sellesse kontingenti kuuluksid isikud, 
kellel krooniline alkoholism ei ole kau
gele arenenud, kes on intelligentsed ning 
kellel on kriitiline meel oma haiguse 
suhtes.

Teine etapp oleks ravi 60 voodikoha
ga statsionaarses narkoloogiaosakonnas 
200-kohalise psühhiaatriahaigla juures. 
Kontingendi valikul jääksid püsima 
praegused põhimõtted ja seisukohad. 
Tööravi põhiolemus ei muutu, lisandub 
töö tööravikodades, kus töötavad ka 
psüühiliselt haiged.

Kolmas etapp oleks 50... 70 kohaga 
poolstatsionaar, mis oleks vahelüli 
haigla narkoloogiaosakonna ja tööravi- 
profülaktooriumi vahel. Seal ravitakse 
neid, kellel on krooniline alkoholism 
kaugele arenenud ning kes ei tule ise 
ravile, vaid keda suunavad sinna siseas- 
jadeosakond, administratsioon jt.

Niisugune narkoloogiateenistuse mit- 
meetapilisus ja maht peaksid rahuldama 
Kohtla-Järve linna ja rajooni vajadused. 
Etapilisus võimaldab paremini valida nii 
medikamentoosseid kui ka muid ravi- 
mooduseid, osutub võimalikuks valida 
ka järelravi meetodit ja kohta, mis ei ole 
alkoholismi ravis sugugi teisejärguline. 
Sellest olenevad omakorda remissioo
nide pikkus ja uute retsidiivide välti
mine.

Kohtla-Järue 3. Linnahaigla

Põlva uus apteek
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PÕLVA RAJOONI KESKAPTEEK
UUTES RUUMIDES

1977. aasta 20. aprill oli Põlva apteegi- 
perele ja kõigile põlvalastele rõõmu
päev — avati uus apteek. Sündmuse 
tähtsust rõhutas paljude külaliste osa
võtt, sest samal päeval toimus ka uue 
haigla nurgakivi panek.

Avamisel olid Eesti NSV Ministrite 
Nõukogu esimehe asetäitja A. Green, 
tervishoiuminister V. Rätsep, Apteekide 
Peavalitsuse juhataja'0. Tootsi ja teised. 
Tseremoonia avasõnad ütles Põlva Ra
jooni TSN Täitevkomitee esimehe esi
mene asetäitja J. Häelme. Mehhanisee
ritud ehituskolonni peainsener A. Jää 
andis sümboolse võtme üle tervishoiu
minister V. Rätsepale. Põlva apteegitöö- 
tajaid olid tulnud õnnitlema ning soola- 
leiba tooma kolleegid Tartust ning Põl
va rajooni apteekidest. A. Green lõikas 
läbi lindi ning seejärel tutvuti ruumi
dega.

Tootmispinda on uues hoones 478 m2, 
vanas oli seda umbes 90 m2. Müügisaal 
üksi on nüüd 90 m2 suurune ning seal 
on kaugelt tulnul võimalik oodata ka ra
vimi valmimist. Avara valgusküllase 
tööruumi said ladinaköögi perenaised- 
assistendid, nende päralt on õhu- ja val- 
gusrikas 40 m2 suurune ruum. Kauba 
lahtipakkimiseks on omaette ruum, 
kuhu kaup saabub kaldteed mööda. Sil
mas on peetud ka ravimite nõuetekohase 
säilitamise võimalust. Endises hoones 
kelder puudus, praeguses võtab keldri
korrus enda alla 160 m2.

Uutes tingimustes on võimalik pare
mini töötada ning paremini ka põlvalasi 
teenindada. Apteegipere tahab selleks 
anda oma parima.

Linda Vilde

К■ж ogemuste 
vahetamine 
ja kasuis
tika

NARVA LASTE-GÜNEKOLOOGIA- 
KABINETI PROFÜLAKTILISE 
LÄBIVAATUSE KOGEMUSI

ELVI GLUŠKO . NARVA

lastegünekoloogia, profülaktilised läbivaatused, 
menarche, kooliõpilaste qünekoloogilised hai
gused

Ajakirja «Nõukogude Eesti Tervis
hoid» Asklepiose klubi vestlusringis*,  
kus oli vaatluse all kooliõpilaste tervis
hoiu kasvatus, väljendas U. Nigesen 
arvamust, et üks olulisi probleeme on 
õpilaste günekoloogilise läbivaatuse 
korraldamine, mis peaks olema obliga
toorne.

1969. aasta oktoobris rajati Narvas 
laste-günekoloogiakabinet, algul paik
nes see naistenõuandla, seejärel laste
polikliiniku juures. Kabineti põhitege
vus on tütarlaste günekoloogiliste hai
guste väljaselgitamine ja ravi, samuti 
sanitaarharidustöö. Raviprotseduure 
teeb peale arsti ka väljaõppe saanud 
õde. 1973. a. 1. märtsist töötab laste- 
günekoloog täis ametikohaga, enne seda 
oli tal pool ametikohta.

Kitsas vaagen, esmane steriilsus ja 
funktsionaalsed emakaverejooksud on 
tihti alguse saanud kehalise arengu häi- 

22 Nõukogude Eesti Tervishoid, 1977, nr. 4

* «Nõukogude Eesti Tervishoid», 1976, 5, 
452—460.
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retest, mis on tingitud lapseeas põetud 
günekoloogilistest haigustest.

L. Zajats (7) peab normatiivseks 
100 000 elaniku kohta 2300 tütarlapse 
profülaktilist läbivaatust aastas. Narvas 
on ajavahemikul 1971. . . 1975 güneko- 
loogiliselt läbi vaadatud 9271 tütarlast, 
neist koolieelikuid 6523, koolilapsi 2748.

Läbivaatused aastate järgi: 1971. a. 
1567, 1972. a. 1022, 1973. a. 1458, 1974. a. 
2654, 1975. a. 2570.

Koolieelikute günekoloogilisel läbi
vaatusel pöörasime tähelepanu suguli
sele arengule ja selle vastavusele eale, 
voolusele suguelundeist, välissuguelun- 
dite põletikulistele nähtudele, samuti 
isiklikule hügieenile.

6523 läbivaadatust, kelle vanus oli 
poolest aastast seitsme aastani, avastati 
järgmisi patoloogilisi nähte: 1) esmaseid 
ja teiseseid vulvovaginiite (4,9%); 2) 
liitelist protsessi väikeste häbememok- 
kade vahel (1,5%); 3) rohkenenud voo
lust genitaalidest (0,8%); 4) häbeme 
ärritusseisundit, mis oli tingitud hügiee
nireeglitest mittekinnipidamisest 
(3,2%); 5) häbeme püodermiat (0,1%); 
6) varajast sugulist arengut (0,04%).

Tütarlapsed, kellel oli avastatud 
günekoloogilisi haigusi, kutsusime koos 
emaga lastepolikliinikusse vastuvõtule, 
kus vestluse käigus selgitasime välja, 
kuidas tütarlapsed täidavad isikliku 
hügieeni reegleid, määrasime neile 
uuringud ja ravi.

Koolitüdrukute profülaktilisel läbi
vaatusel selgitasime peale eespool 
nimetatu välja veel virgiinsuse, menst
ruatsiooni saabumise ea, ka selle, kas 
menstruatsioon on korrapärane või 
mitte. 2748 koolitüdrukust olid 2187 
I. .. VIII klassi ning 661 vanemate klas
side õpilased. Seitsmendast klassist ala
tes toimus günekoloogiline läbivaatus 
rektaalselt bimanuaalselt.

2748 koolitüdrukust leidsime esma
seid ja teiseseid vulvovaginiite 6,4%-l 
ja valgevoolust 6,7%-L

14 aasta vanustel ja vanemail tütar
lastel, kellel menstruatsioon juba oli, 
avastasime 1) ovariaal-menstruaaltsükli 
häireid 28 uuritul 661-st (4,2%); 2) 
günatreesiat 5 juhul (0,8%); 3) muutusi 

emakamanustes (põletik, kasvajad) 8 
juhul; 4) emaka asendi haiguslikke 
muutusi 12 juhul (1,9%); 5) sugulist 
arenematust 14 juhul (2,1%); 6) rase
dust 2 juhul (0,3%).

Menarche saabumine
9-aastaselt 4 tütarlapsel (0,6%),

10-aastaselt 32 )7 (5,0%),
11-aastaselt 45 (6,9%),
12-aastaselt 149 • • (22,3%),
13-aastaselt 308 •) (44,7%),
14-aastaselt 108 (16,2%),
15-aastaselt 13 (2,0%),
16-aastaselt 8 11 (1,2%).
Seega saabub menarche Narva tütarlas
tel keskmiselt 12 aasta ja 8 kuu vanu
selt. See on kooskõlas ka kirjanduse 
andmetega (1, 2, 4, 6, 8, 10).

Kõrvalekaldeid normaalsest emaka 
asendist täheldati 94 juhul (15,9° o), 
sealhulgas 1) sinistro-positio uteri 18 
tütarlapsel (19,2%), 2) deoctropositio 
uteri 35 tütarlapsel (37,2%), 3) retro- 
flexio uteri 41 tütarlapsel (43,6%).

Fikseerunud, emaka patoloogilisi 
asendimuutusi oli 12 tütarlapsel. Üle
jäänud 82-1 ei olnud emaka asendi- 
muutused fikseerunud, need olid eali
sed, s. o. füsioloogilised.

Kokkuvõte. Günekoloogiliste haiguste 
struktuuris on kuni puberteedieani 
põletikulised protsessid esikohal. See on 
tingitud lapse organismi anatoomilis- 
füsioloogilistest iseärasustest. Lapse 
häbe on kaetud õrna, kergesti vigas- 
tuva nahaga ning on seetõttu nakkusele 
kergesti vastuvõtlik. Lapse tupp, milles 
on rohkesti volte ja krüpte, on samuti 
kaetud õrna ja õhukese (2 ... 4 kihti) 
limaskestaga, mille rakud on glükogee- 
nivaesed, Döderleini laktobatsillid puu
duvad, mistõttu tupe sekreedi reakt
sioon on aluseline. Tupe immunoloogi- 
line vastupanuvõime on nõrk.

Meie andmeil moodustavad põletiku
lised protsessid eelkoolieas viie viimase 
aasta jooksul 5,2%, mis vastab kirjan
duse andmetele (2, 3, 5, 6, 9). Esimese 
kolme aasta jooksul (1970 . .. 1973) oli 
välissuguelundite põletikke peaaegu 
10% (2568 koolitüdrukust 243-1 vulvo- 
vaginiidi nähud). Tänu tütarlaste süste- 
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maatilistele profülaktilistele läbivaatus
tele ja ravile, mis on Narvas toimunud 
1970. aastast alates, on see protsent kol
me aasta jooksul (1973 .. . 1975) lange
nud 2,6-ni.

Sedasama võib öelda häbeme liite
liste protsesside kohta, mis esimestel 
läbivaatuste aastail moodustasid 2%, 
kahel viimasel aga 1,3%.

Koolieas on häbeme põletikulisi prot
sesse peaaegu 6%, mis räägib sellest, et 
häbeme- ja tupepõletikke ei ole avas
tatud ega ravitud õigel ajal.

Vanemate klasside tütarlastel oli sel
liseid raskeid günekoloogilisi haigusi 
nagu ava puudumine hüümenis, infan
tiilsus, munasarjatsüstid.

Et günekoloogilisi haigusi õigel ajal 
avastada ja välja ravida, on tingimata 
vajalik, et meie vabariigis korraldataks 
tütarlaste profülaktilisi läbivaatus! 
laialdasemalt. Et meie andmeil peaaegu 
7з-1 tütarlastest algab menstruatsioon 
vanuses kuni 12 aastani (kaasa arvatud), 
siis isikliku hügieeni õpetamine 12 aas
tast alates on juba hiljaks jäänud.

KIRJANDUS: 1. Radonou, D., Lazarova, E. 
В кН.: Тезисы докладов VII Международ
ного конгресса акушеров-гинекологов. М., 
1973, 498—499. — 2. Sugulise küpsuse hinnan
gu skeem. (Metoodiline nõuanne.) Tln., 1975. 
зисы докладов VII Международного конг
— 3. Vesely, К., Mandausova. О. В кн.: Те- 
ресса акушеров-гинекологов. М., 1973, 457. 
— 4. Widholm, О. Там же, 452.

5. Богданова Е. А. Вопр. охр. материн
ства, 1976, 2, 67—70. — 6. Богоров И. И. Ги
некология детского возраста. Л., 1960. — 7. 
Заяц Л. Д. В кн.: Труды II съезда акуше
ров-гинекологов РСФСР. М., 1967, 181—1Я6. 
— 8. Каск В., Гросс К., Калите И., Ронен- 
сон И. В кн.: Вопросы эндокринологии VI. 
Тарту, 1974, 149—151. — 9. Кобозева Н. В. 
Акуш. и гинек., 1970, 10, 58—61. — 10. Ко
вач Л. Акуш. и гинек., 1969, 12, 63—66.

Narva Linna Haigla

UDK 616.972-078

SEROLOOGILINE TEST
KARDIOLIPIINANTIGEENIGA

HEINO ERS • VÕRU

süüfilis, serodiagnostika, laboratoorse diagnoosi
mise kiirmeetod

Veneroloogiliste haiguste varajase 
väljaselgitamise eelduseks on võimali
kult suurte elanikerühmade uurimine 
komplekssel seroloogilisel meetodil. 
Süüfilise diagnoosimisel on seni kasuta
tud peamiselt Wassermann! reaktsiooni 
kahe-kolme antigeeniga ja paari pretsi- 
pitatsioonireaktsiooni. Treponeemi anti
geen on süüfilisele veelgi spetsiifilisem 
kui eespool toodu.

Kõikide nimetatud reaktsioonide tege
mine aga ei ole mõeldav ilma kvalifit
seeritud kaadri ega ajakohase laboratoo- 
riumisisustuseta. Peale selle tuleb igalt 
uuritavalt võtta uurimiseks verd veeni 
punkteerimise teel. Suurte elanikerüh
made uurimiseks süüfilise suhtes kaht
laste väljaselgitamisel sobib aga suure
päraselt lihtne ja igas laboratooriumis 
tehtav seroloogiline test kardiolipiin- 
antigeeniga. Et selleks testiks on tarvis 
ainult mõni tilk uuritava inimese vere- 
plasmat, võib verd võtta sõrmeotsast 
analoogiliselt verevõtmisega SH uurin
guks. Et vältida laborandi tööaja kadu 
kardiolipiintestiks vajaliku vere võtmi
sel, otsustasime Võru Polikliiniku labo
ratooriumis SR uuringu jaoks võetud 
verd kasutada kaheks analüüsiks: algul 
määrame vere settereaktsiooni ja hil
jem teeme samast verest kardiolipiin- 
testi. Soovitame seda teha järgmiselt.

Pipeteerime kitsa põhjaga Florinski 
katseklaasi 5 %-list naatriumtsitraadi 
vesilahust Pantšenkovi aparaadi pipe- 
tiga kuni märgini P ning sinna peale 
sõrmest võetud kapillaarverd kaks 
korda kuni märgini K. Pärast läbisega- 
mist jätame segu seisma. Sel viisil ko
gume mõnekümne inimese vereproovid 
ning seejärel paneme üles statiivi kõi
kide vereproovide settereaktsioonid 
üheaegselt, jättes numereeritud Flo- 
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rinski katseklaasid vere ülejääkidega 
alles. Pärast SR-i kontrollimist puhume 
tõrukestest veresegud Florinski katse
klaasidesse uuesti välja, tsentrifuugime 
veresegu samade katseklaasidega 5 mi
nutit (1500 tiiru minutis) ja saadud 
plasmat kasutame seroloogiliseks uurin
guks kardiolipiinantigeeniga vastavalt 
NSV Liidu Tervishoiu Ministeeriumi 
poolt 31. mail 1973. a. kinnitatud metoo
dilisele juhendile «Süüfilise seroloogi
lise diagnoosimise kiirmeetod».

Võru Polikliinikus oleme sellist uuri
mismaterjali saamise ja ettevalmistami
se viisi kasutanud 1385 juhul. Sel viisil 
oleme avastanud 21 nakatatud patsienti, 
kellel haiguse diagnoos täpsemate sero
loogiliste meetoditega järelkontrollimi- 
sel ka kinnitust leidis. Soovitame ees
pool kirjeldatud testi modifikatsiooni ka 
teistele raviasutustele.

Võru Rajooni Keskhaigla

2 biks 
velskritele 
ja õdedele

UDK 616.89-008.441.13-08

KAS PÄRAST ALKOHOLISMI 
RAVI VÕIB ALKOHOLI 
TARVITADA!

HEITI KADASTIK • TARTU

alkoholism, ravi, ravijärgne režiim

Alkoholism Šveitsis. Alkohoolsete jookide 
intensiivne reklaamimine Šveitsis ning neid 
jooke tootvate ettevõtete suhtes kehtivad 
suhteliselt madalad riigimaksud võrreldes sa
made maksudega teistes riikides pidurdavad 
sellel maal võitlust alkoholismi vastu. 8,2% 
meessoost elanikest vanuses üle 15 aasta tar
vitab iga päev ligikaudu 100 grammi alkoholi 
ühe liitri veini või kahe liitri õlle näol. 14% 
kogu elanikkonnast samas vanuses joob al
kohoolseid jooke sellisel määral, et tegemist 
on ilmse joobeseisundiga, vere alkoholisisal
dus on neil 0,1%. 10%elanikest, kes tarvitavad 
alkohoolseid jooke väga suurel hulgal, pruu
givad ära 48% kogu Šveitsis toodetavast alko
hoolsetest jookidest. Alkohoolseid jooke ei 
tarbi üldse 14% naistest ning 7% meestest.

Med. Soe. preventive, 1976, 21.
Экспресс-информация (Новости медицины 

и медицинской техники), 1976, 11.

See küsimus tundub kompetentsele 
inimesele küllalt kohatu, iga narkoloog 
aga on seda oma patsientide suust kor
duvalt kuulnud. Küsimuse esitajad on 
püüdnud igati täpsustada ja tingida 
aega, kui kaua nad ikka pärast ravi 
peaksid karskust pidama. Kas aitab 
kuust-paarist, poolest või paarist aas
tast? Pikemat karskusepidamist pole 
ükski küsimuse esitaja välja pakkunud. 
Palju, liiga palju on neid alkoholismi 
ravi saanud mehi ja naisi, kes lühema- 
või pikemaajalise karskusepidamise jä
rel unustavad arsti manitsused ja võta
vad «enesekontrolliks» mõned pitsitäied. 
Sellega aga vallandavad nad endal taas 
uue joomasööstu. Tagasihoidlik napsita
mine, millele nad lihtsameelselt välja 
lähevad, läheb kiiresti üle ohjeldama
tuks joomiseks.

Kui inimorganismis on sugenenud 
mingi haiguslik muutus, mis enam ei 
taandu, siis tavaliselt järgitakse väga 
kuulekalt arsti nõuandeid elu-, töö- ja 
ravirežiimi kohta. Vaevalt hakkab keegi, 
kellel on olnud südameinfarkt, arstiga 
tingima selle üle, kas ta võiks hakata 
taas suitsetama, rasket kehalist tööd 
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tegema. Täie teadlikkusega ja endast
mõistetavalt suhtutakse säästvasse režii- 
mi, sest teisiti pole enam võimalik elada. 
Ega suhkruhaigedki protesteeri, et ma
gusa tarvitamine on neil keelatud või 
äärmiselt piiratud. Nad saavad aru, et 
inimesel võib olla selliseid seisundeid, 
kui nad ei saa elada nii nagu kõik teised.

Enamike haiguste korral hindab haige 
täie arusaamisega oma seisundit, mõis
tab, mis on talle arsti poolt keelatud, 
mis lubatud ja milleks see tarvilik on. 
Keegi ei kahtle, et igasugused piirami
sed ja keelud on üksnes tema heaoluks, 
tema tervise taastamiseks ja elu piken
damiseks.

Ka krooniline alkoholism on organis
mi haiguslik seisund, kuid tal on teata
vad erinevused haiguste kohta käivatest 
üldreeglitest. Ta on ju inimese enda 
poolt endale tekitatud häda. Väga harva 
kallab keegi teine napsi suhu, kui aga 
säärast häbematust juhtubki, siis sellega 
veel keegi alkohoolikuks ei muutu. Ikka 
on see oma käsi, mis tihti tõstab orga
nismile kahjuliku vedelikuga täidetud 
klaasi. Kui üldiselt on nii, et mida hai
gem on inimene, seda teadlikum on ta 
oma haigusest, siis alkoholismi korral on 
haiguse raskus ja sellest endale aruand
mine pöördvõrdelised. Alkohol kujun
dab isiksust ümber sellisel määral, et ta 
oma vaenlast — alkoholi — hakkab sõb
raks pidama. See teebki võitluse alkoho
lismi vastu raskeks. Alkohoolikud pa
handavad, kui neil alkoholi tarvitamine 
ära keelatakse. Nad peavad alandavaks, 
et nad ei või juua nagu kõik teised.

Peaaegu kõik inimesed on tarvitanud 
või tarvitavad mingil määral alkoholi. 
See pahe on tõesti üldlevinud, kuid kõik 
inimesed ei ole veel muutunud ega muu- 
tugi alkohoolikuteks. Lisaks alkoholile 
peab olema ka muid tegureid, mis alko
hoolikuks kujunemisel arvesse tulevad. 
Millised organismi iseärasused siin ar
vesse tulevad, seda ei ole teadus veel 
igakülgselt selgitanud. Statistika põhjal 
on teada, et 6... 8% alkoholi tarvitaja
test saavad kroonilised alkohoolikud. 
Keegi ei oska ette öelda, et see mees või 
naine võib julgelt juua, temast alkohoo
likut kunagi ei saa, see mees või naine 

aga vaadaku ette, sest tal on oht olemas. 
Seetõttu peaksid kõik inimesed olema 
alkoholi pruukimisel ettevaatlikud, sest 
oht muutuda krooniliseks alkohoolikuks 
võib ähvardada igaühte. Kellel on ha
kanud avalduma kas või mõnedki kroo
nilisele alkoholismile omased tunnused, 
nagu üha suurenev tung alkoholi järele 
algul vähesegi joomise korral, hiljem 
juba kainenagi, algul tolerantsuse tõus, 
siis langus, pohmelussündroom, «peapa
randuse» vajadus, joomisel mõõdukuse 
kadumine, organismi mürgitamise eest 
kaitsva okserefleksi kustumine, mälu- 
lüngaga joobed, mitmepäevased jooma- 
perioodid, siseelundite kahjustused, isik
suse muutus, asotsiaalne käitumine, sel
lel pole enam mõtet petta ennast ega 
teisi väitega, et ta joob nagu kõik tei
sedki. Siis on juba kindel, et ta on üks 
nendest, kelle organismi iseärasused on 
sellised, mis muudavad vastuvõtlikuks 
alkoholismi suhtes. Nüüd on edaspidi
seks ainult kaks võimalust — kas abso
luutne karskusepidamine, terve ja töö
kas elu või järjest suuremas koguses al
koholi tarvitamine kuni pätistumiseni. 
Ka see, kui kiire on ühe või teise alko
hooliku allakäik, on individuaalne, kuid 
joomist lõpetamata ei pääse sellest siis 
enam keegi.

Kui kord juba on tekkinud organismi 
reaktiivsuse muutus alkoholi suhtes, mis 
avaldub kroonilisele alkoholismile 
omastes kliinilistes sümptoomides, siis 
on vaja teada ja arvestada, et see muu
tunud reaktiivsus jääb püsima kogu 
eluks. Kui inimene loobub alkoholi 
pruukimisest, siis on kindel, et see muu
tunud reaktiivsus teda ega teisi ei häiri. 
Ta on küll nosoloogiliselt krooniline al
kohoolik, kuid tema haiguslikkus on 
peiteolekus. Me võiksime öelda, et tege
mist on passiivse kroonilise alkoholis
miga, mis karskust pidades ei sega kel
legi elu ega tööd. Piisab vaid väikesest 
alkoholiannusest, kui krooniline alkoho
lism retsidiveerub, passiivne vorm läheb 
üle aktiivseks. Ja oht seisnebki selles, et 
see, kes kunagi on olnud aktiivne kroo
niline alkohoolik ja siis aastaid kars
kust pidades olnud selle tõve passiivne 
kandja, arvab, et ta on nüüd täiesti ter
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ve, võib natuke napsitada nagu kõik tei
sed. Kroonilisest alkohoolikust võib 
parajuslasena napsitaja saada vaid 
erandjuhtudel ja sellele riskile ei tohiks 
keegi kunagi välja minna. Ühe tüüpilise 
näitena esitaksin järgmise juhu.

Kod. R. K. oli 43-aastane, kui ta kroo
nilisest alkoholismist tingitud süstemaa
tiliste töödistsipliini rikkumiste tõttu 
juhtivalt ametikohalt vallandati. Juba 
aastaid varem oli naine koos lastega 
tema juurest lahkunud, abielu lahuta
tud — seda kõike joomise pärast, millele 
R. K. ei saanud ise enam piiri panna. 
Pärast töökohast ilmajäämist pöördus ta 
siiski alkoholismi ravile. Ta viibis haig
las kaks kuud ja lahkus ravilt kindla 
veendumusega, et edasi tuleb elada ab
soluutses karskuses. Nii mööduski 7 aas
tat. R. K. oli uuesti abiellunud, loonud 
endale kauni kodu, oli üle rajooni tun
tud ja hinnatud juhtiv töötaja. Saabus 
50. sünnipäev, mida asutus pidulikult 
tähistas. Tema auks korraldatud peol 
tühjendas juubilar toostide korral klaasi 
ikka vaid mineraalveega ja tundis end 
suurepäraselt. Vastu hommikut kogune
sid tema ümber endised rindekaaslased, 
kes nõudsid, et ta vähemalt nendega 
lööks kokku ikka korraliku viinaklaasi. 
R. K. kõhkles, kuid lõpuks andis sõpra
dele järele ja tüh j endaski viinaklaasi, 
aga tagajärg — joomasööst ja tööluus 
nädalapäevad, millele võis piiri panna 
üksnes R. K. haiglasse paigutamine.

Kui nüüd keegi veel esitab küsimuse, 
millal krooniline alkohoolik võib pärast 
ravi taas alkoholi pruukima hakata, on 
vastus ainult üks — mitte kunagi! Kuigi 
see vastus võib kõlada mõnele kui alko
hoolikutelt lootuse äravõtmine, on karm 
tõde parem kui petlike lootuste andmi
ne. Oleks täiesti vale peibutada alkohoo
likut ainult mõni aeg karskust pidama, 
et eks siis näe, mis edasi saab. Kui alko
hoolikus on säilinud veel midagi inim
likku ja head, saab ta isegi aru, kuhu 
teda joomise taasalustamine viib, ja ta 
ise oskab hinnata karskust paremini kui 
need, kes teda joomiskeelu pärast halet- 
sevad.

Tartu, Vabariiklik Kliiniline Psühho
neuroloogiahaigla

VÕISTLESID MEDITSIINIÕED

Kutsemeisterlikkuse konkurssidel on kindel 
koht noorte tööalaste teadmiste ja oskuste 
hindamisel. ELKNÜ Tallinna Lenini Rajooni 
Komitee eestvedamisel sai teist aastat järjest 
teoks meditsiiniõdede kutsemeisterlikkuse 
võistlus, et selgitada oma ala paremad ja saa
da uusi kogemusi edaspidiseks tööks. See 
kõik ei tohiks jätta mõju avaldamata arsti
abi kvaliteedile.

Võistluses osales kaheksa võistkonda Lenini 
rajooni seitsmest tervishoiuasutusest. Tallinna 
Vabariiklik Haigla oli välja pannud kaks 
võistkonda. Noortel meditsiiniõdedel tuli vas
tata teoreetilistele küsimustele, demonstree
rida elustamise võtteid, arteriaalse verejooksu 
sulgemist ning tilkinfusiooni süsteemi üles
seadmist.

Tasavägises võistluses tuli teist aastat jär
jest üldkokkuvõttes võitjaks Tallinna Nak
kushaigla võistkond, millesse kuulusid Marika 
Tiit, Valentina Manturova ja Jelena Onuf- 
reitšuk. Teine koht kuulus poolepunktilise 
vahega Tallinna Vabariikliku Haigla I võist
konnale ning kolmanda koha sai Tõnismäe 
Haigla võistkond.

Esimesele kolmele kohale tulnud võistkon
dade liikmetele anti ÜLKNÜ Keskkomitee 
rinnamärk «Kuldsete käte meister» ja 
ELKNÜ Tallinna Lenini Rajooni Komitee au
kiri ning mälestusesemed.

Eesti NSV Meditsiiniõdede Seltsi 10. aas
tapäeva tähistati ülevabariigilise konverent
siga 17. detsembril 1976. a. Tallinnas, kuhu 
õdesid ja külalisi oli saabunud üle kolmesaja.

Tervituskõnega avas juubelikonverentsi 
Eesti NSV tervishoiuminister V. Rätsep. Pre
siidiumis olid kõrvuti õdede seltsi juhatuse 
liikmetega ka NSV Liidu tervishoiuministri 
esimene asetäitja S. Burenkov, NSV Liidu 
Tervishoiu Ministeeriumi Statistikavalitsuse 
juhataja G. Tserkovnõi, Eesti NSV tervis
hoiuministri asetäitjad E. Kama ja O. Tamm, 
samuti ministeeriumi valitsusejuhataja 
E. Väärt, kaadriosakonna juhataja A. Siven- 
kov, ministri abi L. Piel jt.

Tartu Kliinilise Haigla peaõde Erna Bos
ton, kes konverentsi juhatas, andis peokõneks 
sõna seltsi esimesele esinaisele, Tallinna Pel- 
gulinna Haigla peaõele Hilja Rüütlile. Heites
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Meditsiiniõdede seltsi juubelikonverentsist osavõtjad.

pilku tagasi kaugemalegi kui kümneaasta
sesse minevikku, valgustas kõneleja seltsi 
esimese aastakümne tegevust. Selts on selle 
aja jooksul kujundanud juba omad tradit
sioonid ja leidnud algusest peale oma õige 
tegutsemissuuna. Õdede eri- ja üldhariduse 
täiendamisel, samuti õdede lühi- ja pikema
aegsete puhkuste korraldamisel võib selts 
juba paljugi enda arvele kirjutada. Ka õdede 
olmetingimuste parandamiseks on selts üht
teist korda saatnud. Kõneleja esitas mitmeid 
uusi mõtteid järgmise aastakümne sihtide 
seadmisel.

Tervituskõne pidas NSV Liidu tervishoiu
ministri esimene asetäitja S. Burenkov. Pike
malt peatus ta nõukogude meditsiini, seal
hulgas õdede lähima tuleviku kõige tähtsa
matel kohustustel. Muu hulgas mainis ta, et 
NSV Liidu Tervishoiu Ministeerium peab 
õdede ettevalmistamise reformi lähema tule
viku tähtsaks ülesandeks. Väga südamlikud, 
õdedele ja nende seltsile kiitust jagavad olid 
peaarstide L. Karu ja G. Suklese tervitus- 
sõnavõtud.

Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi aukir
jad olid seltsi küllaltki lühiaegse töö ametli
kuks tunnustuseks. Ka juhatus andis omalt 
poolt kümnele aktiivsele ja seltsi tegevusest 
südamega osa võtnud meditsiiniõele tunnus
tuseks tehtu eest aukirjad.

Konverentsil kuulati ära ka tegevuse ning 

finantsmajanduse 1975. ja 1976. aasta aru
anne. Konverents kiitis seltsi tegevuse heaks. 
Seltsi põhikirjas tehti parandus, mille koha
selt võib nüüd seltsi liikmeks astuda iga 
keskastme meditsiinitöötaja, kuna seni kuu
lusid liikmeskonda üksnes meditsiiniõed. Va
liti ka uus juhatus ja revisjonikomisjon. 
Hääletusest võttis osa 328 delegaati ja uueks 
Eesti NSV Meditsiiniõdede Seltsi esinaiseks 
valiti Luule Benno.

Pikema sõnavõtuga esines läbirääkimistel 
Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi Ravi- ja 
Profülaktilise Abi Valitsuse juhataja 
E. Väärt, kes õdede praegusi kõige pakilise
maid ja keerukamaid ülesandeid iseloomus
tades avaldas lootust, et õed aitavad oma 
eeskujuliku seltsi toel ja abil kõigiti kaasa 
kvalifitseeritud meditsiinilise abi tagamisele.

Õdede juubelikonverents oli huvitav, tuju
küllane ja väga soodne isiklike ning tööalaste 
sõprussidemete loomiseks.

Hilja Rüütli
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UDK 614.2:616.89-008.441.13

SELGITUSTÖÖ ALKOHOLISMI- 
VASTASES VÕITLUSES

sanitaarharidustöö, alkoholismi vastane propa- 
qanda, selgitustöö meetodid

Alkoholi kuritarvitamise vastu suu
natud selgitustöö on inimkonna ajaloos 
vana probleem. Juba aastast 1500 e. m. a. 
on säilinud fragment Vana-Egiptuse pilt
kirjast, milles veendakse lugejat mitte 
kuritarvitama alkohoolseid jooke (ajakiri 
«Zdorovje mira», november 1973). 1973. 
aastal anti kordustrükina välja 100 aastat 
tagasi ilmunud Fr. R. Kreutzwaldi koos
tatud alkoholi kuritarvitamist tauniv 
raamatuke «Viinakatk», millest selgub, 
et võitlus joomise vastu oli päevakorral 
juba tol ajal.

1972. aastal Eesti NSV-s korraldatud 
ankeetküsitlus 1540 isiku kohta näitas, 
et alkoholi tarvitamine on meie vabarii
gis suhteliselt laialt levinud, kuid veel 
enamgi, näitas sallivat suhtumist selles
se. Põhjuseks, miks alkoholi tarvita
takse, peab 45% meestest ja 52% nais
test tava, harjumust või piinlikkust 
keelduda. Eriti tekitab muret see, et al
koholi tarvitamist peab lubamatuks 
ainult 34% 15 ... 17 aasta vanustest noo
rukitest ja üksnes 27% lapsevanema
test, kellel on kaks või enam last. Ela
nike teadmised alkoholi mõjust organis
mile on kesised.

Eeltoodut tuleb silmas pidada alkoho
lismi vastu tehtavas propagandas. Joo- 

misevastase selgitustöö korraldamiseks 
on toimunud mitmeid koosolekuid, seal
hulgas ka ametkondadevahelisi nõupida
misi meie vabariigi peapsühhiaatri juh
timisel, kus kõne all on olnud psühhiaat- 
riateenistuse ülesanded selgitustöös ja 
alkoholismivastase propaganda 1977. 
aasta põhiülesanded.

Taunivat suhtumist alkoholi kuritar
vitamise ilmingutesse saab edukalt ku
jundada ainult kõigi ametkondade koos
töö tulemusena, kui rakendatakse nii 
administratiivseid kui ka moraalseid 
mõjutusvahendeid. Et joomise tagajär
jel tekivad tervisehäired ja inimene 
muutub ühiskonnale koormaks, on alko
holismi vastu võitluses juhtiv osa ter
vishoiusüsteemil. Eesti NSV Tervishoiu 
Ministeeriumi juures tegutsev alkoho- 
lismikomisjon tegelebki muu kõrval ka 
alkoholismivastase selgitustööga.

1975. aastast alates on selgitustöö 
kogu tervishoiuvõrgu üks kohustuslik
ke ülesandeid. Loenguline ja näitlik 
propaganda on suunatud just neile ela
nike rühmadele, kes alkohoolseid jooke 
ei tohiks üldse tarvitada: rasedad ja rin
naga toitvad emad, alaealised, haiged 
ning kroonilisi haigusi põdejad. Massili
ses selgitustöös on paremateks olnud 
Narva ja Kohtla-Järve linn, Harju, Jõ
geva, Kingissepa ja Võru rajoon, kus 
hulgaliselt on peetud temaatilisi loen
guid, korraldatud kinolektooriume ning 
kus arstid on kohtunud elanikega. Koos 
kohalike miilitsa- ja autoinspektsiooni- 
töötajatega võtavad meditsiinitöötajad 
osa satiirilehtede väljaandmisest ning 
temaatiliste näituste ja klubiõhtute kor
raldamisest. Koostöös siseministeeriu
miga korraldatakse asutustes ning ette
võtetes profülaktikapäevi ja kontroll
reide. Alkoholismiteema kuulub rahva
ülikoolide programmi. Selle kohta on 
laiali saadetud näidisprogramm «Terve
tele tervisest».

Selleks et alkoholi vastu suunatud 
loenguline propaganda oleks tõhusam, 
on tervishoiuasutustes levitatud hulga
liselt Moskva Sanitaarhariduse Teadus
liku Uurimise Keskinstituudi saadetud 
loengute abimaterjale. Koostöös Tal
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linna Vabariikliku Psühhoneuroloogia
haigla organisatsioonilis-metoodilise ka
binetiga on koostatud metoodiline kiri, 
milles antakse tervishoiutöötajatele 
juhtnööre alkoholivastase propaganda 
korraldamiseks. Lektorite abistamiseks 
on koostatud kirjanduse ja filmide soo
vitusnimekirju. 1975. a. ilmus trükist 
kogumik «Alkoholivastasest selgitus
tööst noorte seas», milles arstid, juris
tid, pedagoogid, komsomoliorganisatsi
ooni ja kaubanduse juhtivad töötajad 
käsitlevad probleeme oma vaatekohast 
lähtudes. Korduvalt on trükis välja an
tud K. Aru brošüüri «Alkoholism — 
halb harjumus või haigus».

Kõigis vabariigi linnades ja rajooni
des toimusid 1975. ja 1976. aastal medit
siinitöötajate seminarid, kus oli kavas 
alkoholismivastane propaganda ning 
selle metoodika. Eesti NSV Haridus
ministeerium andis välja õppeplakati 
«Alkoholi kahjulikkus inimorganismi
le», mis oli määratud VIII klassi õpilas
tele, ja õpetajatele metoodilise juhendi 
«Kuidas koolis läbi viia alkoholismivas- 
tast propagandat».

Koos Rahvaloomingu Maja organisat
sioonilis-metoodilise kabinetiga on Va
bariiklik Sanitaarhariduse Maja välja 
andnud ja kultuuriasutustele saatnud 
metoodilise kirja, mis käsitleb alkoho- 
lismivastast sihipärast tööd klubilistes 
asutustes. Enamikus raamatukogudes 
on alkoholismi kahjulikkust selgitava 
kirjanduse väljapanekuid, samuti on sel 
teemal koostatud bibliograafilisi soovi- 
tuskartoteeke.

Vabariiklik Sanitaarhariduse Maja on 
trükis avaldanud plakati ja kujundanud 
satiirilise kallakuga näituse, mida eks
poneeritakse meie vabariigis.

«Tallinnfilm» on meditsiinilise kai- 
nestusmaja materjalide põhjal valmis
tanud kaks kümneminutist lühifilmi, 
mida näidatakse meie vabariigi kinodes. 
Ligikaudu veerand kõigist demonstree
ritud populaarteaduslikest filmidest on 
olnud suunatud alkoholismi vastu. Eesti 
Televisiooni aktiivsus alkoholismivasta- 
ses võitluses näitab langustendentsi. Ent 
Eesti Raadio toimetused on leidnud viisi, 
kuidas mitmes saatesarjas regulaarselt 

teha alkoholismivastast selgitustööd. 
Kui rajooniajalehed avaldavad alkoholi 
liigtarvitajaid taunivaid artikleid küllalt 
sageli, siis keskajalehtedes jätab see töö
lõik soovida. «Ohtulehes» on rubriigis 
01, 02, 03 sel teemal kirjutisi ilmunud 
regulaarselt.

Vabariiklikul ametkondadevahelisel 
konverentsil, kus kõne all olid alkoholi 
liigtarvitamine ja alkoholismivastane- 
võitlus, ilmnes, et elanike hulgas tehta
vale selgitustööle vaatamata on suhtu
mine joomisse kahjuks veel liialt salliv. 
Seepärast tuleb tõhustada selgitustööd 
alkoholi tervist kahjustava toime kohta 
ja püüda kujundada inimeste eitavat 
suhtumist alkoholiga liialdajatesse.

Evi Striž

Väikeste alkoholiannuste kardiodepressiiv- 
set toimet uuriti tervetel vaatlusalustel ja 
südame isheemiatõbe põdevatel haigetel. 
Uuritavatele anti juua viskit väikestes an
nustes kolme tunni kestel 10 korral (üldannu- 
seks oli üks milliliiter 43 %-list viskilahust 
kehakaalu ühe kg kohta, mis vastab keskmi
selt 23,8 g etanoolile).

Uurimistulemuste põhjal selgus, et vasaku 
südamevatsakese funktsiooni halvenemist, 
südamelihase kontraktsioonivõime langust, 
mis väljenduvad hemodünaamika nihetes ja 
müokardi metabolismi muutustes, põhjusta
vad isegi väikesed alkoholihulgad, mille mõju 
varem peeti täiesti kahjutuks. Oluline on 
teada, et südame isheemiatõbe põdevatel 
haigetel on need muutused enam väljendu
nud ja vältavad kauem. Andmed võimalda
vad täpsustada ka alkohoolse kardiomüopaa- 
tia etioloogia mõningaid küsimusi. Nähtavasti 
võivad väikesed alkoholiannused etendada 
ohuteguri osa ja neil on haiguse etioloogias 
oluline tähendus. Juba on kogunenud and
meid alkohoolse kardiomüopaatia arengu 
kohta niipalju, et haigetel, kellel südamelihas 
on eelnevalt kahjustatud, kujuneb välja 
alkohoolne kardiomüopaatia isegi väga väi
keste alkoholiannuste korral hoopis sageda
mini kui tervetel inimestel.

Z. KardioL, 1976, 12.
Экспресс-информация (Заболевания сер

дечно-сосудистой системы), 1977, 6.
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ettevalmis
tamine

TERAPEUTIDE ETTEVALMISTUSE 
JA KVALIFIKATSIOONI TÕSTMISE 
NÕUDEID

VALVE SAARMA • TARTU 
NATAN ELŠTEiN • TALLINN

Tartu Riiklik ülikool, terapeutide ettevalmistus, 
internatuur, kvalifikatsiooni tõstmine

Mitmel aastal oleme noortelt arstidelt 
vastu võtnud internatuuri lõpueksameid, 
osalenud teraapia täiendustsüklites ning 
eksamineerinud TRÜ poolt korraldatud 
täienduskursustel õppivaid arste.

Vestlused arstidega töö teemal on kin
nitanud meie arvamust, et terapeutide 
ettevalmistuses ja täienduskursustel on 
mõningaid vajakajäämisi. On ilmne, et 
subordinatuuris ja internatuuris õppi
vate arstide kvalifikatsiooni tõstmise 
nõuded erinevad mitmeaastase tööstaa- 
žiga arstide teadmiste täiendamisel keh
tivaist nõudeist.

Tänapäeva terapeudi ettevalmistuses 
on suur tähtsus eelkõige polikliinikutöö 
tundmisel. 100 haigest, kes pöörduvad 
terapeudi poole vastuvõtule, hospitali- 
seeritakse üksnes 10... 12. Seega sise- 
haigusi põdevatest haigetest moodusta
vad peamise osa need, keda ravitakse 
polikliinikus haigestumise algusest kuni 
tervenemiseni. See tõsiasi ongi määrav 
terapeutide kvalifikatsiooni tõstmise 
korraldamises. Ülikooli õppeprogrammis 
ega ka praktikumidel, mida korralda
takse teraapias täiendustsüklite ajal, ei 
ole piisavalt tähelepanu pööratud poli- 
kliinikuarsti väljaõppele ega kasvatami
sele, samuti diagnoosimisele ega ravi 
spetsiifikale. Täienduskursuste loengu
materjalides on neid aspekte küll arves
tatud, kuid sellele vastukäivalt lõpeb 

praktika statsionaarsete haigete ravi 
juhendamisega.

TRÜ üliõpilaste õppeprogrammis on 
dotsendikursus polikliinilise ravi alal, 
kuid see veel ei tähenda, et sellega olek
sid kõik probleemid ammendatud. 
Praegu kehtivas üleliidulises õppeplaa
nis on ilmselt liiga väike osa polikliini
kul, mis ei vasta tema rollile ja tähtsu
sele rahva arstiabis.

Seetõttu tuleks nii loengutel kui ka 
haiglas toimuvatel praktikumidel enam 
tähelepanu pöörata haigete polikliiniku- 
ravile nii enne kui ka pärast haiglaravi, 
samuti diagnoosimise ja ravi kvaliteedi 
analüüsimisele. Arstiteaduskond ei saa 
ette valmistada lõplikult väljakujunda- 
tud jaoskonnaterapeuti. Mis tahes eri
arsti vormib ikkagi elu ise, kuid õige 
orientatsiooni, õiged arusaamad arsti- 
tööst peavad üliõpilased saama ikkagi 
ülikoolist. Siinkohal ei ole liigne mee
nutada, et sageli tingib haige hospitali
seerimist väär polikliinikuravi.

Veel üks tähelepanek. Internide kü
sitlemisel teraapiaeksamil selle kohta, 
kellena ta soovib töötada, vastab ena
mik, et kardioloogina. Millest räägib 
niisugune vastus: kas sellest, et üksnes 
kardioloogid suudavad püsivat huvi si
sendada või on see ebaõige rõhuasetus ja 
lühinägelikkus pedagoogilises töös? On 
tõsi, et teraapias toimub spetsialiseeru
mine, kuid meie kohus on tegelikult ja 
psühholoogiliselt ette valmistada arste 
tööks jaoskonnaterapeutidena. Kuidas 
ka ei toimuks spetsialiseerumine teraa
pias, otsustatakse ravi tõhususe üle ik
kagi jaoskonnaterapeutide töö järgi. Nn. 
käärid arsti ettevalmistuse ja edaspidi
se tegeliku töö vahel põhjustavad sageli 
pettumust ja selle tagajärjed on hilise
mas arstitöös igaühele teada.

Samuti äratab tähelepanu igal aastal 
internide eksamitel ilmnevate teraapia- 
alase ettevalmistuse lünkade stereo- 
tüüpsus. Jutt on internide pealiskaudse
test teadmistest sellistes distsipliinides 
nagu sisehaiguste propedeutika, kiir- ja 
vältimatu abi, farmakoteraapia, distsip- 
liinidevahelised küsimused terapeutili- 
ses praktikas ning terapeutilise abi kor
raldus. Nendele ainealadele peab roh
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kem rõhku panema seminaridel, samuti 
iseseisvas töös. Eespool nimetatud iga 
meditsiinidistsipliini võiks analüüsida 
omaette. Siinkohal puudutame üksnes 
mõningaid.

Propedeutika on terapeudi teadmiste 
vundament, kuid teisel ja kolmandal 
kursusel omandatud teadmised ei jää 
meelde alatiseks. Seepärast tuleks leida 
mooduseid, kuidas propedeutikaküsi- 
musi hiljem meelde tuletada: kontrol
lida neid iga päev vanematel kursustel, 
samuti terapeutide mis tahes täiendus
kursustel. Samal seisukohal on ka S. 
Rjabov ja V. Stavskaja*,  kes on analüü
sinud I. P. Pavlovi nimelise Leningradi 
I Meditsiiniinstituudi vanemate kur
suste üliõpilaste sisehaiguste propedeu
tika alaseid teadmisi.

* «Клиническая медицина», 1976, 11,
126—129.

Arsti ettevalmistuse ja tema teadmis
te täiendamise süsteem peab tuginema 
teooria ja praktika ühtsusele. Kiir- ja 
vältimatu abi suhtes on see eluliselt 
tähtis nõue. Seetõttu tekitavad meele
härmi üksikjuhud, et tööle suunatud 
meedik ei ole eales näinud, kuidas te
hakse maoloputust, et maa-arstijaos
konda lähetatud arst ei tea, millised 
haigused võivad tüsistuda südameast- 
maga, milline on esmaabi kopsuödeemi 
puhul.

Kliinilise farmakoloogia kursus, mida 
loetakse arstiteaduskonna VI kursuse 
üliõpilastele, väärib head hinnangut. 
Arstide teadmisi on vaja täiendada ra
vimite toimemehhanismi ja farmakoloo
gia alal üldse, samuti ravimite valiku 
valdkonnas.

Terapeutide ettevalmistuse puudused 
ilmnevad mitme eriala kokkupuute pin
nal: neuroosi diferentsiaaldiagnoosimi- 
ne ja ravi taktika, ägedate kirurgiliste, 
infektsioon- ja sisehaiguste diferentsi- 
aaldiagnoosimine jms. Nähtavasti on 
vaja loenguid ja praktikume, kus ana- 
lüüsitaks mitme eriala küsimusi komp
leksselt, eriti VI kursusel ja täiendus
kursustel.

Viimastel aastatel on arstide teadmi

sed sisehaigusi põdevate haigete dispan- 
seerimise valdkonnas süvenenud, tera- 
peutilise abi korralduse muudes aspekti
des (haigestumus, arsti koormus, hospi
taliseerimist mõjutavad tegurid jms.) 
jääb aga palju veel soovida. On ju tõsi, 
et halva töökorralduse puhul ei tõsta 
uus aparatuur ega uued ravimid medit
siinilise abi kvaliteeti.

Kolmas oluline probleem on sisehai
guste osakondade juhatajate osa arstide 
ettevalmistuses ja nende teadmiste 
täiendamises. Osakonnajuhataja kohta 
võib sageli kuulda täiesti põhjendatud 
etteheiteid. Nad on kohustatud õpetama 
arstlikku mõtlemisviisi, analüüsima vi
gu, õpetama arstile õppimisoskust. In- 
ternide päevikute läbivaatamine ja ana
lüüs, samuti arstidega vestlemine on 
kinnitanud, et osakonnajuhatajad ei te
gele paljudel juhtudel arstide erialakir
janduse lugemise süstemaatilise suuna
mise ega ka juhendamisega kirjanduse 
läbitöötamisel, samuti ei kontrolli nad 
seda tööd. On arusaamatu, miks käsitle
takse nii detailselt kollagenoose, ehkki 
keegi ei eita nende haiguste tundmise 
vajalikkust, kuid selliseid haigeid on 
terapeudil jaoskonnas vaid üksikuid. 
Meelehärmi tekitavad need vead ja eksi
mused, mida tehakse levinud haiguste 
puhul. Samal ajal selgub, et arst ei ole 
läbi lugenud mitte ühtegi raamatut või 
artiklit gripi, neurooside, südame ishee- 
miatõve, mao ja kaksteistsõrmiksoole 
haavandtõve või farmakoteraapia kohta. 
Siiski arvame, et meil on Eesti NSV-s 
töötavatelt arstidelt õigus nõuda, et nad 
oleksid kursis meie vabariigi tervis- 
hoiuprobleemidega, et nad loeksid aja
kirja «Nõukogude Eesti Tervishoid». 
Võib-olla on liig subordinatuuri ja in
ternatuuri arstidelt nõuda peamiste te- 
raapiaajakirjade regulaarset lugemist, 
kuid terapeut peab ikkagi lugema aja
kirju «Клиническая медицина» ja «Те
рапевтический архив».

Osakonnajuhatajatel peab olema suu
rem vastutustunne ja nad peaksid tera
semalt suhtuma sellesse, millele nad 
päevikutes alla kirjutavad. Ühel juhul 
kirjutas intern, et luges läbi «Руко
водство по внутренним болезням».
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Kas tõesti kõik 10 köidet? Teisel juhul 
kõlas sissekanne selliselt, et intern esi
tas sarkoidoosi teemal ettekande haigla- 
konverentsil, kuid seesama intern ei 
osanud sama haiguse kohta mitte mi
dagi öelda eksamil.

Nähtavasti on aeg ning vajadus kor
raldada interne juhendavatele sisehai
guste osakondade juhatajatele sihipära
seid lühiajalisi täienduskursus!.

Võib-olla on meie mõtted vaid ära
tuseks uutele ettepanekutele ja kriiti
listele märkustele, kuid aeg on küps 
kõnelda terapeutide ettevalmistuse tõ
hustamisest, see on lausa hädavajalikuks 
muutunud.

TRÜ Arstiteaduskonna hospitaalsisehaiguste 
kateeder 

Eesti NSV Tervishoiu Ministeerium

TRÜ ARSTI
TEADUSKONNA ÜTÜ Töö
1976. AASTAL

TRÜ Arstiteaduskonna kateedrite 
juures tegutses 1976. aastal 25 ÜTÜ 
ringi, mille töös osales 593 üliõpilast. 
Mullu toimus arstiteaduskonna ÜTÜ 
XXX konverents, mis oli erakordne nii 
ettekannete (158) kui ka osavõtjate (765) 
arvu poolest.

1976. a. kevadel laekus esmakordselt 
arstiteaduskonna ÜTÜ liikmeilt 106 
võistlustööd. Neist 60 olid uurimuslik
ku, 25 referatiivset ja 21 sanitaarhari- 
duslikku laadi. Ülikoolisisesel konve
rentsil arvati uurimuslikest töödest 50 
esimese, üheksa teise ja üks töö kolman
da auhinna vääriliseks. Referatiivsetest 
töödest pälvisid 13 esimese, 11 teise ja 
üks töö kolmanda auhinna ning sani- 
taarharidustööd käsitlevaist artiklitest 
määrati neljale esimene, seitsmele teine 
ning kümnele tööle kolmas auhind.

Mullu novembris toimus üliõpilaste 
teaduslike tööde vabariiklik konkurss 
meditsiini, loodusteaduste ja kehakul
tuuri alal. Auhindu anti välja 18, neist 
11 pälvisid arstiteaduskonna üliõpilased.

Esimese järgu diplomi, rinnamärgi ning 
rahapreemia (75 rbl.) said viis autorit: 
T. Agan (psühhiaatriaring), E. Ader ja 
H. Jaakmees (neuroloogiaring), H. Eve- 
raus (hospitaalsisehaiguste ring), F. 
Šmorgun, T. Smorgun, I. Eichler, A. Si
nikas ning K. Tammetalu (sünnitusabi- 
ja günekoloogiaring) ning E. Vasar (far- 
makoloogiaring). Esimese järgu diplomi 
ja rinnamärgi pälvisid V. Leppik (tea- 
duskonnakirurgiaring) ning A. Tali ja 
M. Mikkel (hospitaalkirurgiaring).

Eraldi toimus konkurss nooremate 
kursuste (I.. III) üliõpilaste võistlus
tööde vahel. Esimese järgu diplom ja 
rinnamärk määrati neljale autorile: M. 
Arrole (patoanatoomiaring), A. Arrole 
ja L. Rägole (farmakoloogiaring), S. Na- 
zarenkole (biokeemiaring) ning A. Pidi- 
mile ja T. Põdrale (hügieeniring).

Möödunud aastal esitati üleliidulisele 
üliõpilaste võistlustööde konkursile kuus 
tööd, neist neli tunnistati diplomi vääri
liseks. Diplomi said M. Eisen, A. Arro, 
V. Vasar ja E. Vasar farmakoloogiarin- 
gist (juhendajad L. Allikmets, L. Mehi- 
lane), T. Agan psühhiaatriaringist (J. 
Saarma, L. Mehilane), A. Leisoo spordi- 
meditsiiniringist (J. Maaroos) ning A. 
Metspalu biokeemiaringist (M. Lind, E. 
Villems).

1976. aastal oli meie vabariigi edu
kaim üliõpilasteadur TRÜ Arstiteadus
konna raviosakonna III kursuse üliõpi
lane Andrus Arro, kes võitis kaks üle
liidulist ja kaks vabariiklikku auhinda.

Aasta lõpul ilmus trükist TRÜ Arsti
teaduskonna ÜTÜ teaduslike tööde ve
nekeelne kogumik, milles on avaldatud 
64 artiklit. Peale selle on arstiteadus
konna üliõpilased olnud veel 22 artikli 
kaasautorid, mis on publitseeritud 
mujal.

Endel Türi
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UDK 612.2«1877/1977»(091)

SADA AASTAT ESIMESE 
PSÜHHIAATRIAHAIGLA 
ASUTAMISEST TARTUS

JÜRi SAARMA - TARTU

Tartu ülikool, psühhiaatria arenq, Tartu vaimu
haigla, Eduard v. Wahl

4. märtsil 1977. a. möödus sada aastat 
päevast, mil alustas oma tegevust Tartu 
esimene psühhiaatriahaigla, millest hil
jem arenes välja ülikooli närvi- ja vai
muhaiguste kliinik koos psühhiaatria ka
teedriga.

Esimesena tuli 1842. aastal mõttele 
rajada Tartu ülikooli juurde psühhiaat
riahaigla tsaari perekonna ihuarst I. F. 
Rühi (8, 14, 22). Lähtudes enda juhtimi
sel korraldatud Venemaa vaimuhaigete 
loenduse andmeist (25, 26) ja Peterburi 
vaimuhaigete varjupaikade dokumenti
dest, pöördus I. F. Rühi Tartu õppering
konna kuraatori poole ettepanekuga 
asutada Tartu ülikooli juurde 40 voodi
kohaga vaimuhaigla. Kuigi ülikool seda 
ideed toetas ja konkretiseeris, jäi see 
siiski realiseerimata üldhoolekande kol
leegiumi vastuseisu tõttu.

Taas kerkis psühhiaatriahaigla asuta
mine Tartusse päevakorrale 1849. aas
tal, mil tolleaegne Liivimaa kuberner 
tegi Balti provintside kindralkuberne- 
riie ettepaneku asutada Venemaa sise
ministeeriumi poolt kavandatud Balti
maade keskvaimuhaigla Tartusse kaa
lutlusel, et see oleks ühtlasi arstiteadus
konna õppebaas (8, 13, 14, 15, 22). Jäl

legi toetas ülikool seda ettepanekut ja 
esitas üsna üksikasjalikud kaalutlused 
selle kohta, et haigla ehitataks Maarja
mõisa. Seekord jäi asi seisma siseminis
teeriumi, kuna ei jõutud üksmeelsele 
kokkuleppele haigla ehitus- ja ülalpida
miskulude jaotamises.

Kõigele vaatamata algas tol ajajärgul 
Tartu ülikooli arstiteaduskonnas psüh
hiaatria algteadmiste tegelik õpetamine. 
See oli professor Guido-Hermann von 
Samson-Himmelstierni (1809 ... 1868) 
teene, kes aastatel 1845 ... 1868 oli nn. 
riikliku arstiteaduse (s. t. kohtumedit
siini ja hügieeni) kateedri juhatajaks 
ning ühtlasi kreisihaiglas ülikooli käsu
tusse antud osakonna direktoriks (3, 7, 
8, 12, 21, 24).

Veel kord arutati psühhiaatriahaigla 
asutamise võimalusi Tartus Balti kind- 
ralkuberneri Suvorovi algatusel aasta
tel 1861... 1867. Ka sel korral esitas 
Tartu ülikool üksikasjalikud ettepane
kud Maarjamõisa 150 voodikohaga vai
muhaigla ehitamise ning ühtlasi psühhi
aatria kateedri loomise kohta, kuid mi
nisteeriumide ja kubermangude vahel 
sugenenud lahkarvamuste taha jäi asi 
seegi kord seisma (5, 8, 14, 15, 22).

Pikemat aega küpsenud idee realisee
rimine on seotud professor Eduard von 
Wahli nimega (2, 3, 4, 7, 9, 12, 16, 17, 21, 
22, 23, 24). E. Wahl (1833... 1890) oli 
Eestist pärit ning Tartu ülikooli kasvan
dik, kes pärast pikemaajalist arstlikku 
tegevust Peterburi mitmes haiglas valiti 
4. juunist 1876 Tartu ülikooli riikliku 
arstiteaduse kateedri juhatajaks. Sellest 
ajast kuni surmani oli tema tegevus pi
devalt seotud Tartu ülikooliga; aastail 
1881... 1885 oli ta ülikooli rektor.

Tartus hakkas E. Wahl kohe energi
liselt taotlema ülikooli juurde psühhi
aatriahaigla ja õppetooli loomist. Jõud
nud arusaamisele, et seda ei ole või
malik saavutada vahetult riigivõimude 
ettevõttena, otsustas ta kasutada ühis
kondlikku arvamust ning asutada haigla 
eraviisilise ühingu abil (1, 2, 10).

1876. a. septembris ostis E. Wahl Tar
tu serval krundi koos paari vähema hoo
nega, mida ta kavandatud psühhiaatria
haiglale sobivaks pidas. Novembri algul
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Professor Eduard von Wahl (1833 ... 1890). 
Tartu ülikooli psühhiaatria kateedri ja 
kliiniku rajaja.

ilmus kohalikus ajalehes «Neue Dörpt- 
sehe Zeitung» riiginõunik A. Ruckte- 
schelli avalik kiri, milles rõhutati vaja
dust rajada Tartus vaimuhaigete varju- 
paikravila (10). 1876. aasta 17. novemb
ril avaldati samas ajalehes E. Wahli, A. 
Ruckteschelli ja veel nelja nimeka tart
lase ühine üleskutse elanikele toetada 
kas rahaliselt või materiaalselt Tartusse 
asutada kavatsetavat vaimuhaiglat, 
mille jaoks sobiv krunt ja üksnes kohen
damist vajavad esialgsed hooned on ju
ba olemas (10). E. Wahli ja tema mõtte
kaaslaste üleskutse leidis elavat vastu
kaja nii elanike kui ka mõnede oma
valitsuste hulgas: 1876. a. lõpuks oli tu
levase haigla heaks laekunud juba ligi
kaudu 3200 rubla.

E. Wahl kavandas tulevast haiglat 
algusest peale ülikooli õppebaasina. 
Arstiteaduskonna dekaan pöördus 27. 
jaanuaril 1877. a. ülikooli nõukogu poole 

kirjaga, milles kanti ette E. Wahli ko
misjoni algatusest ning paluti taotleda 
õpperingkonna kuraatorilt luba rajatava 
vaimuhaigla võtmiseks ülikooli koos
seisu. Ülikooli nõukogu taotlusele saa
bus Tartu õpperingkonna kuraatorilt 
Saburovilt 14. veebruaril 1877. a. luba 
viia vaimuhaiged terapeutilisest kliini
kust üle professor E. Wahli poolt üli
kooli käsutusse antud hoonetesse, avada 
seal terapeutilise kliiniku spetsiaalne 
vaimuhaigete osakond ning anda selle 
osakonna juhtimine E. Wahli komisjo
nile (1, 10).

Hoone kohendamise ja sisustamisega 
jõuti lõpuks niikaugele, et 4. märtsil 
1877. aastal paigutati Tallinna tänava 
vaimuhaigete haiglasse kolm esimest 
naishaiget. Sama aasta lõpuni võeti 
haiglasse vastu 12 naishaiget, neist 8 
Tartu linnast (18).

Järgmised aastad olid vastasutatud 
psühhiaatriahaiglal üsna tegevusrohked. 
Igal aastal võeti ravile 12... 16 haiget, 
1880. aastal ulatus vastuvõetute arv ko
guni 24-ni (6, 19, 20). Aastail 1878... 
...1880 töötas selles haiglas arstina 
Aleksander von Bunge — Tartu üli
kooli nimeka botaanikaprofessori A. 
Bunge poeg ja tuntud füsioloogi-biokee- 
miku G. Bunge vend (4).

Kogutud toetussummadega alustas E. 
Wahli komisjon 1878. a. Tallinna tänava 
krundil 50 voodikohaga uue haiglahoo
ne ehitamist. Samal ajal toimusid läbi
rääkimised kohalike kubermanguvõi- 
mudega ja Peterburi keskasutustega, et 
haigla ametlikus korras Tartu ülikoolile 
üle anda (1, 18, 19, 20). 1878. aasta no
vembris tegi professor E. Wahl, kes oli 
äsja valitud kirurgia kateedri ning 
kliiniku juhatajaks, ettepaneku avada 
ülikoolis iseseisev psühhiaatriaõppetool. 
See ettepanek leidis toetust ülikooli 
nõukogu ning õpperingkonna kuraatori 
poolt ja 8. mail 1879. a. kinnitas tsaar 
riiginõukogu ettepaneku asutada 1880. a. 
1. jaanuaril Tartu ülikoolis psühhiaatria 
kateeder ühe professori- ja kahe assis- 
tendikohaga (12, 13, 16, 17, 22, 23).

Kuigi ametlikult veel kinnitamata, oli 
Tallinna tänava psühhiaatriahaigla juba 
1879. aasta kevadsemestrist alates võe- 
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tud Tartu ülikooli asutuste nimekirja 
terapeutilise kliiniku vaimuhaiguste osa
konnana. Selle direktoriks oli 1879. a. 
mõlema semestri jooksul professor E. 
Wahl (12). 1880. aasta 3. aprillist kinni
tati Tartu ülikooli psühhiaatriaõppetooli 
korraliseks professoriks E. Emminghaus. 
kes samast semestrist alates oli ka tera
peutilise kliiniku vaimuhaiguste osa
konna direktor (1, 12, 24).

Pikkade läbirääkimiste tulemusena 
kinnitas tsaar lõpuks 24. juunil 1880. a. 
riiginõukogu ettepaneku, mille kohaselt 
Tartu ülikoolile anti riigikassast 49 000 
rubla toetust Tallinna tänaval asuva 
krundi ja hoonete (sealhulgas ka valmi
misel oleva uue hoone) ostmiseks ning 
järgmise nelja aasta jooksul igal aastal 
2000 rubla haigla ülalpidamise kulude 
katteks (1, 10). Sellega sai professor E. 
Wahli eraviisilisel algatusel rajatud vai
muhaiglast esimene spetsiaalselt ehita
tud psühhiaatriakliinik tollasel Vene
maal. E. Wahli komisjon lõpetas oma te
gevuse ja haigla läks täielikult ülikooli 
alluvusse ning professor E. Emminghau- 
si juhtimisele. Esialgu jäi endine nime
tus, 1882. aasta algul hakati teda nime
tama Tartu ülikooli närvi- ja vaimu
haiguste kliinikuks (12).

Esitatust ilmneb, et Tartu ülikooli 
psühhiaatria kateedri ning kliiniku 
rajamine on esmajoones professor E. 
Wahli teene, see sai teoks ainult tema 
entusiasmi ning erakordse innu viljana. 
Olgu käesolev kirjutis pisukeseks tänu- 
märgiks meie nüüdispõlve psühhiaatrite 
perelt — Tartu ülikooli kasvandikelt — 
professor Eduard von Wahlile tema pa
nuse eest Eesti psühhiaatria hälli ku
jundamisse.

KIRJANDUS: 1. Acta des Conseils der kai
serlichen Universität zu Dorpat, betreffend 
die Abtheilung der therapeuthischen Klinik 
für Geisteskranke. ENSV RAKA fond 402, 
nimistu 4, säilitusühik 1048. — 2. Acta des 
Directorium der kaiserlischen Universität zu 
Dorpat, betreffend Eduard von Wahl. ENSV 
RAKA fond 402, nimistu 3, säilitusühik 245. 
— 3. Brennsohn, I. Die Aerzte Livlands. 
Mitau-Riga, 1905. — 4. Brennsohn, I. Die 
Aerzte Estlands. Riga 1922. — 5. Clever, E. St. 
Petersburger med. Wochenschr., 1877, 14, 
113—114; 1877, 15, 121—125. — 6. Emminghaus, 
H. Festrede zur Jahresfeier der Stiftung der 

Universität Dorpat am 12. December 1880. 
Dorpat 1881. — 7. Hasselblatt, A., Otto, G. 
Album Academicum der kaiserlischen Univer
sität Dorpat. Dorpat, 1889. — 8. Holdt, G. Ealt. 
Monatschrift, 1867, Bd. 16, 447—486. — 9. 
Kröger, C. Birkenruher-Album. Petersburg,. 
1910. — 10. Neue Dörptsche Zeitung. Aasta
käigud 1876—1880. — 11. Passetski, V. Eestist 
pärit Arktika-uurijad. Tallinn, 1970. — 12. 
Personal der kaiserlichen Universität zu Dor
pat nebst Beilage. Auflagen 1876—1882. — 13. 
Rothe, A. Geschichte der Psychiatrie in Russ
land. Leipzig—Wien, 1895. — 14. Samson, G. 
St. Petersburger med. Z., 1865, 9, 72—86. — 
15. Schultz, A. St. Petersburger med. Z., 1863, 
363—392. — 16. Semei, H. Die Universität Dor
pat (1802—1918). Dorpat, 1918. — 17. Scans, T. 
Eesti Arst, 1930, 12, 457—461. — 18. Wahl, E. 
Neue Döpptsche Zeitung, 1878, 12 Januar, 10. — 
19. Wahl, E., Ruckteschell, A. Neue Dörptsche 
Zeitung, 1879, 6 April, 79. — 20. Wahl, E., 
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раторского Юрьевского, бывшего Дерптско- 
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прибалтийском крае. Юрьев, 1904. — 23. 
Михельсон Э.» Чижь В. Вестник клиниче
ской и судебной психиатрии, 1891, 208—233. 
— 24. Обозрение лекций в императорском 
Дерптском университете. Выпуски с 1876 по 
1882 гг. — 25. Пастернацкий И. Р. В кн.: 
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TRÜ Arstiteaduskonna psühhiaatria- 
kateeder

UDK 614.27(091)(474.2)

APTEEKIDE AVAMINE
PÕHJA-EESTI MAA-ASULAIS
ENNE OKTOOBRIREVOLUTSIOONI

HEINO GUSTAVSON • TALLINN

Põhja-Eesti
maa-apteegid, ajalugu

Eesti vanimaks maal avatud aptee
giks peetakse Põltsamaa apteeki (1766). 
See paik aga kuulub teatavasti endise 
territoriaalse jaotuse järgi Liivimaa
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kubermangu. Käesolev informatsioon, apteekide asutamist endise Eestimaa 
mis on avaldatud tabeli kujul, käsitleb kubermangu maa-asulais. Nii mõnigi

Asupaik ■ Asutamisaeg Allikmaterjal

Ambla 22. oktoobril 1864 ENSV RAKA, f. 31, nim. 50, s.-ü. 62, 1. 155
Hageri 12. märtsil 1888 ENSV RAKA, f. 31, nim. 15, s.-ü. 93, 1. 33
Haljala 2. aprillil 19001 „ f. 31, nim. 27, s.-ü. 72, 1. 17
Harju-Risti 30. septembril 1901 „ f. 31, nim. 29, s.-ü. 136, 1. 14
Iisaku 23. oktoobril 1896 f. 31, nim. 23, s.-ü. 108, 1. 30
Juuru 8. märtsil 1900 f. 31, nim. 26, s.-ü. 81, 1. 32
Jõelähtme 2. novembril 18923 4 ENSV RAKA, f. 31, nim. 19, s.-ü. 159, 1. 17
Jõhvi 22. aprillil 1840 f. 31, nim. 50, s.-ü. 39, 1. 38 p
Järva-Jaani 20. veebruaril 1895 f. 31, nim. 22, s.-ü. Ill, 1. 14
Järva-Peetri 22. septembril 19004 „ f. 31, nim. 28, s.-ü. 18, 1. 27
Kadrina 24. aprillil 1906 „ f. 31, nim. 33, s.-ü. 167, 1. 22
Keila 26. oktoobril 1889 „ f. 31, nim. 20, s.-ü. 120, 1. 25
Koeru 26. detsembril 1883 „ f. 31, nim. 10, s.-ü. 63, 1. 32
Kohila 13. märtsil 19145 „ f. 31, nim. 38, s.-ü. 131, 1. 34
Kose 22. augustil 18846 „ f. 31, nim. 27, s.-ü. 122, 1. 4 p
Kullamaa 15. juulil 1886 „ f. 31, nim. 13, s.-ü. 89, 1. 10
Kuusalu 24. septembril 1890 „ f. 31, nim. 17, s.-ü. 89, 1. 23
Käina 10. märtsil 18967 „ f. 31, nim. 22, s.-ü. 147, 1. 24
Kärdla 6. detsembril 18908 „ f. 31, nim. 17, s.-ü. 125, 1. 21
Käsmu9 5. aprillil 1910 „ f. 31, nim. 37, s.-ü. 261, 1. 21
Lammasküla10 5. novembril 186311 „ f. 31, nim. 50, s.-ü. 360, 1. 347
Lelle mai keskel 191212 „ f. 31, nim. 39, s.-ü. 198, 1. 18 p.
Lihula13 29. juunil 1837 ENSV RAKA, f. 31, nim. 50, s.-ü. 37, 1. 80 p
Loksa 11. juulil 1908 „ f. 31, nim. 35, s.-ü. 71, 1. 14
Lääne-Nigula 8. augustil 190314 „ f. 31, nim. 31, s.-ü. 67, 1. 17
Lüganuse 28. septembril 1903 „ f. 31, nim. 30, s.-ü. 179, 1. 23
Mereküla 23. juunil 1865 „ f. 31, nim. 50, s.-ü. 75, 1. 120 p
Märjamaa 23. novembril 1852 „ f. 31, nim. 50, s.-ü. 50, 1. 263 p
Narva-Jõesuu 16. juunil 1877 „ f. 31, nim. 48, s.-ü. 80, 1. 11
Nissi 25. septembril 189515 „ f. 31, nim. 22, s.-ü. 93, 1. 29
Nõva 13. augustil 190216 „ f. 31, nim. 29, s.-ü. 164, 1. 15
Raasiku 15. oktoobril 1905 „ f. 31, nim. 32, s.-ü. 234, 1. 18
Rakke 13. jaanuaril 1905 „ f. 31, nim. 31, s.-ü. 209, 1. 20
Rapla 22. detsembril 186617 „ «Eesti Postimees» 1866, nr. 52,

lk. 416
Saku 3. jaanuaril 191518 „ f. 31, nim. 41, s.-ü. 238, 1. 21
Sillamäe 1. juulil 1891 „ f. 31, nim. 19, s.-ü. 67, 1. 23
Simuna 11. juunil 1892 „ f. 31, nim. 20, s.-ü. 28, 1. 18
Tapa 11. jaanuaril 1896 „ f. 31, nim. 22, s.-ü. 157, 1. 21
Toila 20. märtsil 1908 ,, f. 31, nim. 35, s.-ü. 180, 1. 34
Türi 12. jaanuaril 1892 „ f. 31, nim. 19, s.-ü. 76, 1. 51

ENSV RAKA, f. 31, nim. 38, s.-ü. 29, 1. 17Varbla 13. veebruaril 191119
Varja 2. mail 188720 „ f. 31, nim. 14, s.-ü. 63, 1. 22
Vasknarva 29. oktoobril 188321 „ f. 31, nim. 10, s.-ü. 49, 1. 21
Vigala 27. aprillil 190722 „ f. 31, nim. 33, s.-ü. 72, 1. 26
Viru-Jaagupi 3. veebruaril 1904 „ f. 31, nim. 31, s.-ü. 116, 1. 24
Viru-Nigula 1. septembril 189423 „ f. 31, nim. 31, s.-ü. 22, 1. 19
Võsu 1. juunil 1902 „ f. 31, nim. 29, s.-ü. 171 1 16
Väike-Maarja 18. detsembril 1887 „ f. 31, nim. 15, s.-ü. 40, 1. 24

3 — Suletud üleviimise tõttu Viru-Nigulasse 28. märtsil 1894 (ENSV RAKA, f. 31 njm
22, s.-ü. 51, 1. 2 ja 2 p). •

4 — Suletud 30. märtsil 1905 (ENSV RAKA, f. 31, nim. 29, s.-ü. 115, 1. 13).

1 — Suletud 10. juunil 1914 (ENSV RAHA, f. 31, nim. 33, s.-ü. 119, 1. 11).
.2 — Suletud üleviimise tõttu Nissi mais 1902 (ENSV RAKA, f. 31, nim. 30, s.-ü. 82, 1. 1).
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kord on selle või teise apteegi asuta
misajaks peetud kuupäeva, mil kuber- 
manguvalitsus andis loa alustada 
apteegi sisseseadmist. Me ei pea seda 
õigeks, sest sageli kulus isegi paar
kolm aastat, enne kui koostati ülevaa
tus- ja vastuvõtuakt. Järgnevas on ava-

5 — Suletud 27. novembril 1914 (ENSV RAKA, 
f. 31, nim. 43, s.-ü. 190—I, 1. 50).
6 — Aktis puudub resolutsioon, on kasutatud 
hilisemaid arstiosakonna andmeid.
7 — Seni on eksikombel arvatud asutamis
ajaks 1895. a. Apteek suletud 29. veebruaril 
1916 (ENSV RAKA, f. 31, nim. 43, s.-ü. 176—1, 
1. 27).
8 — Enne seda oli Kärdla vabrikuhaiglas ko- 
duapteek, kus vabamüüki ei olnud (ENSV 
RAKA, f. 31, nim. 17, s.-ü. 125, 1. 1).
9 — Praeguseks üle toodud Viitnasse.
10 — Asub Rakkest pisut kirde pool ja oli 
enne Tapa—Tartu raudtee avamist tähtsas 
teedesõlmpunktis.
11 — Suletud 23. mail 1892 (ENSV RAKA, f. 
31, nim. 20, s.-ü. 81, 1. 3).
12 — Puudub resolutsioon. Vastuvõtuakt koos
tatud 1912. a. 13. mail ning pärast seda alus
tati tööd (viide tabelis).
13 — Lihula apteek on vanim endises Eesti
maa kubermangus.
14 — Suletud mai keskel 1905 (ENSV RAKA, 
f. 31, nim. 31, s.-ü. 67, 1. 23).
15 — 1902. a. 6. aprillil viidi apteek üle Nõva
le, kuid Nissis avati 1902. a. 8. juulil Harju- 
Ristilt üle toodud apteek (ENSV RAKA, f. 31, 
nim. 30, s.-ü. 82, 1. 1, 2, 7, 9, 20).
16 — Suletud 28. mail 1903 (ENSV RAKA, f. 
31, nim. 29, s.-ü. 164, 1. 28).
17 — Apteek avati mõni aeg enne ametliku 
loa saamist. Sisseseatud apteegi avamisproto- 
koll saadeti alles 28. detsembril 1866 Toom
peale (ENSV RAKA, f. 31, nim. 50, s.-ü. 366, 
1. 435).
18 — Ilmselt suletud detsembris 1915, sest 
omanik ei saanud mobilisatsioonist vabasta
mise tõendit (ENSV RAKA, f. 31, nim. 41, 
s.-ü. 238, 1. 30).
19 — Suletud veebruaris 1913 (ENSV RAKA, 
f. 31, nim. 41, s.-ü. 163, 1. 1).
20 — Suletud 27. augustil 1888 (ENSV RAKA, 
f.31, nim. 14, s.-ü. 63, 1. 29).
21 — Suletud 29. veebruaril 1887, taas avatud 
5. märtsil 1890, suletud 13. märtsil (teistel 
andmetel 5. aprillil) 1895, jälle avatud 24. 
jaanuaril 1908 (ENSV RAKA, f. 31, nim. 10, 
1. 53; f. 31, nim. 16, s.-ü. 116, 4. 21; f. 31, nim. 
23, s.-ü. 72. 1. 2; f. 31, nim. 23, s.-ü. 97, 1. 1; f. 
31, nim. 34, s.-ü. 178, 1. 19).
22 — Vana-Vigala mõisahospidalis oli alates 
1886. aasta augustist olnud koduapteek, mida 
varustati vabamüügiapteekidest (ENSV 
RAKA, f. 31, nim. 14, s.-ü. 33, 1. 24).
23 — Toodud üle Jõelähtmest (vt. mainitud 
apteek).

mis-, s. t. ka asutamisajaks võetud daa
tum kuberneri või kubermangu arsti- 
valitsuse resolutsioonilt, millega anti 
luba apteegis müüki alustada. Tabelis 
ei ole ruumi vähesuse tõttu näidatud, 
kas tegemist oli normaal-, maa- või 
filiaalapteegiga. Samuti ei ole ära too
dud lühiaegseid sulgemisi. Paremaks 
kasutamiseks on jäädud tähestikulise 
järjekorra juurde, kõik kuupäevad on 
toodud praegu kehtiva kalendrisüs- 
teemi järgi.

Kokku avati vaadeldaval ajajärgul 
48 vabamüügiapteeki, neist aastail 
1831 ... 1850 kaks (4,2%), 1851... 1870 
viis (10,4%), 1871... 1890 üksteist 
(22,9%), 1891 ... 1910 kakskümmend
kuus (54,2%) ja edasi kuni 1917. aas
tani neli (8,3%). Seega arenes Põhja
Eesti maa-apteekide võrk kõige elava
malt ajavahemikul 1891 ... 1910, kogu 
perioodil aga aastail 1886... 1896 ja 
1900 ... 1908.

Eesti NSV Toiduainete Tööstuse 
Ministeeriumi KTB

Bakterite resistentsus antibiootikumide ja 
muude ravimite suhtes on viimastel aastatel 
üha sagenenud. Probleem on komplitseeritud 
veel seetõttu, et resistentsust võib edasi anda 
ühelt bakteritüvelt teisele või isegi ühelt 
bakteriliigilt teisele. Ülemaailmse Tervishoiu
organisatsiooni korraldusel toimubki 1977. 
aasta oktoobris Genfis nõupidamine bakterite 
resistentsuse teemal ja loodetavasti koondub 
sinna värskeim informatsioon selle probleemi 
kohta paljudest maailma maadest.

Хроника ВОЗ, 1976, 9.

23 Nõukogude Eesti Tervishoid, 1977, nr. 4 353
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NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia medit- 
siinilis-bioloogiliste teaduste osakonna tea
duslik väljasõidusessioon teemal «Pahaloo
mulise vohangu bioloogilised aspektid» toi
mus 11... 13. maini 1977 Tallinnas Eksperi
mentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituu
dis.

Sessiooni avas NSV Liidu Arstiteaduse 
Akadeemia meditsiinilis-bioloogiliste teadus
te osakonna akadeemik-sekretär S. Debov. 
Eesti NSV valitsuse ja EKP Keskkomitee 
nimel tervitas Nõukogudemaa juhtivaid 
teadlasi Eesti NSV Ministrite Nõukogu esi
mehe asetäitja A. Green. Sessioonist võtsid 
osa Eesti NSV tervishoiuminister V. Rätsep, 
NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia asepre
sident M. Volkov, akadeemikud N. Blohhin, 
A. Avtsõn, N. Krajevski, A. Romodanov, 
L. Sabad jt. Kuulati 20 ettekannet ja 13 fik
seeritud sõnavõttu.

Sessioonist võtsid osa ka meie Eksperi
mentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi 
teadlased, kellelt oli 8 ettekannet kasvajate 
biokeemia, morfoloogia ja immunoloogia 
valdkonnast. NSV Liidu Arstiteaduse Aka
deemia korrespondentliige professor P. Bo- 
govski esitas aruteluks põhimõtteliselt uue 
keemilist kantserogeneesi modifitseerivate 
faktorite klassifikatsiooni, mille aluseks on 
kantserogeense agensi ja organismi vastas
tikuse toime üksteisele järgnevate etappide 
karakteristika. See on esmakordne katse 
süstematiseerida tohutut hajutatud faktilist 
materjali, mis kajastab kantserogeenide toi
me paljufaasilist karakterit ning mis tege
likult mõjutab organismi kõiki süsteeme.

Akadeemik N. Blohhin nentis klinitsisti 
seisukohalt paljude uurimiste vähest seost 
kliiniliste küsimustega ning esitas niisuguse 
koostöö perspektiive, mis eeldaksid kliiniliste 
uurimiste kõrget taset ning mis tugineksid 
molekulaarbioloogia saavutustele.

Kõige põhjalikumalt oli sessioonil vaatluse 
alla võetud keemilise kantserogeneesi prob
leem. Käsitleti kantserogeneesi varajaste 
staadiumide morfoloogilisi iseärasusi (aka
deemik A. Avtsõn), kasvajaraku pahaloomu- 
lisuse astme ultrastruktuurset karakteristi
kat (akadeemik A. Romodanov), eksperimen- 
taalkasvajate morfoloogiat (A. Võsamäe, 
E. Põldvere), kasvajate histogeneesi elekt- 
ronmikroskoopia põhjal (N. Krajevski). 
Detailselt iseloomustati transplatsentaarse 
kantserogeneesi • iseärasusi (N. Napalkov). 
Rõhutati põhimõtteliselt uut fakti, milleks 
on kasvajarakkude keerukas struktuurilis- 
funktsionaalne muundumine, kusjuures säi
lib ultrastruktuurne elundispetsiifilisus. 
Need andmed ei mahu varem laialdaselt le
vinud ettekujutuse piiresse, mille järgi kas
vajarakkude struktuur lihtsustub, dedife- 
rentseerub ja unifitseerub. Tähelepanu ju
hiti ka kasvajalise vohangu polüklonaalsele 
laadile. Elektronmikroskoopia kasutamine 
on võimaldanud uudselt vaadelda kasvajate 
histogeneesi probleemi, iseäranis vähedife- 
rentseerunud tsütoblastoomide suhtes.

Elava mõttevahetuse äratas akadeemik 
L. Sabadi ettekanne «Keemiliste kantsero
geenide mõiste evolutsioon». Keemiliste 
kantserogeenide tähtsust vähendamata väl
jendasid mitmed sõnavõtjad (N. Blohhin, 
N. Mazurenko) arvamust, et tuleb hoiduda 
liigsest innustumisest ja püüdest seletada 
inimesel esinevate enamiku kasvajate teket 
keemiliste kantserogeenide toimega. Muu 
hulgas räägiti ka sellest, et ehkki kemisee- 
rimine ja industrialiseerimine rahvamajan
duses järjest laienevad, vähihaigestumus 
peamiste vähilokalisatsioonide osas tegeli
kult ei muutu, mõnede vähivormide esine
missagedus on isegi vähenenud (N. Blohhin). 
Sellega seoses pöörati tähelepanu eksperi- 
mendiandmete kliinikusse ülekandmise õi
gustusele ning toonitati paratamatut tarvi
dust laiendada uurimisi loomadel ja inimes
tel esinevate spontaansete kasvajate alal.

V. Sapot käsitles kasvajalise vohangu 
biokeemia aspekte ning kasvaja ja peremees
organismi vastastikuseid suhteid biokeemia 
seisukohalt. Eksperimentaalse ja Kliinilise 
Meditsiini Instituudi töötajad (R. Birk, 
L. Teras, L. Kildema) käsitlesid mõnede 
ensüümsüsteemide muutusi keemilise kant
serogeneesi korral. Kasvajarakkude en- 
süümispektri tundmaõppimine on näidanud
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Paremalt: NSV Liidu Arstiteaduse Akadee
mia akadeemik L. Sabad, akadeemik-sekre- 
tär S. Debov, korrespondentliige P. Bogovski.

uue tee vähktõve kompleksses kemoteraa- 
pias proteinaaside inhibiitorite abil (V. Oreh- 
hovitš). Rõhutati hädavajalikkust tegelda 
uurimistega, mis avaksid uusi võimalusi 
kasvajate ravis mitte ainult kasvajarakku- 
desse toimimise teel, vaid ka kasvajast põh
justatud organismi ainevahetuse häirete re
guleerimise kaudu. Niisugusele mõttesuu
nale haakus V. Tšernovi ettekanne, milles 
vaadeldi kasvajavastaste preparaatide kaud
set toimet ning rõhutati, et nende preparaa
tide valimisel ja toime hindamisel tuleb 
arvestada ka nende mõju nii närvisüstee
mile kui ka humoraalset mõju.

Akadeemik R. Kavetski tutvustas üldista
vas ettekandes organismi ja kasvaja vastas
tikuseid suhteid. Ta tõi veenvaid andmeid 
närvi-, endokriinse ja immuunsüsteemi osa 
kohta kasvajalise vohangu patogeneesis. 
Seda seisukohta täiendasid immunoloogide 
ja viroloogide poolt esitatud tööd. G. Abel- 
jev ja J. Tatarinov tõid uudseid seisukohti 
kasvajate embrüospetsiifiliste antigeenide 
kohta nii kliinikus kui ka eksperimendis. 
Alfafetoproteiini näite põhjal demonstree
riti ontogeneesi ja kantserogeneesi vahelist 
seost. Embrüonaalsete antigeenide rakkudes 
toimuva reekspressiooni mehhanismide ana
lüüs pakub põhimõttelist huvi pahaloomu
lise vohangu vähendamise aspektist ning 
puudutab bioloogia fundamentaalseid prob
leeme. Ettekandes toodi ära võimalused 
nende uurimiste jätkamiseks nimetatud 
suundades, millele pandi alus meie maal.

Akadeemikud V. Ždanov ja B. Lapin kä

sitlesid viiruste etioloogilist osa kõrgemate 
loomade leukooside korral, samuti viiruse 
ülekandumise mehhanisme ja iseärasusi eri
nevatel liikidel. Näidati ära vaktsineerimise 
praktilised võimalused lindudel esinevate 
viirustest põhjustatud kasvajate vastu 
(N. Mazurenko). Sel teemal tekkinud dis
kussioonis rõhutati tarvidust kujundada 
seisukohad viiruste, keemiliste kantserogee
nide ja muude faktorite osatähtsuse kohta 
kasvajate tekkes.

Arstiteaduse Akadeemia korrespondent
liige R. Petrov käsitles oma suurepärases 
ettekandes T- ja В-immuunsüsteemide kee
rukaid vastastikuseid suhteid kasvajalise 
vohangu korral. Esmakordselt tehti eksperi
ment hinnata samaaegselt organismi im
muunsüsteemi paljude lülide osa kasvaja 
patogeneesis ning välja selgitada seadus
pärasused.

Elava diskussiooni kutsusid esile järgmi
sed küsimused: üksikute tegurite osa kant- 
serogeneesis, onkornaviiruste edasikandu
mise laad, A. Avtsõni poolt ettepandud 
mõiste «onkogeenne informatsioon», kasva
jate progressioon, kasvajalise vohangu klii
nilised ja muud aspektid. Avaldati kahet
sust, et sessioonil oli vähe informatsiooni 
molekulaarbioloogia ja geneetika valdkon
nast seoses vähktõvega.

Kokku võttes oli sessioon eredaks näiteks 
nõukogude teadlaste tööst võitluses vähk
tõve vastu, samuti teadustöö kõrgest tase
mest meie maal ning näitas kasvajalise 
vohangu paljufaktorilise bioloogilise ana
lüüsi viljakust. Sessioonil kavandati sel tee
mal tuleviku ülesanded ja suunad.

Oleg Kurtenkov

NSV Liidu Kõrg- ja Keskerihariduse Mi
nisteeriumi teaduslik-tehnilise nõukogu ter- 
vishoiusektsiooni presiidiumi väljasõiduis
tung, mille korraldas arstiteaduskond, toi
mus TRÜ-s 12 ... 14. aprillini. Põhiteema oli 
TRÜ Arstiteaduskonna teadusliku tegevuse 
analüüs seoses TRÜ ja Eesti NSV Kõrg- ja 
Keskerihariduse Ministeeriumi ettepane
kuga moodustada arstiteaduskonna prob- 
leemilaboratooriumide baasil TRÜ Üld- ja 
Molekulaarpatoloogia Instituut. Esimesel 
päeval tutvuti arstiteaduskonnaga, eriti tea
duslike allasutuste tööga (Meditsiini Kesk
laboratoorium, psühhofarmakoloogia labora- 
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toorium, veresoontekirurgia laboratoorium, 
sekretoorsete protsesside biokeemia la
boratoorium, molekulaarbioloogia labora
toorium) ning käidi arstiteaduskonna põhi
lises kliinilises baasis Tartu Kliinilises 
Haiglas.

13. aprillil toimus koos ülikooli rektoraadi 
ja arstiteaduskonna nõukoguga presiidiumi 
laiendatud istung, millest võtsid osa ka ter
vishoiuministri esimene asetäitja E. Kama ja 
peaterapeut N. Elštein ning Eesti NSV 
Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi 
teadusosakonna juhataja V. Treiel.

PÕhiettekande arstiteaduskonna teadusli
kust tegevusest esitas dekaan professor 
L. Allikmets, kes põhjendas ka ülikoolisisese 
uurimisinstituudi loomise vajadust. Loodava 
uurimisinstituudi teaduslik programm näeb 
ette tööd kolme põhiprobleemi alal: 1) koha- 
nemis- ja kompensatsiooniprotsesside regu
latsioon ja immunoloogia organismi füsio
loogilise ja patoloogilise seisundi korral;

2) vereringe ja mikrotsirkulatsiooni füsio
loogia ja patoloogia;

3) geneetilise informatsiooni transkript
sioon ja translatsioon. Teaduslik programm 
kooskõlastatakse Eesti NSV Tervishoiu Mi
nisteeriumi instituutidega ministeeriumi tea
dusliku nõukogu kaudu.

Presiidium võttis vastu otsuse instituudi 
rajamise kohta. Otsuses on märgitud, et on 
vaja eraldada lisavahendeid inventari ja 
teadustööks vajaliku aparatuuri ning labo
ratooriumidele ruumide muretsemiseks. 
Arstiteaduskonna teadusliku töö põhisuun
dadest (nii tulemuste kui perspektiivide osas) 
rääkisid laboratooriumijuhatajad A. Kalli- 
korm, T. Sulling ja A. Lind.

Presiidiumi liikmetest võtsid sõna esimees 
professor A. Korobkov, akadeemik K. Bunin, 
professorid S. Mihhailov, V. Loštšilov jt. 
Märgiti ära TRÜ Arstiteaduskonna uurimis
suundade aktuaalsust ja tulemuste prakti
list tähtsust. Samuti rõhutati TRÜ õppe- ja 
eksperimentaaltöökoja tõhusat abi arstitea
duskonnale originaalaparaatide konstrueeri
misel õppe-teadusliku töö tarvis. Leiti vaja
lik olevat eksperimentaaltöökodasid ülikoo
lis täiustada selleks, et aparaate paremini 
konstrueerida. Otsuses rõhutatakse ka arsti
teaduskonna senisest suurema koostöö vaja
dust ülikooli muude teaduskondadega komp
lekssete teadusprobleemide lahendamiseks 
ning insener-tehnilise abi osa suurendada 

uurimistöös. Presiidiumi liikmed pidasid 
arstiteaduskonna õppejõududele, teaduritele 
ja üliõpilastele kolm loengut. Akadeemik 
K. Bunin rääkis nakkushaiguste kliinilisest 
immunoloogiast ja arenguperspektiividest, 
professor V. Loštšilov (N. Baumani nimelise 
Kõrgtehnikakooli meditsiinitehnika teadus
konna dekaan) ultraheli ja muude energia
liikide kasutamisest kirurgias ning professor 
A. Korobkovi (P. Lumumba nimelise Moskva 
Rahvaste Sõpruse Ülikooli füsioloogia ka
teedri juhataja) loengu teema oli lokaalse 
negatiivse rõhu füsioloogilised ja kliinilised 
probleemid.

NSV Liidu Kõrg- ja Keskerihariduse Mi
nisteeriumi teaduslik-tehnilise nõukogu ter- 
vishoiusektsioon moodustati 1976. aasta al
gul, selleks et koordineerida ministeeriumile 
alluvate ülikoolide arstiteaduskondade, mõ
nede meditsiiniinstituutide ning suuremate 
bioloogiateaduskondade tööd. Tartu teadlas
test kuuluvad sellesse nõukogusse NSV Lii
du Arstiteaduse Akadeemia korrespondent
liige professor J. Saarma ja allakirjutanu. 
Veel sel aastal tuleb NSV Liidu Kõrg- ja 
Keskerihariduse Ministeeriumi kolleegiumil 
arutusele ülikoolide arstiteaduskondade 
arendamine.

Lembit Allikmets

Tervishoiutöötajate Ametiühingu Eesti 
Vabariikliku Komitee pleenum toimus 
6. mail 1977 Tallinnas. Pleenumist võttis 
osa tervishoiuminister V. Rätsep.

Päevakorra põhiküsimus oli NSV Liidu 
ametiühingute XVI kongressi tulemuste 
arutelu ja tervishoiutöötajate ametiühingu
organisatsioonide ülesanded tulenevalt 
NLKP Keskkomitee peasekretäri ja NSV 
Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe 
L. I. Brežnevi kongressikõnest. Põhjaliku 
ettekande selle kohta esitas komitee esimees 
I. Galanin. Sõnavõtte oli kaheksa.

Kohtla-Järve 3. Linnahaigla osakonnajuha
taja L. Bõstrova rääkis tööstustööliste arsti
abist ning sellest, et viimase parandamisele 
on suuresti kaasa aidanud hea koostöö koha
like tööstusettevõtetega, näitena võiks tuua 
kas või ravi- ja profülaktikaasutuste ehita
mise koopereeritud vahendite arvel, tervis- 
hoiutöötajaile korterite andmise. Apteekide 
Peavalitsuse juhataja j O. Toots | rõhutas sot
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sialistliku võistluse tähtsust apteegitöötajate 
hulgas, mis on tunnustust leidnud nii meil 
kui kogu NSV Liidus. Rohkem peaks meid 
mõtlema panema ja muret tekitama see, et 
ravimite tarbimise hulga poolest oleme pea
aegu kõigist liiduvabariikidest ette jõudnud. 
Tallinna Pelgulinna Haigla peaarst V. Ilm
oja toonitas, et meditsiinitöötajate töötingi
mused on olulised ka patsiendi uurimise 
ning ravimise seisukohalt. Vabariikliku 
Koondise «Eesti Meditsiinitehnika» auto
pargi kohaliku komitee esimees A. Sari rää
kis tunnustavalt autopargi töötajate aktiiv
sest kaasalöömisest sotsialistlikus võistluses. 
Puudustest rääkides viitas ta autode sihipä
ratule kasutamisele, tööde teatavale organi- 
seerimatusele, samuti ületunnitöödele.

Kuurortide ehitus- ja remonttöödega ei saa 
veel alati rahule jääda, mistõttu paljud tuu
sikud jäävad kasutamata. Sellest rääkis 
Ametiühingute Kuurortide Valitsemise Ees
ti Vabariikliku Nõukogu esimees U. Vagur. 
Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu sotsiaal- 
kindlustusosakonna juhataja asetäitja K. 
Tambur peatus pikemalt majandus- ja 
ametiühinguorganisatsioonide koostööl, mis 
on paljudes rajoonides tagasihoidlik või puu
dub täiesti. Tagasihoidlik on ka tervishoiu
organite suunav tegevus ettevõtete ning mi
nisteeriumide tervistavate ürituste komp- 
leksplaanide ning töötajate töö- ja olmetin
gimuste parandamise plaanide koostamisel, 
mistõttu suured summad jäävad ettevõtete 
ning ministeeriumide poolt kasutamata.

Tervishoiuminister V. Rätsep peatus mit
metel kongressi otsustest tulenevatel ülesan
netel. Minister rõhutas juhtimise suurt täht
sust X viisaastaku ülesannete lahendamisel 
ning ametiühingute osa selles. See ameti
ühingute funktsioon on tihedalt seotud 
V. I. Lenini juhtmõttega, et ametiühingud 
on kasvatus- ja õpetamisorganisatsioon, 
juhtimise ja majandamise kool, kommunismi 
kool. Paljud võimalused on meil selles osas 
kasutamata. V. Rätsep peatus veel töödistsip
liinil ning tööaja ratsionaalsel kasutamisel 
ning kutse-eetikaprobleemidel. Põhjalikult 
käsitles ta sotsialistliku võistluse mitmeid 
aspekte, nagu töö hindamise kriteeriumide 
täpsustamist, moraalset ning materiaalset 
stimuleerimist jms.

Pleenum võttis vastu otsuse ja kinnitas 
NSV Liidu ametiühingute XVI kongressi 
otsuste elluviimise plaani 1980. aastani, sa

muti kinnitas vabariikliku komitee juurde 
moodustatud komisjonid ja nende koossei
sud. Pleenumit informeeriti vabariikliku ko
mitee tööst pleenumitevahelisel perioodil.

Jüri Ennet

Ülevabariigiline pediaatrite nõupidamine 
toimus 27. ja 28. mail 1977 Haapsalus. Arsti
teaduse kandidaat I. Pilv analüüsis pediaat
rite 1976. aasta tööd. Eesti NSV Tervishoiu 
Ministeeriumi Emade ja Lastekaitseosakon- 
na juhataja U. Nigesen rääkis meie vaba
riigi pediaatrite ülesannetest ja perspektii
videst X viisaastakul. Ette on nähtud tugev
dada materiaalset baasi. Ehitatakse valmis 
300 kohaga lastehaigla Tallinnas, kus tule
vad vastsündinute patoloogia-, neuroloogia-, 
nefroloogiaosakond, kirurgia- koos ortopee- 
diaosakonnaga ning kõrva-, nina- ja kurgu
haiguste osakond. Rohkem tähelepanu pöö
ratakse polikliinikute väljaehitamisele. Pe
diaatrid peavad sekkuma ka toitlustamise, 
riietuse, mänguasjade ja muude lapse aren
gut mõjustavate tegurite valdkonda. Tõhus
tada tuleb ka sanitaarharidustööd.

Huvitav oli Haapsalu Rajooni Keskhaigla 
peaarsti M. Martinsoni ettekanne, milles 
oli vaatluse alla võetud arstiabi ja tervis
hoiuorganisatsioon Haapsalu rajoonis ajaloo
lisest aspektist lähtudes. Pediaatrilisest abist 
Haapsalu rajoonis rääkis rajooni peapediaa- 
ter H. Laurimaa. Tunnustust väärib Haap
salu rajooni pediaatrite töö, kus laste sure
mus on vabariigi üks madalamaid.

Laste psühhoneuroloogilise ja neuroloogi
lise abi organisatsiooni Eesti NSV-s tutvus
tasid peaspetsialistid A. Aero ja T. Talvik.

Kokkutulnud pediaatritel oli võimalus 
külastada Haapsalu Vabariikliku Neuroloo
gia ja Ortopeedia Haigla lasteosakonda, 
Haapsalu Sanatoorset Internaatkooli ja Li
hula sovhoosi lastepäevakodu.

Selle tõestuseks, et Haapsalu rajoonis on 
peale Haapsalu lossi Valge daami ka muid 
vaatamisväärsusi, võeti ette ekskursioon 
Puhtu Ornitoloogia jaama.

Kokkutulnute nimel suur tänu Haapsalu 
kolleegidele ning nende abilistele.

Ingrid, Laan
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Inimese gastrointestinaalset mikrofloorat 
käsitlev sümpoosion toimus 14 ... 15. april
lini 1977 Greifswaldis (Saksa DV-s). Prog
rammis oli 51 ettekannet NSV Liidu, Tšeh
hoslovakkia SV, Poola RV, Suurbritannia ja 
võõrustajate teadlastelt. Vaatluse alla oli 
võetud viis probleemi: gastrointestinaalse 
mikrofloora sõltuvus keskkonnast ja toitu
misest, mikrofloora osa ja tähtsus, soole pa
toloogilise mikroobilise asustuse kliinilised 
aspektid, gastrointestinaalfloora valitud 
mikroobigrupid (laktobatsillid, pärmseened, 
sartsiinid) ning mikroökoloogia uurimise me
toodika.

Saksa DV Teaduste Akadeemia Toitlus
tuse Keskinstituudi direktor professor 
H. Haenel, Jena Mikrobioloogia ja Eksperi
mentaalse Teraapia Keskinstituudi direktor 
professor H. Knöll, professor I. Kuvajeva 
(Moskva), professor O. Günther (Dresden), 
doktor H. Bernhardt (Greifswald), dotsent 
C. Fiehring (Erfurt), doktor S. Tabaqchali 
(London) jt. esitasid uusi andmeid tõesta
maks, et inimese mikrofloora kujutab endast 
üht olulist lüli organismi kaitsemehhanismi
des, osaleb ainevahetusprotsessides, on seo
tud hospitalismiga ja antibiootikumide kõr
valmõjuga. Mikrofloora on kujunenud tõsi
seks probleemiks inimese normaalse elute
gevuse kindlustamisel pikaajalise bioloogili- 
lise isolatsiooni tingimusis ning näib olevat 
küllalt arvestatav faktor pahaloomuliste 
kasvajate etiopatogeneesis. Inimese mikro
floora on ka selleks allikaks, millest leitakse 
antagonistlike bioloogiliste preparaatide (bi- 
fidumbakteriin, laktobakteriin, kolibakteriin 
jt.) tootmiseks vajalikke mikroobitüvesid.

Sümpoosionil oli viis tööd TRÜ teadlastelt. 
Allakirjutanu esitas oma ettekandes «Lakto
batsillid inimese mikroökoloogias» kokku
võtte TRÜ Arstiteaduskonna mikrobioloogia 
kateedri ja Meditsiini Kesklaboratooriumi 
mikrobioloogia sektori 15 aasta vältel teh
tud uurimustest. Tehti kindlaks maomahla, 
rooja ja tupeeritise laktofloora liigiline mit
mekesisus ja eripära, selle floora mõningane 
sõltuvus organismi füsioloogilisest ning pa
toloogilisest seisundist. Saadi uusi fakte, mis 
tõestavad laktobatsillide tähtsust organismi 
mikrofloora kaitsefunktsioonis ning isolee
riti laktobakteriini tootmiseks vajalikud 
laktobatsillide tüved. Põhjalikult uuriti lak
tobatsillide bioloogiat, mille tulemusena muu 
hulgas töötati välja nende mikroobide sa

mastamise skeem. Allakirjutanu esitas ka 
kokkuvõtte E. Tallmeistri, H. Lenzneri 
ja A. Lenzneri uurimuse «Laktobatsillide 
ainevahetusproduktide mõjust R-plasmiidide 
ülekandesse ja eliminatsiooni enterobakteri- 
tel» kohta. Nimetatud töö tulemustest ilm
neb, et laktobakteriini tootmiseks kasutata
vate mikroobitüvede ainevahetuse produktid 
vähendavad R-plasmiidide ülekande sagedust 
ja suurendavad nende eliminatsiooni entero- 
bakteritel.

N. Mikelsaar esitas koostöös Meditsiinilis- 
Bioloogiliste Probleemide Instituudiga 
(Moskva) valminud töö «Uurimused rooja 
laktobatsillaarse floora koostisest inimese 
pikaajalisel viibimisel bioloogilises isolatsioo
nis» (kaasautorid A. Lenzner, H. Lenzner, 
V. Šilov, N. Lizko). Katsetulemustest ilmnes 
soole laktofloora koostise stabiilsus: kolme 
inimese viibimine isegi ühe aasta vältel 
hermeetiliselt suletud, ruumis ei unifitseeri- 
nud nende rooja laktofloorat. E. Türi ette
kandes «Erinevate laktobatsillide potentsiaal
sest patogeensusest» (kaasautorid M. Türi, 
A. Lenzner) esitatud andmed tõestavad lakto
batsillide potentsiaalset patogeensust. Inimese 
mikroflooras esinevate mitmesuguste lakto
batsillide potentsiaalne patogeensus on aga 
erinev.

A. Tamme ettekandest «Soole mikrofloora 
biokeemiline aktiivsus» (kaasautor K. Villako) 
selgus, et valgu mikrobiaalne lõhustamine 
sooles on suurenenud mitte ainult peensoole 
stagneeruva lingu olemasolul, vaid ka märki
misväärsel osal neil haigeil, kellel on pepti- 
line haavand, ning patsientidel, kes põevad 
kroonilist gastriiti. Soole mikrofloora vähen
dab neil haigetel d-ksüloosi ja Bi2-vitamiini 
imendumist.

Sümpoosionil jäi kõlama nõue veelgi laien
dada inimese mikrofloorat käsitlevat uurimis
tööd. Seda dikteerivad nii profülaktilise kui 
ka kliinilise meditsiini vajadused.

Akivo Lenzner
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Eesti NSV Otorinolarüngoloogide Teadus
liku Seltsi korraldusel toimus 26. novembril 
1976 Tartus subglotilise larüngiidi alane se
minar. Sellest võtsid kõrva-, nina- ja kurgu
arstide kõrval osa ka pediaatrid ning aneste- 
sioloogid-reanimatoloogid, kokku 100 Eesti 
NSV arsti.

E. Siirdelt oli sissejuhatav ettekanne laste 
subglotilisest larüngiidist. See viiruslik kõri- 
põletik põhjustab häälepaeltealuse koe turse, 
koos sellega hingamistakistuse, mis raskema
tel juhtudel lõpeb isegi lämbumisega. Kõige 
sagedamini haigestuvad 1... 3 aasta vanused 
lapsed. Kui varem täheldati haigust põhiliselt 
gripiepideemiate ajal, siis nüüd esineb seda 
igal aastaajal.

Laps, kes on haigestunud subglotilisse 
larüngiiti, tuleb suunata haiglaravile, võima
luse korral koos emaga. Ravis on esiplaanil 
hingamistakistuse kõrvaldamine. Selleks süs
titakse veeni või lihasesse kortikosteroidipre- 
paraate, nagu hüdrokortisooni, prednisolooni, 
deksametasooni suurtes annustes, mis tavali
selt kõrvaldab hingamistakistuse kiiresti. Li
saks määratakse antibiootikum-, aerosool- ja 
hapnikravi, antakse rögalahtistavaid ja anti- 
histamiinseid vahendeid, rahusteid. Lapse 
üldseisundi hindamiseks ja võimalike kompli
katsioonide kindlakstegemiseks kopsudes on 
vaja pediaatri, raskete hingamistakistuste 
korral ka anestesioloogi abi. Lämbumise väl
timiseks on mõnikord vajalik trahheotoomia.

V. Lääne käsitles viiruste osatähtsust sub
glotilise larüngiidi puhul. Kui gripiviirusi esi
neb tavaliselt gripipuhangu ajal, siis paragri- 
piviirusi on igal aastaajal. Arvesse tuleb võtta 
veel RS-viirusi, adenoviirusi jt., samuti võib 
kaasuda bakteriaalne seganakkus (tavaliselt 
stafülokokid). Haigete paigutamisel haiglasse 
ei tohi uusi haigeid panna ühte palatisse pa
ranevate haigetega, kuna selline olukord soo
dustab reinfektsiooni.

L. Keres oli vaatluse alla võtnud viirusliku 
pneumoonia varaealistel lastel. Väga paljud 
viirused võivad põhjustada kopsupõletikku, 
tihti kaasneb see subglotilise larüngiidiga. 
Viirusnakkus kahjustab hingamisteede limas
kesta, hiljem lisandub bakteriaalne floora. 
Respiratoorse viirusnakkuse korral tekib al
gul viiruslik alveoliit, hiljem areneb interstit- 
siaalne või hemorraagiline pneumoonia.

T. Soo käsitles happe-leelise tasakaalu nih
keid obstruktiivse hingamispuudulikkuse kor
ral. 2 ... 3 aasta vanuste laste vere pH on 
normaalselt 7,39. pH 7,25 juures on tegemist 
atsidoosiga, pH korral alla 7,1 üliraske atsi- 
doosiga. Alla kahe aasta vanustel lastel on 
CO2 partsiaalrõhk veres normaalselt 
26... 41 mmHg, kui see aga tõuseb üle 
80 mmHg, on raskekujuline hüperkapnia. 
Atsidoosi vältimiseks määratakse hapnik
ravi, kokarboksülaasi, veeni süstimiseks ja 
sissevõtmiseks naatriumvesinikkarbonaati. 
Olulised on toitumisrežiim ning rahu, ravi
mitest on mõjusad antihistamiinsed vahen
did, bronhide silelihaste spasmi vastu aita
vad eufülliin ja adrenaliinrühma preparaa
did.

Anestesioloogi osast ägeda kõristenoosi 
puhul kõneles J. Samarütel. Anestesioloogi 
abi osutub vajalikuks raskete hingamistakis
tuste korral. Kui trahheotoomia on mööda
pääsmatu, tuleb eelnevalt teha intubatsioon 
selleks, et ära hoida lämbumisohtu ja luua 
kirurgile soodsad tingimused. Kasutusel on 
ka prolongeeritud intubeerimine termoplas- 
tiliste torudega, mis hoiab sageli ära trahheo
toomia vajaduse. Niisuguses seisundis lapse 
hooldamisel on vajalik pidev valve, kuna 
toru võib kergesti umbuda ja laps võib sat
tuda lämbumisohtu.

E. Laamann jagas kogemusi trahheotoomia 
rakendamises ägeda kõristenoosi korral. Enne 
trahheotoomiat on soovitatav teha intubat
sioon, mis võimaldab kirurgil rahulikult ope
reerida. Väikelastel pole vaja trahheasse 
auku sisse lõigata, piisab üksnes lõikest. Va
nematel lastel tuleks trahheast ettepoole 
moodustada lapp, mis pärast kanüüli eemal
damist tagasi paigutatakse. Trahheotoomia 
komplikatsioonidena võivad tekkida vere
jooks, õhkemfüseem ja pleura vigastused. 
Dekanüülimine on raskendatud. Viie aasta 
jooksul on Tartu Kliinilise Haigla kõrva-, 
nina- ja kurguhaiguste osakonnas tehtud 30 
subglotilisse larüngiiti haigestunud lapsele
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trahheotoomia, neist kuut last ei õnnestunud 
päästa. Kõigil juhtudel oli surma põhjuseks 
kaasnev pneumoonia.

Viktor Särgava ähtpäevad
Ülevabariigiline pediaatrite seminar, kus 

vaatluse alla olid võetud imiku ja väikelapse 
haigused, toimus 12 ... 13. aprillini 1977 Tar
tus. Korraldajad olid Tartu Pediaatrite Selts 
ja TRÜ Arstiteaduskonna pediaatria katee
der.

Arstiteaduse kandidaat I. Pilv analüüsis 
imikute tervislikku seisundit ja sellest tulene
vaid ülesandeid. Et imikute suremus on veel 
küllalt kõrge, tuleb tähelepanu pöörata ris
kiteguritele nii raseduse ajal kui ka vast
sündinu adaptatsiooniperioodil.

Immunoloogia- ja allergiaprobleeme käsit
lesid arstiteaduse kandidaat I. Laan, dotsent 
L. Keres, M. Seen ja L. Leppmets. Pediaat
ritele ikka veel muret tekitavast rahhiidist 
rääkis arstiteaduse kandidaat A. Ormisson, 
kes väitis, et kaltsiumipreparaatide ja D- 
vitamiini koos andmine on pediaatriline kir
jaoskamatus ja et parem olgu lapsel juba 
kerge rahhiit kui D-hüpervitaminoosist tin
gitud raske intoksikatsioon.

Rauavaegusest põhjustatud aneemia oli 
T. Villemsi ja imiku õige toitmine raua vae
guse vältimiseks arstiteaduse kandidaat 
M. Niidu ettekande teema. Lepiti kokku, et 
aneemiat võib diagnoosida siis, kui hemo- 
globiinisisaldus on alla 10,1 g%. E. Tamm rää
kis sellest, et imikute ja väikelaste seedehäi
rete põhjuseks võib talvekuudel olla ka 
suure kontagioossusega viirusnakkus. Imi
kute seerumhepatiidist tegi kokkuvõtte 
A. Volõnkina, A. Uibo aga oli vaatluse alla 
võtnud sepsise.

Arstiteaduse kandidaat E. Samarüütli et
tekanne kuulus imikute uropatoloogia vald
konda. Temalt kuulsime ka kasuistilise 
Abti-Lettereri-Siwe tõve juhu kirjeldust.

Suure huviga kuulati Tallinna Vaba
riikliku Vereülekande Jaama peaarsti R. Kol
de ettekannet vere ja selle komponentide pe- 
diaatriapraktikas kasutamise kohta. Autor 
rõhutas, et neid tuleks manustada üksnes 
siis, kui selle järele on vajadus eriti suur.

Ingrid. Laan

80-AASTANE RAEAPTEEKER
JUSTINA KOREN

24. mail 1977 täitus 80 aastat Tallinna 
Raeapteegi retseptaari Justina Koreni 
sünnist Kuressaares (nüüd Kingissepa). 
1. oktoobril 1915 asus juubilar tööle 
sünnilinnas magister A. Alliku apteegis 
ja jäi sinna 15 aastaks. Selle aja jooksul 
lõpetas ta eksternina gümnaasiumi 
(1917) ning 10. jaanuaril 1921. aastal 
võttis vastu Tartu ülikooli proviisoriabi 
diplomi.

J. Koreni teine töökoht on Tallinna 
Raeapteek, kuhu ta tuli tööle 1. oktoob
ril 1930 ning kus ta on töötanud täna
seni. Nii et peagi on oodata tema järje
kordset ning küllap üsna erakordset
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juubelit — pool sajandit Raeapteegis! 
Võidakse väita, et raeapteekriks kutsuti 
vanasti ainult selle asutuse juhatajaid. 
Ent aastail 1944... 1950 seda juubilar 
oligi. Teame, et need aastad polnud ker
ged ja loorberitel puhata ei ole J. Koren 
kunagi armastanud. Ikka on ta leidnud 
aega noorematele väärtuslike kogemuste 
jagamiseks, kuid samal ajal pidanud va
jalikuks enesegi teadmisi ja oskusi 
täiendada. Sellest kõnelevad täiendus
kursused, millest juubilar on innuga osa 
võtnud. Tema püüdlikkust on krooninud 
paljud kiitused ja tänuavaldused, teiste 
seas Eesti NSV tervishoiuministrilt ja 
Apteekide Peavalitsuselt. J. Korenit on 
autasustatud Eesti NSV Ülemnõukogu 
Presiidiumi aukirjaga.

Koos nendega, kellele on ravimeid 
ulatanud Justina hoolitsevad käed, õn
nitleme teda meiegi!

Heino Gustavson

UNO SIBUL 50-AASTANE

22. juulil 1977. aastal sai 50-aastaseks 
Tallinna peakirurg Uno Friedrichi p. 
Sibul.

U. Sibul on sündinud Viljandimaal 
Tarvastus. Pärast Tallinna II Keskkooli 
lõpetamist astus ta TRÜ Arstiteadus
konda, mille lõpetas 1952. aastal. Järg
nes töö Tallinna Tõnismäe Haiglas al
gul kirurgina, hiljem kirurgiaosakonna 
juhatajana, 1964. aastast tänaseni pea
kirurgina.

1962. aastast alates kuulub U. Sibul 
NLKP ridadesse.

Omades häid organisaatorivõimeid on 
U. Sibul palju ära teinud kirurgiateenis- 
tüse spetsialiseerimisel ja ravi tõhusta
misel Tallinnas. Vaatamata vastutusrik
kale ametikohale tervishoiuorganisaato- 
rina on juubilar pidevalt tegutsenud ak
tiivse kirurgina. 1968. aastal anti U. Si
bulale kõrgem kategooria kirurgias. 
Rikkalikele kogemustele tuginedes on ta 
kasvatanud Tallinnas terve koolkonna 
kirurge.

Oma praktilise töö kõrval on U. Sibul 

leidnud võimalusi tegelda ka teadus
tööga, milles peatähelepanu on olnud 
pööratud haavandtõve kirurgilisele ra
vile. 1966. aastal kaitses ta sel teemal 
arstiteaduse kandidaadi ja 1972. aastal 
doktoriväitekirja. Juubilari sulest on 
ilmunud üle 90 teadustöö ning ta on 
meie vabariigi üks juhtivaid gastro- 
kirurge. U. Sibula eestvedamisel on 
Tallinnas hakatud juurutama haavand
tõve kirurgilises ravis magu säästvaid 
ja säilitavaid operatsioone, mis on too
nud talle ka üleliidulise tunnustuse. Vii
mastel aastatel on U. Sibula teaduslikud 
sidemed laienenud juba ka piiri taha.

Lisaks igapäevasele tööle tervishoiu- 
organisaatorina ja kirurgina kuulub 
juubilar Eesti NSV Tervishoiu Minis
teeriumi teadusliku nõukogu koosseisu. 
1967. aastast alates on ta Tallinna 
Kirurgide Teadusliku Seltsi juhatuse 
esimees ning juba aastaid kirurgide ja 
gastroenteroloogide vabariiklike seltside 
juhatuse liige.

U. Sibul on tähelepanelik ja alati abi
valmis kolleeg, kindlakäeline kirurg 
ning sihikindel ja mõtteerk teadlane, kes 
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oma pulbitseva energiaga oskab sütita
da ka kaastöötajaid.

Palju õnne, juubilar! Soovime Sulle 
head tervist, jätkuvat energiat ja edu 
edaspidiseks!

Kolleegid,

GUSTAV VALGMA 60-AASTANE

Kirjastuse «Perioodika» direktoril 
Gustav Valgmal oli 30. septembril 
60. sünnipäev. Juba neljandasse küm
nendisse ulatuvaist töömeheaastaist on 
juubilar enam kui 25 tegelnud kirjas- 
tustööga, sellest 16 aastat olnud otseses 
kokkupuutes ka «Nõukogude Eesti Ter
vishoiu» töömurede ja vajadustega, jõu 
ning nõuga toetanud ajakirja arengut 
ja edasiminekut.

Gustav Karli p. Valgma on sündinud 
1917. aastal Pärnus, kus möödusid ka 
kooliaastad. Tallinna Tehnikaülikoolis 
alustatud õpingud katkestas Suur Isa
maasõda. Siis tulid rindeteed Eesti Las
kurkorpuses. 1946. aasta augustis demo- 
biliseeriti G. Valgma kaardiväe ohvit

serina ning määrati tolleaegse «Posti
mehe» propaganda- ja agitatsiooniosa- 
konna juhatajaks, kus argitöös kinnis- 
tuski juba keskkoolipõlves alguse saa
nud kiindumus polügraafiasse. Aastail 
1947 . . . 1949 õppis juubilar Leningradi 
Kõrgemas Parteikoolis. Pärast selle 
lõpetamist töötas ta ajavahemikul 
1949 ... 1954 vastutavatel ametikohta
del kirjastuses «Teaduslik Kirjandus», 
Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures 
asuvas Polügraafiatööstuse, Kirjastuste 
ja Raamatukaubanduse Valitsuses, 
Eesti NSV Kultuuriministeeriumi Kir
jastuste ja Polügraafiatööstuse Peava
litsuses. Aastail 1954 . . . 1957 oli juubi
lar EKP Antsla Rajoonikomitee esi
mene sekretär, seejärel 1958. a. veeb
ruarist 1962. a. juulini Eesti Riikliku 
Kirjastuse direktor.

1962. aasta juulis algasid G. Valgma 
tööaastad praegusel ametikohal — Aja- 
lehtede-Ajakirjade Kirjastuse (1965. 
aastal nimetati kirjastuseks «Perioo
dika») direktorina. Mahukas on olnud 
töö, mida on kaasa toonud enam kui 
30 toimetuse argitöö muredest-rõõmu- 
dest osasaamine ning uue otsingud kir
jastustegevuses. Seda kõike on juubilar 
suutnud. Küllap suur vastutustunne, 
samuti rikkalikud kogemused ja kutse
alased teadmised, mida juubilar siiralt 
ja lahkelt on jaganud kõikide toimetus
tega, on palju aidanud kirjastustöös, 
selle püsivas edasiminekus.

Südamelähedane on G. Valgmale 
olnud mitmekesine tegevus partei- ja 
nõukogude organites. Juubilar oli alga
tajaks ajakirjanike kvalifikatsiooni tõst
mise kaugõppekursuste korraldamisel 
TRÜ-s. Ta on Eesti NSV Ajakirjanike 
Liidu juhatuse presiidiumi liige.

Nõukogude Liidu Kommunistlikku 
Parteisse kuulub G. Valgma 1944. aas
tast alates.

«Nõukogude Eesti Tervishoiu» toi
metuse tööle on kasuks tulnud juubi
lari asjalikud nõuanded, abivalmidus 
ja südamlik kõikemõistmine, mida toi
metuse argitöös nii väga vaja on.

Hallipäisele, kuid nooruslikule juu
bilarile kuulub toimetuse pere tänu ja 
austus. Palju õnne!
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MEIDA TÖLP
05. IV 1931 ...23. II 1977

23. veebruaril 1977. aastal suri pärast 
rasket haigust Tartu Linna Stomatoloo
gia Polikliiniku peaarsti asetäitja ravi 
alal Meida Aleksandri t. Tölp.

M. Tölp sündis 5. aprillil 1931. a. Pär
nus käsitöölise perekonnas. Pärast L. 
Koidula nimelise Pärnu II Keskkooli lõ
petamist asus ta 1950. a. õppima TRÜ 
Arstiteaduskonna stomatoloogiaosakon- 
da, mille lõpetas 1955. a. 1953. aastast 
alates töötas M. Tölp õppimise kõrval ka 
Tartu Linna Kliinilises Lastehaiglas me
ditsiiniõena. 1955. a. alustas ta tööd 
stomatoloogina Tartu Linna Kliinilise 
Lastehaigla Polikliinikus, aasta hiljem 
aga Tartu Linna Stomatoloogia Poli
kliinikus, kus ta 1958. aastal määrati 
lasteosakonna juhatajaks. Alates 1965. 
aastast oli M. Tölp Tartu Linna Stoma
toloogia Polikliiniku peaarsti asetäitja 
ravi alal. 1966. a. anti talle I kategooria.

M. Tölp viis Eesti NSV-s esimesena 
stomatoloogiasse sisse füsioteraapia ja 
õpetas sellel alal välja üliõpilasi ning 
stomatolooge. Eriti uuris ta elektrofo- 
reesravi, ta töötas välja oma ravimetoo- 
dika. 1962. a. anti M. Tölbile autoritun- 
nistus hambasisese elektroodi fiksaatori 
kohta. Tema konstrueeritud elekroodi- 
hoidjaid ja nende kasutamist elektrofo- 
reesravis filmis Moskva filmigrupp 
1963. a. kinoajakirja «Teadus ja Teh
nika» jaoks.

M. Tölp võttis aktiivselt osa ühiskond
likust tööst. Ta organiseeris Tartu Linna 
Stomatoloogia Polikliinikus Üleliidulise 
Leiutajate ja Ratsionaliseerijate algor
ganisatsiooni, oli selle algorganisatsiooni 
esimees, Tartu Linna Üleliidulise Leiu
tajate ja Ratsionaliseerijate Ühingu Nõu

kogu aseesimees, kuulus Eesti NSV Ter
vishoiu Ministeeriumi ratsionaliseerimi
se ja leiutiste komitee koosseisu. 1964. 
a. sai M. Tölp Tartu noorte ratsionali
seerijate konkursil I koha. M. Tölp kuu
lus pikka aega Tartu Stomatoloogide 
Teadusliku Seltsi juhatusse. Ta oli Tar
tu Tervishoiutöötajate Ametiühingu 
Linnakomitee kultuurikomisjoni esi
mees ning presiidiumi liige ja Tervis
hoiutöötajate Maja nõukogu liige. 1965. 
aastast oli ta kommunistliku töö ees
rindlane. M. Tölp kuulus NLKP rida
desse 1966. aastast.

M. Tölp oli saanud aukirju Eesti NSV 
Ülemnõukogu Presiidiumilt, Tartu Lin
na TSN Täitevkomiteelt ning selle ter
vishoiuosakonnalt, Eesti NSV Tervis
hoiu Ministeeriumilt ja Vabariiklikult 
Ametiühingute Nõukogult.

Oma sõprade ja kaastöötajate süda
meisse jääb Meida Tölbist kui teotahte
lisest, otsekohesest ja abivalmis inime
sest helge mälestus.

Kolleegid,
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^troonika
ravimeid

METATSUKLIINHUDROKLORIID

(MethacycUni hydrochloridum, Rondomycin, 
Methacycline, Methylencycline, Метациклина 
гидрохлорид)

Metatsükliinhüdrokloriid on sünteetiline 
tetratsükliinirea ravim, millel on lai toime- 
spekter. Tema antibakteriaalne toimespek- 
ter on sarnane muude tetratsükliinide toime- 
spektriga. Tugevamini kui tetratsükliin mõjub 
ta stafülo-, pneumo- ja streptokokkidele.

Ravim imendub pärast sissevõtmist kiiresti, 
ühe tunni möödumisel tekib veres ravimi 
terapeutiline kontsentratsioon, kuid eritub 
aeglaselt, peamiselt sapi ja uriiniga.

Nagu muidki tetratsükliine, nii kasutatakse 
ka metatsükliinhüdrokloriid! mitmesuguste 
nakkushaiguste ja põletike korral. Ta on 
paremini talutav kui tetratsükliin ning ei 
põhjusta fotosensibilisatsiooni.

Täiskasvanuile antakse ravimit kaks korda 
päevas 0,3 g korraga söögi ajal või kohe 
pärast sööki, 5 ... 12 aasta vanustele 7,5 ... 
... 10 mg kehakaalu 1 kg kohta ööpäevas, üle 
12 aasta vanuste annus on sama mis täiskas
vanu oma. Ravikuur kestab 7 ... 10 päeva.

Kõrvalnähtudena võivad tekkida seedehäi
red (iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus), 
allergiline reaktsioon (naha kihelemine, 
nõgesetõbi) ning suu limaskesta ärritus. Nende 
nähtude ilmnemisel peab patsient pöörduma 
uuesti arsti poole.

Ravimi kasutamise vastunäidustus on aller
gia tetratsükliini suhtes.

Ravimit ei ordineerita raseduse ajal ega 
alla viie aasta vanustele lastele.

Uus kodumaine ravim. Kuulub B-nimekirja. 
Lastakse välja kapslites. Originaalpakendid 
0,3 g nr. 8 (hind 4 rbl. 6 kop.) ja 0,15 g nr. 16 
(hind 4 rbl. 10 kop.).

Aino Jürison

TERVISHOIU MINISTEERIUMIS

28. märtsil 1977 peetud kolleegiumi istungit 
juhatas tervishoiuminister V. Rätsep.

Esiteks arutati sanatoorsete koolide ja eri
internaatkoolide meditsiinilist teenindamist 
ning sanitaar-hügieenilist seisundit. Selle 
kohta oli olemas kolleegiumi otsus 13. april
list 1972. Kuidas on seda otsust täidetud, sel
lest rääkis lastepsühhoneuroloogiaala peaspet
sialist A. Aero. Kaasettekande esitas minis
teeriumi inspektor T. Faizulina. Eriinternaat
koolides ei ole veel jagu saadud ebarahulda
vast sanitaar-hügieenilisest seisundist, soole- 
nakkuste levikust, mädapõletikest jms. Ka 
laste toitlustamine pole igal pool nõuete
kohane.

Kolleegium kohustas tervishoiuosakondade 
juhatajaid ja rajoonide keskhaiglate peaarste 
tegelema rohkem nimetatud väärnähtude 
kõrvaldamisega eriinternaatkoolides ning tegi 
Eesti NSV Haridusministeeriumile ettepaneku 
karistada nende koolide direktoreid, kus va
litseb antisanitaarne olukord.

Teiseks kuulati ministeeriumi plaani- ja 
rahandusosakonna juhataja M. Palginõmme 
ning pearaamatupidaja I. Kadaka aruandeid 
vabariigilise alluvusega riigieelarveliste ter
vishoiuasutuste finantsmajandusliku tegevuse 
kohta 1976. aastal. Tegelikud kulud ei ületa
nud eelarves ettenähtud assigneeringuid. Ka
sutamata jäi 12 700 rubla, sellest 8 100 rbl. ka
pitaalremondi summasid. Samal ajal moodus
tab kapitaalremonttööde kreditoorne võlgne
vus 13 900 rbl. Eesti NSV Rahandusministee
riumi kontrolli- ja revisjonivalitsus avastas 
nimetatud tervishoiuasutuste finantsmajan
duslikus tegevuses mõtlemapanevaid finants- 
ning koosseisude distsipliini rikkumise juhte. 
Ikka veel tuleb ette juhtumeid, kui põhi- ja 
kohakaasluse töökohtade tööaeg ühte lange
vad. Mitmeid puudusi ilmnes kontrollitud 
asutuste raamatupidamises.

Kolmandaks arutati Apteekide Peavalitsuse 
ettevõtete finantsmajanduslikku tegevust 
1976. aastal. Sel teemal esitas ettekande pea
valitsuse juhataja |Q, Toots | ja kaasettekande 
M. Palginõmm. Kaubakäibeplaan täideti 
109,18%, üleplaanilist kasumit oli 371 000 rbl. 
Galeenilises laboratooriumis täideti ravimite 
valmistamise ning jaendamise kogu- ja kau
batoodangu plaan 104,0%. Apteegivõrgu kau- 
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bavarud olid 1. jaanuariks 1977 579 000 rbl. üle 
normatiivse. Keskapteegilao kasutada olev 
laopind on vaid 35% normatiivsest pinnast, 
mistõttu on suuri raskusi meditsiinikaupade 
nõuetekohase säilitamisega.

Vabariikliku Koondise «Eesti Meditsiini
tehnika» 1976. aasta finantsmajandusliku te
gevuse kohta esitas aruande peadirektor 
A. Reintam, kaasaruande M. Palginõmm ja 
I. Kadakas. Kõik plaanilised näitajad on täi
detud või ületatud. Üleliidulises sotsialistli
kus võistluses saavutati 1976. aasta esimeses 
kvartalis II koht ja neljandas kvartalis III 
koht. Samal ajal ei saa rahule jääda tervis
hoiuasutuste autotranspordi teenindamisega. 
Töödistsipliin jätab tihti soovida, pesupese
mine on ühendatud pesumajades halb. Ka 
«Eesti Meditsiinitehnikas» avastas rahandus
ministeerium kontrollimisel mitmeid jäme
daid finants- ja koosseisude distsipliini rik
kumise juhtumeid.

Tallinna Vabariikliku Psühhoneuroloogia
haigla tööravi- ja tootmisosakondade 1976. 
aasta finantsmajanduslikust tegevusest andis 
aru töökodade direktor T. Tiits. Kaasaruanne 
oli taas M. Palginõmmelt ja I. Kadakalt. Kõik 
plaanilised näitajad on täidetud või ületatud, 
üleplaanilist kasumit oli 35 600 rubla. Tööravi 
on tunduvalt laienenud, kuid puudus igas 
kvartalis nõutav arvestus tellimuste realisee
rimisest saadud ülenormatiivse kasumi kohta.

Kolleegiumi otsuses on formuleeritud need 
nõuded ja kohustused, mida asjaosalised pea
vad oma töös edaspidi silmas pidama, välti
maks eksimusi ja väärtegutsemist.

7. aprilli kolleegiumi istungil oli päevakor
ras kaks küsimust. Arutelu juhtis tervishoiu
minister V. Rätsep.

Eesti NSV elanike meditsiinilise abi põhi
näitajate kohta 1976. aastal andis ülevaate 
ministeeriumi plaani- ja rahandusosakonna 
juhataja asetäitja meditsiinistatistika alal 
I. Levin. Süstemaatiliste tervishoiuürituste 
tulemusena on mitmed meditsiinilise abi näi
tajad muutunud. On vähenenud kuni aastaste 
laste suremus, suurenenud aga on arstide ja 
keskastme meditsiinipersonali, samuti territo
riaalsete terapeudi- ja pediaatri jaoskondade 
arv. Polikliiniline arstiabi on veelgi kättesaa
davam. Ägedatest soolenakkustest põhjusta
tud haigestumus on vähenenud, eriti ägeda 
düsenteeria osas. Järjekindlalt on vähenenud 
tuberkuloosihaigestumus.

Samal ajal on raviasutuste töös ilmsiks tul
nud mitmeid puudusi. Nii linnas kui ka maal 
on haiglavoodi koormus vähenenud. Selline 
alakoormus on Paide ja Pärnu rajoonis ning 
Hiiumaal. Haiglavoodite remondipäevade arv 
on 1975. aasta arvuga võrreldes 23,7% suure
nenud. Suur oli see arv Tartus ja Tallinnas 
ning Kingissepa, Pärnu, Rakvere, Valga ja 
Viljandi rajoonis. Eelarveliste assigneeringu
te kasutamisel ilmnes mitmes asutuses sea
duserikkumisi töötasu maksmisel, haigete 
toitlustamisel, inventarisummade kasutamisel 

(Tartu, Narva, Tallinn jm.). Sagenenud on 
haigestumine mõnedesse nakkushaigustesse, 
suurenenud on ka nende haigusjuhtude arv, 
mis toob kaasa ajutise töövõimetuse.

Kolleegiumi otsuses on loetletud tervishoiu
asutuste materiaalse baasi, voodifondi, kaadri 
ja eelarveliste assigneeringute sihipärasema 
kasutamise abinõud, loetletud on ka abinõud 
tööstustööliste meditsiinilise abi parendami
seks ning organisatsioonilise ja profülaktilise 
töö täiustamiseks nakkushaiguste tõrjes.

Seejärel võeti arutusele nakkushaiguste 
ravi- ja profüläktikatalituse arendamine, 
mille aluseks on nakkushaiguste tõrje komp- 
leksplaan aastaiks 1976 ... 1980. Aruande esi
tasid peainfektsionist M. Martson ja peaepi
demioloog J. Märtin. Linnades ja rajoonides 
on kohtadele määratud mittekoosseisulised 
peainfektsionistid. On jätkatud nakkushaig
late ning osakondade kapitaal- ja sanitaar
remonti. On täiustatud laboratoorset diag
nostikat ja antibiootikumravi taktikat nak
kushaiguste korral. Samal ajal pole suudetud 
toime tulla mitmete pakiliste kohustustega. 
Arstikohtade komplekteerimine on puudulik, 
mistõttu nakkushaiguste ravi ja profülaktika 
juhtimine ei vasta nõuetele. Mõne linna ning 
rajooni nakkushaiguste osakonnad ja kabine
tid kannatavad suure ruumikitsikuse all, mis 
takistab sihipärast tegutsemist epideemiatõr
jes. Nakkushaiglates on raskusi haigete isolee
rimisega diagnoosimise ajaks. Soolenakkuste 
diagnoosimisel tehakse vigu.

Kolleegiumi otsuses on toodud nende ette
võtmiste loetelu, mille elluviimine on obliga
toorne kõikidele, kes tegelevad nakkushai
guste tõrjega.

22. aprillil 1977 toimus Tallinna Linna 
TSN Täitevkomitee ja Eesti NSV Tervishoiu 
Ministeeriumi ühine kolleegium, kus arutati 
tallinlaste ambulatoorset-polikliinilist arsti
abi ning selle tõhustamist.

Tervishoiuosakonna juhataja asetäitja 
J. Mõtuse ettekande ning Eesti NSV Tervis
hoiu Ministeeriumi Ravi- ja Profülaktilise 
Abi Valitsuse juhataja E. Väärti ning alalise 
tervishoiu- ja sotsiaalkindlustusikomisjoni 
esimehe L. Tammai kaasettekannete põhjal 
arutati raviasutuste ainelise baasi tugevda
mist, arstiabikorraldust Tallinnas ning arsti
abi kvaliteedi tõstmist. 1976. aastal suurenes 
polikliinikukülastajate arv ning saadi juurde 
põhikohaga töötavaid eriarste. Edasiminek on 
olnud ka abiteenistuse töös, välja arvatud 
laboratoorses töös. Paremini on nüüd planee
ritud ja korraldatud nii laste kui ka täiskas
vanute vaktsineerimine.

Puudustena mainiti, et polikliinikutes ole
masolev pind on 50% alla normatiivides ette
nähtust. Seetõttu ei ole võimalik luua nõuete
kohaseid tingimusi nii haigetele kui ka per
sonalile ning ei ole võimalik abiteenistust 
vajalikul määral välja arendada. Ühtlasi tehti 
etteheiteid, et raviasutusi remonditakse aeg
laselt ja ebapiisavas mahus. Soovida jätab 
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polikliinikute varustamine aparatuuri ja sa- 
nitaartranspordiga.

Polikliinikute kaadriprobleem ei ole veel 
kaugeltki lahendatud. Mitte ainult arstide 
vähesuse, vaid ka halva töökorralduse tõttu ei 
ole igal pool tagatud arstiabi kättesaadavus 
kitsastel erialadel. Enam tuleb tähelepanu 
pöörata haigete ravipidevusele ning profülak
tikale. Leiti, et ravi- ja profülaktikaasutuste 
administratsiooni ja osakondade juhatajate 
ning peaspetsialistide suunav ning analüüsiv 
osa polikliinilise töö korraldamisel ei ole ol
nud küllaldane.

Ebakohtade kõrvaldamiseks võtsid täitev
komitee ja tervishoiuministeeriumi kollee
gium vastu üksikasjalise otsuse.

28. aprilli istungil vaagis kolleegium kolme 
küsimust. Arutelu juhtis tervishoiuminister 
V. Rätsep. Esimesena võeti vaatluse alla (aru
andja ehitusosakonna juhataja E. Männik) 
kapitaalmahutuste plaani täitmine 1976. aas
tal ja 1977. aasta esimeses kvartalis. Plaan 
täideti 82,3%. Käiku pidid minema seitse ter- 
vishoiuehitist, tegelikult sai valmis üksnes 
Mustamäe Kiirabijaam. Parem oli olukord 
üleminevate ehitustega. Eriti halvasti kulge
sid ehitustööd Tallinna Vabariiklikus Sadama 
Haiglas, Raplas, Narva vereülekande jaamas. 
Elamuehituseks eraldatud summadest kulu
tati 1976. aastal 85,6%. Projekteerimistööde 
plaan täideti, välja arvatud Jõgeva Haigla 
projekt, kapitaalremondivahendeid kulutati 
86,6%. Kahjuks ei saa tervishoiuasutuste ehi
tamisega veel rahule jääda.

Kolleegium kohustas tervishoiuasutuste 
juhatajaid ehitusküsimustega enam tegelema. 
Ministeeriumi ehitusosakonna juhataja peab 
rangemalt kontrollima allasutuste tööd tellija 
funktsioonide täitmises. Kolleegium tegi Eesti 
NSV Ehitusministeeriumile ettepaneku aru
tada kolleegiumil tervishoiuasutuste ehita
mise 1977. aasta esimese poolaasta tulemusi.

Teisena arutati ravi Tallinna raviasutustes. 
Aruande esitasid I. Pilv ja Tallinna Linna 
TSN TK tervishoiuosakonna juhataja asetäit
ja J. Mõtus. Tallinnas on laste haiglaravi pa
randamiseks mõndagi ära tehtud. Voodikohad 
on profileeritud, ravikompleksis rakendatakse 
teadustöö saavutusi, täiustatakse diagnoosi
mist, personali kvalifikatsiooni tõstmine kul
geb plaanipäraselt. Kuid puudusi on ikkagi. 
Tallinna tervishoiuosakond on haigete ravi ju
hendanud ja kontrollinud vähe. Puudusi tu
leb ette peamiselt administratiivtöös ja juhti
mises, organisatsioonilis-metoodilises töös, 
samuti sanitaar- ja hügieeninõuete täitmise 
korras. Tallinna Vabariikliku Haigla juht
kond pole olnud küllalt nõudlik lasteosakonna 
töö vastu. Personali ametikohustusi ei ole 
fikseeritud, ei korraldata kliinilis-patoanatoo- 
milisi konverentse. Nii mõnigi kord on soo
vida jätnud diagnoosi ja ravi põhjendus.

Kolmanda päevakorrapunkti all kinnitas 
kolleegium nende täiendavate abinõude plaa
ni, mis on ette nähtud laste suremuse vähen

damiseks aastail 1977 ... 1978, ehkki laste 
suremus meie vabariigis on NSV Liidus ma
dalaim.

Kolleegiumi otsuses nähakse ette kõigi 
puuduste kõrvaldamise võimalused ja asja
osaliste kohustused.

Itta Levin

24. märtsil 1977 toimus professor P. Bo- 
govski juhtimisel Eesti NSV Tervishoiu 
Ministeeriumi teadusliku meditsiininõukogu 
presiidiumi istung. Istungil arutati teadus
liku meditsiininõukogu juures tegutsevate 
probleemikomisjonide reorganiseerimist ja 
põhimäärust. Teaduslik meditsiininõukogu 
otsustas senise 19 asemel moodustada 12 prob- 
leemikomisjoni.

1. Teraapia alal — esimees Eesti NSV Ter
vishoiu Ministeeriumi peaterapeut arstitea
duse doktor professor N. Elštein, aseesimees 
TRÜ professor arstiteaduse doktor V. Saar
ma, teaduslik sekretär Tallinna linna pea
terapeut arstiteaduse kandidaat A. Rand
vere.

2. Kirurgia, traumatoloogia ja ortopeedia 
alal — esimees Eesti NSV Tervishoiu Minis
teeriumi peakirurg arstiteaduse doktor 
Š. Gulordava, aseesimees TRÜ Arstitea
duskonna hospitaalkirurgia kateedri juhataja 
arstiteaduse doktor A. Kliiman, teaduslik 
sekretär Eesti NSV Tervishoiu Ministee
riumi mittekoosseisuline peaanestesioloog 
B. Lehepuu.

3. Kardioloogia alal — esimees TRÜ Arstitea
duskonna sisehaiguste propedeutika kateedri 
juhataja arstiteaduse doktor professor J. Riiv, 
aseesimees TRÜ professor arstiteaduse dok
tor K. Valgma, teaduslik sekretär Eksperi
mentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi 
kardioloogiaosakonna juhataja arstiteaduse 
kandidaat B. Liberman.

4. Onkoloogia alal — esimees Eksperimen
taalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi 
direktor, NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia 
korrespondentliige arstiteaduse doktor pro
fessor P. Bogovski, aseesimees Tallinna Va
bariikliku Onkoloogia Dispanseri peaarst 
A. Gavrilov, teaduslik sekretär Eksperimen
taalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi 
vanemteadur arstiteaduse kandidaat O. Kur- 
tenkov.

5. Närvisüsteemi füsioloogia ja patoloogia 
alal — esimees TRÜ Arstiteaduskonna neu
roloogia ja neurokirurgia kateedri juhataja 
arstiteaduse doktor professor E. Raudam, 
aseesimees Tallinna Vabariikliku IV Haigla 
peaarsti asetäitja arstiteaduse doktor R. Zup- 
ping, teaduslik sekretär Tartu Linna Kliini
lise Haigla neurokirurgiaosakonna juhataja 
arstiteaduse doktor R. Paimre.

6. Psühhiaatria alal — esimees TRÜ Arsti
teaduskonna psühhiaatria kateedri juhataja 
NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia korres
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pondentliige arstiteaduse doktor professor 
J. Saarma, aseesimees TRÜ dotsent arstitea
duse kandidaat L. Mehilane, teaduslik sekre
tär Tallinna Vabariikliku Psühhoneuroloogia 
Haigla organisatsioonilis-metoodilise kabineti 
juhataja V. Jänes.

7. Laste ravi ja profülaktilise abi teadus
like aluste alal — esimees TRÜ dotsent arsti
teaduse kandidaat L. Keres, aseesimees arsti
teaduse kandidaat L. Tamm, teaduslik sekre
tär Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi pea- 
pediaater E. Tomberg.

8. Hingamiselundite patoloogia ja tuberku
loosi alal — esimees Eesti NSV tervishoiu
ministri esimene asetäitja arstiteaduse kandi
daat E. Kama, aseesimees Eksperimentaalse 
ja Kliinilise Meditsiini Instituudi pulmono- 
loogiaosakonna juhataja arstiteaduse doktor 
L. Jannus, teaduslik sekretär Eksperimen
taalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi 
vanemteadur arstiteaduse doktor A. Rein- 
vald.

9. Epidemioloogia, parasitoloogia, nakkus- 
ja viirushaiguste alal — esimees Eesti NSV 
Tervishoiu Ministeeriumi peaepidemioloog 
arstiteaduse kandidaat J. Märtin, aseesimees 
TRÜ Arstiteaduskonna mikrobioloogia ka
teedri juhataja arstiteaduse doktor professor 
A. Lenzner, teaduslik sekretär Tallinna Epide
mioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni Tea
dusliku Uurimise Instituudi epidemioloogia- 
osakonna juhataja arstiteaduse doktor 
J. Reinaru.

10. Hügieeni alal — esimees Tallinna Epi
demioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni 
Teadusliku Uurimise Instituudi teadusala 
asedirektor arstiteaduse doktor R. Silla, ase
esimees TRÜ Arstiteaduskonna hügieeni 
kateedri juhataja arstiteaduse kandidaat dot
sent M. Uibo, teaduslik sekretär Tallinna 
Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni 
Teadusliku Uurimise Instituudi osakonna
juhataja arstiteaduse kandidaat H. Lutsoja.

11. Sünnitusabi ja günekoloogia alal — esi
mees TRÜ Arstiteaduskonna sünnitusabi ja 
günekoloogia kateedri juhataja arstiteaduse 
doktor professor K. Gross, aseesimees Eesti 
NSV Tervishoiu Ministeeriumi peaakušöör- 
günekoloog arstiteaduse kandidaat S. Naa
rits, teaduslik sekretär TRÜ dotsent arstitea
duse kandidaat V. Kask.

12. Gastroenteroloogia alal — esimees Eesti 
NSV tervishoiuminister arstiteaduse doktor 
V. Rätsep, aseesimees Eksperimentaalse ja 
Kliinilise Meditsiini Instituudi gastroentero- 
loogiaosakonna juhataja arstiteaduse doktor 
professor N. Elštein, teaduslik sekretär Eks
perimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Insti
tuudi nooremteadur arstiteaduse kandidaat 
U. Mardna.

Teadusliku meditsiininõukogu presiidiumi 
samal istungil kiideti heaks teadusliku me
ditsiininõukogu juures tegutsevate problee- 
mikomisjonide põhimäärus. Selles on kind

laks määratud probleemikomisjonide järgmi
sed põhiülesanded: teadusliku uurimistöö 
suundade määramine ning uurimistöö koor
dineerimine meie vabariigis, soovituste esita
mine perspektiiv- ja aastaplaanide koosta
misel, uurimistööde plaani täitmise kontrol
limine teaduslikes ning ravi- ja profülakti- 
kaasutustes, osavõtt teadlaskaadri valikust, 
selle ettevalmistamisest ja kvalifikatsiooni 
tõstmisest, ettepanekute tegemine tea
duslikule meditsiininõukogule teaduskonve
rentsidel või sümpoosionidel arutatavate 
küsimuste ja päevakorra kohta, kirjastuskü
simused ning teadussaavutuste praktikasse 
juurutamine.

Andrei Sarap

Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi juures 
asuv alkoholismikomisjon arutas oma möödu
nud aasta viimasel istungil alkoholismi pro
fülaktika ja ravi alast koostööd siseminis
teeriumi meditsiiniteenistusega sundravi läbi
viimisel.

Istungit juhatas komisjoni esimees tervis
hoiuministri esimene asetäitja E. Kama. Is
tungil kuulati R. Vassiljevi ettekannet sund
ravi mõjususe kohta. Siseministeeriumi me
ditsiiniteenistuse esindajate sõnavõttudest 
ilmnes, et teadlaste abi profülaktooriumide 
töö juhtimisel ning seminaride ja konverent
side osatähtsus on vähene, võrreldes NSV 
Liidu juhtivate keskustega. Mõningaid puu
dujääke esines ka süsteemidevahelises koos
töös, mille kõrvaldamiseks on vaja tihendada 
tööalaseid kontakte siseministeeriumi medit
siiniteenistusega.

Samal istungil vaeti seni tehtut ning koos
tati 1977. aasta tööplaan. Plaani alusel kohus
tati Vabariiklikku Sanitaarhariduse Maja 
jätkama otsinguid alkoholismi vastu suuna
tud propaganda avardamiseks ja mõjusamaks 
muutmiseks raadio, televisiooni ja ajakirjan
duse kaudu. Peeti vajalikuks korraldada õp
peekskursioon Läti NSV-sse, tutvumaks 
tehase juures avatud narkoloogiapoolstatsio- 
naari tööga. Arstide kvalifikatsiooni tõstmi
seks planeeriti vabariiklike narkoloogiase- 
minaride ning täiendustsüklite korraldamine 
TRÜ arstide täiendamise teaduskonnas. Selle- - 
alase täienduse hädavajalikkus johtub narko- 
loogilise abi dispanseerse võrgu väljaarenda
mise vajalikkusest, mille seaduslikud alused 
on andnud NSV Liidu Tervishoiu Ministee
rium. Komisjoni istungeid peetakse tänavu 
kuuel korral, kusjuures erilist tähelepanu 
pööratakse narkoloogiakabinettide tööle.

Käesoleva aasta esimesel istungil, mis toi
mus märtsikuus, kuulati Tallinna Vabariik
liku Psühhoneuroloogiahaigla organisatsioo
nilis-metoodilise osakonna juhataja V. Jänese 
põhjalikku ettekannet meie vabariigi tervis
hoiuasutuste narkoloogiaalasest tööst. Leiti, et 
senisest enam tuleb tähelepanu pöörata pro
fülaktikale, eriti noorsoo hulgas. Selleks ko- 
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hustuti välja töötama üksikasjalikud ettepa
nekud vabariiklikule komisjonile 15. aprilliks 
1977.

Hans Vare

Seoses Nõukogude Liidu ja Soome vahel 
sõlmitud koostöölepinguga tervishoiu ja arsti
teaduse alal viibis aprillis kümme päeva meie 
vabariigis Soome arstide kümneliikmeline de
legatsioon Soome Riikliku Tervishoiuvalitsuse 
ühiskondliku tervishoiuosakonna juhataja 
doktor Aimo Ojala juhtimisel. Külaskäigu 
eesmärk oli tutvuda Eesti tervishoiukorral
duse ning meditsiinikaadri ettevalmistami
sega.

Vastuvõtul Eesti NSV tervishoiuministri 
juures andsid üksikasjalise ülevaate meie ter
vishoiu organisatsioonist, meditsiinilise ning 
sanitaar- ja epidemioloogilise abi korraldusest 
ja meditsiinikaadri ettevalmistamisest ning 
muudest nendega seotud probleemidest mi
nister V. Rätsep, tervishoiuministri asetäitja 
O. Tamm, Ravi- ja Profülaktilise Abi Valit
suse juhataja E. Väärt ning plaani- ja rahan
dusosakonna juhataja M. Palginõmm. Dok
tor A. Ojala tutvustas omakorda tervishoiu- 
töö printsiipe Soomes.

Kümne päeva jooksul tutvuti Tallinna 
Vabariikliku Onkoloogia Dispanseri, Eksperi
mentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi, 
Mustamäe Polikliiniku ja Pelgulinna Haigla 
Sünnitusmaja tööga. Tartus viibisid külalised 
TRÜ Arstiteaduskonnas ja Tartu Kliinilise 
Haigla kardioloogiakeskuses ning Pärnus sa
natooriumis «Tervis».

Maie Keerma

Saksa DV Schwerini ringkonna töötajate 
sõprusrong peatus meie vabariigis 28. april
list 3. maini 1977. Külaliste hulgas oli ka ter
vishoiutöötajaid, nii arste kui ka õdesid. 
29. aprillil olid nad palutud Eesti NSV ter
vishoiuministri V. Rätsepa vastuvõtule. Mi
nister tutvustas külalistele nõukogude ter
vishoiusüsteemi struktuuri ja funktsioneeri
mist alates arstijaoskonnast kuni spetsialisee
ritud kõrgema etapi raviasutuseni. Samuti 
andis ta üldpildi TRÜ Arstiteaduskonna ja 
arstiteaduslike uurimisinstituutide töö ning 
tegevussuundade kohta. V. Rätsep selgitas kü
lalistele meie vabariigi tervishoiuasutuste 
üldsüsteemi, meie meditsiinitöötajate argitööd 
ja mitmelaadset kvalifikatsiooni tõstmist, 
meie arstiteadlaste ja praktiseerivate arstide 
üha süvenevat koostööd, milles on tähelepanu 
keskmes meditsiinipraktikast tulenevad prob
leemid. Külalistele andsid veel lisaseletusi 
tervishoiuministri asetäitja O. Tamm sanitaa- 
ria ja nakkushaiguste valdkonnast, Ravi- ja 
Profülaktilise Abi Valitsuse juhataja E. Väärt 
ravikorralduse ja arstitöö ning peapediaa- 
ter E. Tomberg laste ravi ja hoolduse kohta.

Schwerini meditsiinitöötajatel oli varuks 
palju küsimusi. Eriti huvitasid neid arsti 
koormus, haiglaõdede töö ja kvalifikatsioon, 

laste hooldus, sünnitusabi organisatsioon, 
kaadriküsimused jm. Schwerini meditsiini
töötajate argitööd, samuti tervishoiukasvatuse 
põhimõtteid Saksa DV-s tutvustas doktor 
H.-J. Meltzer ringkonna tervishoiuosakonnast.

Järgmistel päevadel oli Schwerini kolleegi
del võimalus tutvuda Tallinna Vabariikliku 
Onkoloogia Dispanseri ja Tartu Kliinilise 
Haigla tööga.

Vello Laos

TARTU RIIKLIKUS ÜLIKOOLIS

Tartu ülikooli taasavamise 175. aastapäeva 
tähistati TRÜ Arstiteaduskonnas 27. aprillil 
1977. Pidulikust koosolekust võtsid arstitea
duskonna õppejõudude ja üliõpilaste kõrval 
osa ülikooli rektor professor A. Koop, Eesti 
NSV tervishoiuministri esimene asetäitja 
E. Kama ja mitmed juhtivad tervishoiuorga- 
nisaatorid ning Tartu kliinikute arstid. Ava
sõnad ütles professor A. Koop. Kavas oli viis 
ettekannet.

Professor L. Allikmets käsitles oma ette
kandes arstiteaduskonna osa teadusliku mõt
te ja uurimistöö ning meditsiinilise kõrghari
duse arengus. Samuti rääkis ta ülikooli kas
vandike tööst ja tegevusest arstiteaduse 
arendamisel paljudes riikides. Ka praegu 
õpetatakse ülikoolis arste teiste liiduvabarii
kide tarvis (näit, spordimeedikuid). Pike
malt kõneles esineja arstiteaduskonna tööst 
sõjajärgseil aastail ning praegusest teaduslik- 
pedagoogilisest kaadrist. Hea hinnangu andis 
ta professor A. Valdese ja A. Linkbergi tööle 
dekaanina ja teaduslike koolkondade rajaja
tena.

Dotsent V. Kalnin oli vaatluse alla võtnud 
õppetöö korralduse arstiteaduskonnas 175 
aasta jooksul. Tartu ülikooli arstiteaduskond 
etendas eriti väljapaistvat osa möödunud sa
jandi lõpul ja ka praegu areneb teaduskond 
jõudsalt (ligi 1500 üliõpilast ja 210 ... 220 
õppejõudu-teaduslikku töötajat).

Professor E. Käer-Kingisepp käsitles oma
aegsete Tartu ülikooli silmapaistvamate füsio- 
loogiaprofessorite M. Rathke, F. Bidderi, 
A. Schmidti, A. Fleischi, M. Tiitso ja teiste 
tegevust ning nende rajatud koolkondade 
hilisemat arengut. Enam tähelepanu pööras 
ta professorite F. Bidderi ja A. Schmidti tege
vusele, kes mõlemad olid pikemat aega ka 
arstiteaduskonna dekaanid ja ülikooli rek
torid ning tegid palju ära arstiteaduskonna 
materiaalse baasi arendamisel.

Professor K. Kõrge esitas oma uurimuses 
palju huvitavat südame ja vereringesüsteemi 
haiguste diagnoosimise, epidemioloogia ja hos
pitaliseerimise dünaamika kohta 100 aasta 
vältel Tartus. Autor andis ülevaate diagnoosi- 
meetodite täiustumisest ning südame ja vere
ringesüsteemi haiguste diagnooside nomenk
latuuri täpsustumisest, eriti viimase 40 aasta 
jooksul. Hospitaliseeritute üldarvust moodus-
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tavad südame ja vereringesüsteemi haigusi 
põdejad järjest suurema osa, seda on tähelda
tud eriti viimasel kolmel kümnendil. See on 
tingitud paremast tervishoiukorraldusest ning 
sellest, et vanemaealisi haigeid viibib haigla
ravil rohkem.

III kursuse üliõpilane S. Nazarenko oli 
vaatluse alla võtnud üliõpilaste teadustöö läbi 
aegade. Ta rääkis ka ÜTÜ kolmekümneaas
tasest tegevusest ning tõi kujukaid näiteid 
selle kohta, kuidas üliõpilaspõlve uurimistöö 
on paljudele meie praegustele väljapaistva
tele arstiteadlastele olnud viljaka teadustöö 
aluseks.

Dotsent J. Tammeoru initsiatiivil oli välja 
pandud fotonäitus, mis kajastas arstiteadus
konna tegevust.

Lembit Allikmets

EKP Keskkomitee esimene sekretär J. Kä
bin võttis 13. mail vastu rühma teadlasi — 
Tallinnas toimunud NSV Liidu Arstiteaduse 
Akadeemia meditsiinilis-bioloogiliste teaduste 
osakonna väljasõidusessioonist osavõtnuid. 
Jutuajamisest võtsid osa EKP Keskkomitee 
sekretär V. Väljas, Eesti NSV Ministrite Nõu
kogu esimehe asetäitja A. Green, EKP Kesk
komitee teaduse ja õppeasutuste osakonna 
juhataja E. Gretškina ja Eesti NSV tervis
hoiuminister V. Rätsep.

J. Käbin märkis sessiooni suurt tähtsust 
arstiteaduse arengule, eriti niisuguses tähtsas 
valdkonnas nagu onkoloogia. J. Käbin rõhu
tas, et partei ja valitsus ilmutavad suurt hoolt 
nõukogude inimese tervise kaitsel.

NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia aka
deemikud S. Debov, M. Volkov, A. Romoda- 
nov, L. Sabad, N. Krajevski, A. Avtsõn, 
B. Lapin ja N. Fjodorov ning NSV Liidu 

Arstiteaduse Akadeemia korrespondentliik
med R. Petrov ja N. Napalkov nentisid oma 
sõnavõttudes, et sessioon kulges edukalt, mil
lele aitas kaasa Eesti meedikute hea töö orga
niseerimine. Sõnavõtjad rääkisid tunnusta
valt ka Eesti teadlaste ettekannetest, milles 
avaldus meie vabariigis tehtavate uurimiste 
kõrge tase.

Hinnatavad on Eesti NSV instituutides ja 
kliinikutes mitmes onkoloogia valdkonnas 
saavutatud praktilised tulemused. Akadeemik 
L. Sabad rõhutas, et onkoloogiaalast tööd ei 
tee meie vabariigis mitte üksnes meedikud, 
vaid tõi näiteks ka meie Teaduste Akadeemia 
Keemia Instituudis tehtavad uuringud kant
serogeensete ainete väljaselgitamisel ja kah
jutustamisel.

Sessiooni võib pidada oluliseks etapiks nõu
kogude teadlaste uurimistöös võitluses vähk- 
tõvega, mis on üks tähtsamaid NLKP XXV 
kongressi poolt püstitatud tervishoiuülesan- 
deid.

Eesti NSV Ülemnõukogu tervishoiu- ja sot- 
siaalkindlustuskomisjoni istungil 1977. aasta 
aprillikuus arutati Eesti NSV tervishoiusea- 
duse täitmist polikliinilise arstiabi valdkon
nas. Istungit juhatas komisjoni esimees 
J. Suurhans. Ettekande esitas Eesti NSV ter
vishoiuminister V. Rätsep. Sõna võtsid NSV 
Liidu Ülemnõukogu saadik M. Miidla, Eesti 
NSV Ülemnõukogu saadikud P. Kašev, 
R. Kirjanen ja A. Truupõld ning Eesti NSV 
Ministrite Nõukogu Riikliku Plaanikomitee 
osakonnajuhataja J. Kose.

Istungil räägiti tunnustavalt Eesti NSV Ter
vishoiu Ministeeriumi tegevusest tervishoiu- 
seaduse printsiipide ellurakendamisel, ambu
latoorse ja polikliinilise abi parendamisel. 

Keskel vasakult: Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja A. Green, EKP Kesk
komitee esimene sekretär J. Käbin ja sekretär V. Väljas, EKP Keskkomitee teaduse ja õppe
asutuste osakonna juhataja E. Gretškina. Vasakul: Eesti NSV tervishoiuminister V. Rät
sep, NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia korrespondentliige N. Napalkov, akadeemikud 
N. Krajevski, L. Sabad, N. Fjodorov, S. Debov. Paremal vasakult: NSV Liidu Arstiteaduse 
Akadeemia akadeemikud M. Volkov, A. Avtsõn, korrespondentliige R. Petrov, akadeemi
kud B. Lapin ja A. Romodanov. P. Kuznetsovi foto.
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Selle ilmekaks kinnituseks on uued poliklii
nikud Tallinnas, Haapsalus, Paides, Võrus, 
Elvas, uued maa-ambulatooriumid ja velskri- 
ämmaemandapunktid, tänapäeva ravi- ja 
diagnostikaaparatuuriga varustatus, tõhusate 
ravi- ja diagnoosimismeetodite kasutamine 
arsti argitöös. Arstikohtade juurdekasv ja 
nende komplekteerimise kiirus ületavad rah
va juurdekasvu tempo praegu tunduvalt. 
Spetsialiseeritud arstiabi on tagatud linnade 
ja rajoonide keskhaiglate polikliinikutes 
15... 20 erialal.

Saavutuste kõrval olid kõne all ka tervis- 
hoiutööd raskendavad asjaolud: tervishoiu
asutuste paiknemine vanades hoonetes, sto
matoloogide ja pediaatrite ning kitsa eriala 
spetsialistide, samuti keskastme ja noorema 
meditsiinikaadri puudus, eriti Tallinnas, Tar
tus ja Pärnus.

Eesti NSV Ülemnõukogu tervishoiu- ja sot- 
siaalkindlustuskomisjon soovitas Eesti NSV 
Tervishoiu Ministeeriumil jätkata ambulatoo
riumide ja polikliinikute võrgu täiustamist 
ning ainelise baasi tugevdamist, arstiabi kva
liteedi parendamist maarajoonides, samal aja] 
pidas soovitatavaks süvendada alalist koos
tööd linna- ja rajooninõukogude täitevkomi
teedega. Samuti soovitati rohkem rõhku pan
na stomatoloogide, pediaatrite ja kitsa eriala 
spetsialistide kaadri ettevalmistusele ning 
spetsialiseeritud arstiabi täiustamisele nendel 
erialadel.

Samal istungil kuulati veel Eesti NSV ter
vishoiuministri V. Rätsepa ja Eesti NSV kõrg- 
ja keskerihariduse ministri esimese asetäitja 
H. Peremehe informatsiooni selle kohta, kui
das on täidetud Eesti NSV Ülemnõukogu ter
vishoiu- ja sotsiaalkindlustuskomisjoni 
1976. aasta 10. märtsi otsus «Eesti NSV ter- 
vishoiuseaduse täitmise kohta keskastme me
ditsiinikaadri ettevalmistamisel ja kvalifikat
siooni tõstmisel».

Eesti NSV Ülemnõukogu seaduseelnõude 
komisjoni istungil maikuus arutati Eesti NSV 
Siseministeeriumi ravi- ja tööprofülaktooriu
mide tööd. Arutelust võttis osa ka Eesti NSV 
tervishoiuministri esimene asetäitja E. Kama, 
kes analüüsis alkoholismi vastu võitluse in- 
tensiivistamise mitmeid aspekte. 

linna Kiirabihaigla Kiirabijaam, Loksa Haig
la, Tartu Vabariikliku Kliinilise Psühhoneu
roloogiahaigla tööravihooned ning rekonst
rueeritud Tartu Kliiniline Sünnitusmaja.

Kuid teha jääb veel mõndagi. Tervishoiu
ministeeriumile tehti ülesandeks tagada uute 
haiglate õigeaegne avamine, jätkata väikestes 
ja amortiseerunud hoonetes paiknevate maa- 
haiglate reorganiseerimist maa-ambulatooriu- 
mideks (nagu ministeerium on planeerinud), 
koostada organisatsiooniliste abinõude plaan, 
mille eesmärk on tagada haigla voodikohtade 
maksimaalne ärakasutamine, tervishoiuasu
tuste sanitaarseisundi parandamine, meditsii
nikaadri sihipärane paigutamine. Koostöös 
täitevkomiteega on tarvis ära kasutada kõik 
võimalused ambulatooriumide ja polikliini
kute laiendamiseks ja kapitaalremondiks. See 
kõik on ambulatoorse ja polikliinilise arsti
abi tõhustamise eelduseks.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi 
istungil, mis toimus 4. mail 1977 ning mida 
juhatas Ministrite Nõukogu esimees V. Klau- 
son, võeti pärast arutelu vastu otsus ravim
taimedest saadava tooraine tervishoiu vaja
dusteks varumise ja tarnimise kohta. Edas
pidi on tööd tublisti Eesti NSV Metsamajan
duse ja Looduskaitse Ministeeriumil, sest igal 
aastal tuleb rajada uusi kibuvitsaistandikke, 
samuti alustada astelpaju kasvatamist ning 
korraldada uurimistööd metsikult kasvavate 
ravimtaimede kultiveerimiseks. Eesti NSV 
Tervishoiu Ministeerium peab hea seisma 
selle eest, et tehtaks selgitustööd metsikult 
kasvavate ravimtaimede laialdaseks kasuta
miseks ning nende kogumiseks.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asu
va alkoholismikomisjoni maikuu istungil, 
mida juhatas Eesti NSV Ministrite Nõu
kogu esimehe asetäitja V. Käo, kuulati aru
annet ühingu «Teadus» töö kohta alkoholis- 
mivastases propagandas. Komisjoni otsuses 
on antud soovitused kultuuri-, haridus- ja 
tervishoiuministeeriumile ja teistele amet
kondadele ning organisatsioonidele veelgi 
tõhusamalt tegutseda alkoholismi leviku 
vastu.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi 
istungil 1977. a. aprillis arutati ministeeriu
mide ja ametkondade rahandus- ja majandus
tegevust 1976. aastal. Istungit juhatas Eesti 
NSV Ministrite Nõukogu esimees V. Klauson.

Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi tege
vuse kohta esitas ettekande tervishoiuminis
ter V. Rätsep. Järgnevas arutelus märgiti, et 
tunduvalt on paremaks muutunud emade ja 
laste arstiabi korraldus, samuti ravi ja pro
fülaktika kvaliteet. On avatud uusi maa-am- 
bulatooriume ning linnades uusi arstijaos- 
kondi, on valminud ning tööd alustanud Tal-

Eesti NSV Teaduste Akadeemia üldkogu 
aastakoosolek toimus tänavu märtsi lõpul. 
Tehti kokkuvõte möödunud aasta tööst ja ka
vandati uusi sihte. Aastakoosolekul valiti 
seitse uut korrespondentliiget, kelle hulgas 
on ka TRÜ arstiteaduskonna farmaatsiaosa
konnas erihariduse saanud bioloogiadoktor 
Helle Simm Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
Zooloogia ja Botaanika Instituudist ja esi
mene žurnalistika alal doktoriväitekirja kaits
nud TRÜ professor Juhan Peegel.

Aastakoosolekust võtsid osa EKP Keskko
mitee esimene sekretär J. Käbin ja sekretär 

370



V. Väljas, Eesti NSV Ülemnõukogu Presii
diumi sekretär V. Vaht, Eesti NSV tervishoiu
minister V. Rätsep, Eesti NSV kõrg- ja kesk
erihariduse minister I. Nuut, EKP Keskkomi
tee osakonnajuhataja asetäitja P. Järve, EKP 
Tallinna Linnakomitee sekretär E. Matt ja 
NLKP Keskkomitee vastutav töötaja G. Pere- 
gubov.

Ülemaailmse Tervishoiuorganisatsiooni 
Rahvusvahelise Vähiuurimiskeskuse admi- 
nistratiivnõukogu Lyonis valis oma 16. is
tungjärgul, mis toimus 28 ... 29. aprillini 
1977, uue teadusliku nõukogu. Järgmise nelja 
aasta kestel kuulub 12-liikmelise teadusliku 
nõukogu koosseisu ka Eksperimentaalse ja 
Kliinilise Meditsiini Instituudi direktor, NSV 
Liidu Arstiteaduse Akadeemia korrespondent
liige professor P. Bogovski.

Teaduslik nõukogu käib koos vähemalt 
kord aastas ja tema ülesannetest tähtsaim on 
keskuse teadusliku töö suunamine kõige ak
tuaalsemate vähiprobleemide lahendamiseks. 
Kuna selle teadusliku nõukogu liikmed vali
takse kogu maailma väljapaistvate spetsialis
tide hulgast, on see suureks tunnustuseks nii 
meie vabariigi arstiteadusele kui ka Eesti 
NSV teenelisele teadlasele professor P. Bo- 
govskile, kelle koolkonna tööd on ka varem 
rahvusvahelist märkimist leidnud.

Täitevkomitee aukirjad ning P. Reinas Ter
vishoiutöötajate Ametiühingu Eesti Vabariik
liku Komitee aukirjad.

Koit Leet

Põlva Rajooni Keskhaigla nurgakivi panek 
toimus 20. aprillil 1977. Selleks puhuks olid 
kohale saabunud Eesti NSV Ministrite Nõu
kogu esimehe asetäitja A. Green, tervishoiu
minister V. Rätsep ja ministri esimene ase
täitja E. Kama, samuti projekteerijad ja ehi
tajad ning hulgaliselt põlvalasi.

Tänavust meditsiinitöötajate päeva tähis
tati Tallinnas 16. juunil piduliku koosoleku
ga. Selle avas Tallinna Linna TSN Täitevko
mitee esimehe asetäitja Ü. Reinkort.

Päevakohane kõne oli Eesti NSV tervis
hoiuministrilt V. Rätsepalt. Ta andis ülevaate 
meie meedikute saavutustest, rääkis rahva 
tunnustuse pälvinud parimatest meditsiini
töötajatest ning nende omadustest, samuti 
andis üldpildi sellest tööst ja ülesandeist, mis 
ootavad tervishoiutöötajaid lähemail aastail. 
«Nõukogudemaal viidi ellu täiuslik tervis- 
hoiusüsteem, mille poole maailma rahvad olid 
püüelnud aastasadade vältel. Sotsialistliku 
tervishoiusüsteemi nõukogude mudel on läbi
nud ajakatsumused 60 aasta vältel, tõestanud 
oma aluste ja suundade õigsust, saavutanud 
suure efektiivsuse ning avaldab üha enam 
globaalset mõju meditsiini ja sanitaaria aren
gule». Nende sõnadega lõpetas minister pidu- 
päevakõne ning õnnitles Eesti NSV Tervis
hoiu Ministeeriumi kolleegiumi nimel meie 
meditsiinitöötajate kogu peret.

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esi
mehe asetäitja M. Vannase tänu- ja õnnitlus- 
sõnades tunnetasid kõik kohalolijad südam
likkust meditsiinitöötajate töö hindamisel.

Tervishoiuminister V. Rätsep andis medit
siinitöötajatele kätte «Tervishoiu eesrindlase» 
rinnamärgid ning Eesti NSV Tervishoiu Mi
nisteeriumi aukirjad, Ü. Reinkort EKP Tal
linna Linnakomitee ja Tallinna Linna TSN 

Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe ase
täitja A. Green ja tervishoiuminister V. Rät
sep paigutavad vundamendisse silindri, mil
les on dokumendid, ajalehed jm.

Keskhaigla projekti koostas Vabariikliku 
Koondise «Eesti Kolhoosiehitus» Projekteeri
mise Instituut «EKE Projekt», haiglat ehitab 
Põlva Mehhaniseeritud Ehituskolonn. Ehituse 
kogumaksumus on ligikaudu kaks miljonit 
rubla, finantseerimine toimub Põlva rajooni 
majandite koopereeritud vahendite arvel. 
Haigla ehitatakse ühte kompleksi kaheksa 
aastat tagasi valminud polikliinikuga. 200 
voodikohaga haiglas on ette nähtud ajakoha
ne sisehaiguste, kirurgia-, sünnitus- ja pe- 
diaatriaosakond, samuti ravi- ja diagnos- 
tikakabinetid ning laboratoorium nii haigla 
kui ka polikliiniku tarvis.

Põlva Rajooni Keskhaigla saab valmis 
1979. aastal.

Ado Juhasoo

Tänavu maikuus avati Viljandi 8. Autobaa
sis koopereeritud summade arvel ehitatud 
tervishoiupunkt, mis on Viljandi Rajooni 
Keskhaigla esimene tsehhijaoskond. Ei ole 
kahtlust, et nüüd muutub «Eesti Põllumajan
dustehnika» Viljandi Rajoonikoondise ja 8. 
Autobaasi töötajate arstiabi mitmeti pare- 
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maks. Aitäh tuleb öelda nende asutuste 
juhtkondadele, kes leidsid võimaluse eraldada 
summad tsehhijaoskonna rajamiseks.

Tervishoiupropaganda meie vabariigis oli 
kõne all 29. aprillil 1977 ühingu «Teadus» 
kesklektooriumis. See oli terviserahvaülikoo- 
Iide kuulajate ühine arutelu, mille juhata
sid sisse kolm ettekannet. Eesti NSV Tervis
hoiu Ministeeriumi Ravi- ja Profülaktilise 
Abi Valitsuse juhataja E. Väärt kõneles 
X viisaastaku tervishoiuprobleemidest. Eks
perimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Insti
tuudi vanemteadur J. Raudsepp analüüsis 
psühhosotsiaalse keskkonna ja haiguste vahe
lisi seoseid, Tartu Vabariikliku Kliinilise 
Psühhoneuroloogiahaigla peaarst H. Kadastik 
vaatles oma ettekandes alkoholismi mitmest 
aspektist.

Tartu Linna TSN Täitevkomitee istungil 
aprillikuus arutati muu hulgas, kuidas Tartus 
on täidetud kõrgemalseisvate organite otsu
seid vereülekande ja tasuta doonorluse eden
damisel. Põhiettekanne oli tervishoiuosakonna 
juhatajalt M. Sikult, kaasettekanne oli ala
lise tervishoiu- ja sotsiaalkindlustuskomis- 
joni esimehelt L. Karult.

Viimase kaheksa aastaga on verd tasuta 
andnud doonorite arv neljakordistunud. Doo- 
noriverest 64% antakse tasuta. Paranenud on 
Tartu Kliinilise Haigla vereülekandeosakon- 
dade tegevus. On saadud juurde uusi ruume 
ning tugevdatud kaadrit. Osakonda juhendab 
TRÜ Arstiteaduskonna üldkirurgia kateeder. 
Tulevikus kavatsetakse osakonna põhjal asu
tada vereülekandejaam.

Kuid raviasutuste vajaduste rahuldamiseks 
hangitakse konservverd ikka veel teistest 
linnadest. Et vere varumine oleks rütmiline, 
koostatakse aasta peale plaan. Täitevkomitee 
otsus kohustab käitisi ja asutusi verd tasuta 
andjaid aineliselt ja moraalselt ergutama. 
Istungil kinnitati ametkondadevaheline doo- 
norinõukogu, selle esimees on täitevkomitee 
aseesimees J. Vene.

Bulgaaria maanteede ohtlikemates kohtades 
on eritelefonid, millega saab otse helistada 
miilitsasse, autoinspektsiooni, kiirabisse ja 
tuletõrjesse. Kõik see on kasutusele võetud 
Bulgaaria Punase Risti ettepanekul.

Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini 
Instituudi direktor, NSV Liidu Arstiteaduse 
Akadeemia korrespondentliige professor 
P. Bogovski ja sama instituudi vanemteadu
rid bioloogiadoktor I. Veldre ja arstiteaduse 
kandidaat A. Võsamäe olid tänavu maikuus 
Ameerika Ühendriikides. Sõidu eesmärk oli 
osa võtta USA ja NSV Liidu teadlaste nõu
pidamisest põlevkivitööstusega seotud kesk
konna- ja tervisekaitse küsimustes. Nõupida
mine toimus Denveris Colorado osariigis. 
Eesti arstiteadlased esitasid ettekandeid nii 
meie põlevkivitööstuse tööhügieeni kui ka põ- 
levkiviproduktide ja nende kaubatoodete 
toksilise ja kantserogeense toime kohta. Nõu
pidamisele järgnenud päevadel külastati mit
meid USA põlevkivitööstuse ettevõtteid Colo
rado ja Wyomingi osariigis ning Wyomingi 
Ülikooli laboratooriume Laramie’s. Professor 
P. Bogovski siirdus juunis edasi Omahasse 
Nebraska osariiki osa võtma nõupidamisest, 
mille põhiteema oli nitrosoamiinide toime.

Tallinna peakirurg arstiteaduse doktor 
Uno Sibul oli Rootsi Kuningliku Teaduste 
Akadeemia kutsel 15... 29. märtsini 1977 
Stokholmis Serafimeri Haigla Kirurgiakliini
kus loenguid pidamas ja kliiniku tööga tutvu
mas. Oma loengutes käsitles ta mao erinevate 
osade funktsionaalse piiri määramise meeto
deid ja nende tähtsust täpse antrumektoomia 
tehnikas ning selektiivse proksimaalse vago- 
toomia täiuslikkuse hindamisel. U. Sibulal oli 
võimalus lähemalt tutvuda professor Dag 
Hallbergi ja tema kolleegide tööga haigusliku 
liigrasvumise kirurgia valdkonnas. Nimeta
tud koolkonna uurimused ja kogemused sel 
alal on ulatuslikumaid Euroopas.

Tallinnas olid külas Bulgaaria Punase 
Risti Keskkomitee Sanitaarkaitse Valitsuse 
ülem Georgi Kotsev ning ringkonnakomi- 
teede esimehed Todor Krestev ja Vasil Gad- 
žokov. Tallinnas tutvuti meie punaristlaste 
kogemustega, käidi tehastes «Teras» ja 
«Estoplast», kus saadi ülevaade sealsete alg
organisatsioonide tegevusest.

Külalised rääkisid omakorda Bulgaaria 
Punase Risti tööst ning ettevõtmistest. Bul
gaarias on rohkesti doonoreid ning levinud 
on just vere andmine tasuta. Huvitav on see, 
et Bulgaaria arstide eraautodel võib näha 
sageli erimärki. Kui kellelgi on kiiresti abi 
vaja, siis selle märgiga autod peatuvad kohe.

Tartu Linna Polikliiniku peaarsti asetäitja 
M. Miidla, kes on NSV Liidu Ülemnõukogu 
Rahvuste Nõukogu saadik, oli tänavu aasta 
algul NSV Liidu valitsusdelegatsiooni koos
seisus sõprusvisiidil Kongo Rahvavabariigis, 
kus külastati koole, kultuuriasutusi, käidi 
Brazzaville'is asuvates raviasutustes, tutvuti 
noore vabariigi tervishoiusüsteemiga.

Teenete eest leiutus- ja ratsionaliseerimis
tegevuse edendamisel andis Eesti NSV Ülem
nõukogu Presiidium Eesti NSV teenelise leiu
taja aunimetuse teiste hulgas ka Tõnismäe 
Haigla traumatoloogiaosakonna juhatajale 
Arnold Seppole.

372



Kauaaegse kohusetruu töö eest ja seoses 
pensioniikka jõudmisega autasustati NSV Lii
du Ülemnõukogu Presiidiumi nimel Töövete
rani medaliga järgmisi pensionäre:

Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini 
Instituut

Metta Jatskina, Salme Kleitsmann.

Tallinna Linna Sanitaar- ja Epidemioloogia- 
jaam

Niina Batanova, Larissa Lutsenko, Marga
rita Sokolova, Maria Tšerkašina.

Tallinna Noorukite Polikliinik
Erna Arakas, Maria Beltšenko, Zinaida 

Jurkevitš, Klavdia Jürivee, Iraida Kudrjavt- 
seva, Natalja Lamberg, Faina Lipatova, Angia 
Omer, Helgi Päts, Meeri-Alide Sepper, Alek
sandra Smoljakova, Selma Suurekivi, Valdik 
Virkoja.

Balti Raudtee Eesti Raudteekonna Tallinna 
Haigla

Tamara Tšernova.

Vabariiklik Tuberkuloosidispanser
Antonina Aleksandrova, Stella Aste, Jekate

rina Dejeva, Leida-Maria Hermaküla, Jekate
rina Jegorova, Veera Kaid, Valentina Kama, 
Nikolai Kornev, Anna Krjutšenkova, Anna 
Krohhina, Lilli Lõssenko, Anita Martin, Elviire 
Peigolainen, Elmar Priima, Tamara Prisjaž- 
naja, Olga Rasch, Anna Rosenfeld, Irene 
Saare, Gerhard Sarv, Ljudmilla Tekke, Hans 
Tiiman, Irina Tkatševina.

Tervishoiutöötajate Ametiühingu Eesti Va
bariikliku Komitee presiidiumi koosolekul 
jaanuarikuus arutati tervishoiuobjektide ehi
tamise 1976. aasta plaani täitmist. Eesti NSV 
Tervishoiu Ministeeriumi ehitusosakonna 
juhataja E. Männiku ettekandest ilmnes, et 
kapitaalmahutuste aastaplaanist täideti 86,6%. 
Plaan jäi täitmata mitme käikumineva objek
ti arvel. Kapitaalremondi plaan täideti 108 %- 
liselt.

Ametiühingute Kuurortide Valitsemise 
Eesti Vabariikliku Nõukogu peainsener 
E. Tark rääkis põhjustest, miks 1976. aasta 
plaanis ettenähtud sanatooriumi «Rahu» 300- 
kohalist magamiskorpust ning sanatooriumi 
«Laine» vesi- ja mudaravilat õigel ajal eks
pluatatsiooni ei antud.

Elektrienergia kokkuhoiust Talinna Vaba
riiklikus Onkoloogia Dispanseris, mis saadi 
välisvalgustusvõrgu rekonstrueerimise tule
musena, rääkis peaarsti asetäitja J. Beltšikov.

Koosolekul arutati Vabariikliku Koondise 
«Eesti Meditsiinitehnika» ja Eesti NSV Ter
vishoiu Ministeeriumi Apteekide Peavalit
suse 1976. aasta IV kvartali töötulemusi. Mõ

lema asutuse poolt võetud sotsialistlikud ko
hustused täideti ning presiidium otsustas 
need asutused esitada üleliidulisest sotsialist
likust võistlusest osavõtuks. Sellest osavõtuks 
esitati 1976. aasta heade töötulemuste põhjal 
ka Tallinna Pelgulinna Haigla kollektiiv.

Veebruarikuu koosolekul, millest võttis osa 
Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu sotsiaal- 
kindlustusosakonna juhataja asetäitja 
K. Tambur, arutati Harju ja Tartu rajooni 
põllumajandustöötajatele antava arstiabi kor
raldust põllumajandustööde perioodil. Harju 
rajooni peaarsti H. Raaga esitatud ettekan
dest ilmnes, et ambulatooriumides toimub 
vastuvõtt nüüd õhtuti ning ka laupäeviti. On 
avatud uusi füsioteraapiakabinette, Loksa 
alevis valmis uus haigla.

Tartu rajooni peaarst S. Ellervee rääkis sel
lest, et neil on põllutööde perioodiks koosta
tud põllumajandustöötajaile arstiabi andmise 
plaanid. Rajooni majandid on palju kaasa ai
danud raviasutuste materiaalse baasi tugev
damisele. Mitmed kalurikolhoosid on ravi
asutustele andnud pidevaks kasutamiseks 
autosid, Kuuste ja Koosa sovhoos on aidanud 
ruume leida ning neid remontida.

Kaasaruande esitas presiidiumi liige 
L. Maurer, kes nentis, et saavutatu kõrval on 
Harju ja Tartu rajooni põllumajandustööta
jaile antava arstiabi korralduses ka vajaka- 
jäämist. Perioodiliste profülaktiliste läbivaa
tuste haaratus ei ole küllaldane (Tartu ra
joonis 91,7%). Haigete dispanseerimisel esineb 
veel formaalsust. Harju rajoonis ei ole kõik 
korras haigete hospitaliseerimisega ning Har
ju rajoonis on ajutise töövõimekaotusega 
haigestumus endiselt kõrge. Ebakohtade kõr
valdamiseks võeti vastu otsus, mille täitmist 
kontrollitakse.

Koosolekul olid arutlusel veel tootmistrau- 
mad ning tervishoiutöötajate haigestumus 
1976. aastal.

Märtsikuu koosolekul andis P. Zobel üle
vaate 1977. aasta algul toimunud apteekide 
ühiskondlikust ülevaatusest. I ja II kategoo
ria apteekidest olid paremad Võru Rajooni 
Keskapteek (juhataja A. Rohtmaa), Paide Ra
jooni Keskapteek (H. Sulg), Tartu Raeapteek 
(M. Madis), Valga Rajooni Keskapteek 
(A. Silm).

III ja IV kategooria apteekidest tunnistati 
paremateks Tallinna apteek nr. 215 (E. Silm), 
Kingissepa Rajooni Keskapteek (H.-M. Trii- 
pan), Tartu «1. Mai» apteek (T. Laan) ja Ote
pää apteek nr. 167, V ja VI kategooria aptee
kidest apteek «Võru» Tartus (E. Maasalu), 
apteek nr. 172 Rõuges (L. Meister) ja apteek 
nr. 68 Kadrinas (M. Mõttus).

Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumi töö
kaitse vaneminsener A. Susi ja Ametiühin
gute Kuurortide Valitsemise Eesti Vabariik
liku Nõukogu peainsener E. Tark informeeri
sid presiidiumi töötingimuste parandamise, 
töökaitse ning sanitaartervistavate ürituste 
1976 ... 1980. a. kompleksplaani täitmisest 
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1976. aastal. Kaasettekande esitas Tervishoiu
töötajate Ametiühingu Eesti Vabariikliku 
Komitee presiidiumi liige ja töökaitsekomis- 
joni esimees V. Ilmoja. Enamikus tervishoiu
asutustes on kompleksplaan koostatud nõue
tekohaselt. Vastutustundetult on nende plaa
nide koostamisse suhtunud Võru rajooni ning 
Tartu rajooni tervishoiuasutused ning Tae
vaskoja Vabariiklik Laste Kopsutuberkuloosi 
Sanatoorium.

Jüri Ennet

RAHVAKONTROLLI KOMITEES

Teaduse ja tehnika progress ning põllu
majanduse kiire areng üha sunnivad leidma 
uusi teid ja mooduseid, kuidas inimest ümb
ritsevat keskkonda paremini kaitsta ja ter
vendada.

Rahvusvaheline tähtsus on Läänemere 
piirkonna merekeskkonna kaitsel, mille kohta 
1974. aastal Helsingis allakirjutatud kon
ventsioonis on osaline ka Nõukogude Liit. 
Konventsioonist osavõtvad riigid on kohus- 
tunud rakendama vahendeid vältimaks vete 
saastamist nii merelt laevade poolt kui ka 
maismaalt.

Probleemi pakilisus on mõistetav, sest 
Läänemere piirkonnas elab ligikaudu 150 
miljonit inimest. Läänemere piirkonna vete 
ja atmosfääri kaitsmiseks on Nõukogude Lii
dus, sealhulgas ka meie vabariigis tehtud 
suurt tööd.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu on teinud 
ministeeriumidele ja ametkondadele teata
vaks nende kohustused Balti mere basseini 
kaitsmisel, seades eesmärgiks jõgedesse ja 
muudesse veekogudesse lastavate heitvete 
täieliku puhastamise ja atmosfääri saasta
mise maksimaalse vähendamise.

Meie vabariigi valitsus on Eesti NSV Rah
vakontrolli Komiteed kohustanud süstemaa
tiliselt kontrollima ettenähtud nõuete raken
damist.

Eesti NSV Rahvakontrolli Komitee on selle 
töö tegemiseks moodustanud alalise komis
joni Rahvakontrolli Komitee esimehe ase
täitja R. Keeri juhtimisel. Alalisse komisjoni 
kuuluvad töötajad Riiklikust Plaanikomi
teest, metsamajanduse ja looduskaitse 
ministeeriumist, melioratsiooni ning veema
janduse komiteest, tervishoiuministeeriumist 
ja Tallinna Polütehnilisest Instituudist.

Alalise komisjoni tegevuse eesmärk on 
meie vabariigi erinevate ametkondade ja 
organisatsioonide töö koordineerimine, sel
leks et õigel ajal rakendada vahendeid meid 
ümbritseva keskkonna tervendamise huvi
des.

Vello Roos 1

EESTI NSY-s ILMUNUD 
MEDITSIINIKIRJANDUST

Abiks haige uurimisel. P. Mallese red. 6. tr. 
Trt., 1976. 94 lk. (TRÜ Arstiteaduskonna 
sisehaiguste propedeutika kateeder). — Trü
kiarv 1000. Hind 14 kop.
Ennulo, J. Kirurg meenutab. (Eritoim. ja 
eessõna: H. Jänes). Tln., 1976. 132 lk. — 
Trükiarv 5000. Hind 44 kop.
Karusoo, J. Kopsupõletikud. Tln., 1976. 76 lk. 
(Teadus ja tervis). — Trükiarv 15 000. Hind 
14 kop.
Maatervishoiu küsimusi. (Uurimusi ja üle
vaateid. Vast. toim. R. Birkenfeldt. Eessõna: 
K. Kõrge). Tln., 1976. 148 lk. (ENSV Kingis
sepa Arstide Teaduslik Selts). — Trükiarv 
600. Hind 82 kop.
Nossik, B. Schweitzer. (Elust ja tegevusest. 
Eessõna: A. Gulõga). Trt., 1976. 440 lk. 
(Biogr. sari). — Bibl. 23 nim. — Trükiarv 
18 000. Hind 95 kop.
Riiv, J. Sisehaiguste diagnostika alused.
3. osa. Hingamiselundite haiguste diagnos
tika. 2., parand. tr. Trt., 1976. 160 lk. (TRÜ 
Arstiteaduskonna sisehaiguste propedeutika 
kateeder). — Trükiarv 1000. Hind 29 kop.

Õienduseks
«Nõukogude Eesti Tervishoiu» eelmises 

numbris avaldatud J. Riivi ja kaasautorite 
artikli juurde kuuluvasse skeemi (lk. 199) 
on autorite ja toimetuse «viljaka» koostöö 
tulemusena tekkinud ebatäpsused. Siinjuu
res avaldame noolterohke skeemi lõplikul 
kujul.

Stabiilne 
krooniline 
koronaar- 

j puudulikkus

Südame 
isheemiatõve 

intermediaarne 
vorm

Sümptoomideta 
krooniline 
koronaar- 
puudulikkus

Ebastabiilne 
koronaar- " 
puudulikkus 
(unstable angina)

I nfarkti-

sünoroom

Koronarogeenne 
äkksurm

Müokaroi- 
infarkt

Skeem. Südame isheemiatõve erinevad aren: 
guetapid.
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EESTI NSV TEADLASTE 
LÕPETATUD UURIMUSED

Jätkame Eesti NSV meditsiiniinstituutide 
ja TRÜ Arstiteaduskonna teadlaste lõpeta
tud tööde venekeelsete autoreferaatide aval
damist. Lugejat huvitavate töödega on või
malik tutvuda teadusasutustes, kus töö on 
valminud, inventarinumbriga tööde fotokoo
piaid saab ka tellida Üleliidulisest Teaduslik- 
Tehnilise Informatsiooni Keskusest.

ЗАКОНЧЕННЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ УЧЕНЫХ 
ЭСТОНСКОЙ ССР

Продолжаем опубликовать на русском 
языке авторефераты законченных работ 
ученых медицинских институт Эстонской 
ССР и медицинского факультета Тарту
ского государственного университета. С са
мими работами читатели смогут познако
миться в научном учреждении, где прово
дилось данное исследование. Фотокопии 
работ с инвентарными номерами можно 
также заказать во Всесоюзном научно-тех
ническом информационном центре.

Действие лечения инсулином на содержа
ние катехоламинов в крови у больных ши
зофренией (отчет). Кафедра психиатрии 
Тартусксго госуниверситета. Кару Э. Ю., 
Улъп X. П. Тарту, 1976, 6 стр.

Катехоламины, адреналиновый ряд, норадрена
линовый ряд, шизофрения, инсулинотерапия, 
образование ремиссии.

Исследовались по методу А. Г. Клиймана 
и сотрудников изменения содержания ка
техоламинов (КА), связанных с белками 
сыворотки крови, у 33 больных шизофрени
ей во время курса инсулинотерапии (на 
курс 60 ком). У больных с хорошим эффек
том лечения к 20-му дню лечения при дав
ности заболевания до 1 года содержание КА 
адреналинового ряда (АР) повышается с 
5,3±0,6 ФЕ (фон 4,0+0,3 ФЕ) до 7,0+0,5 ФЕ 
(р < 0,01), а КА норадреналинового ряда 
(НАР) — с 9,9±0,8 ФЕ (фон 6,7+0,3 ФЕ) до 
15,1 + 2,2 ФЕ (р < 0,01). При давности забо
левания от 1 года до 5 лет содержание КА 
АР не повышается, тогда как НАР повыша
ется с 6,84-0,9 ФЕ до 11,6+1,3 ФЕ (р < 0,01). 
К концу лечения содержание КА снижает
ся до фоновых показателей. В группе боль
ных с незначительным эффектом содер
жание КА колеблется на фоновом уровне.

Изучение непосредственных и отдален
ных результатов основных методов лече
ния больных шизофренией (по материа
лам Тартуской республиканской клини
ческой психоневрологической больницы) 
(отчет). Лаборатория психофармакологии 
Тартуского госуниверситета. Аадамсоо 
А. М. Тарту, 1976. 6 стр.

Шизофрения, ремиссия, инсулинотерапия, 
электросудорожная терапия, психотропные 
средства.

С целью выявления клинического эф
фекта различных активных методов лече
ния исследовались непосредственные и от
даленные результаты стационарного лече
ния больных шизофренией (всего 200) в 
разные периоды, различающиеся методами 
терапии. Полученные данные свидетель
ствуют о том, что применение активных 
методов лечения привело к улучшению 
прогноза больных шизофренией. Поиски 
методов стабилизации терапевтических 
сдвигов следует считать важнейшей зада
чей в реабилитации больных шизофренией.

Клинико-физиологические прогностиче
ские критерии применения некоторых 
антидепрессантов (отчет). Лаборатория 
психофармакологии Тартуского госуни
верситета. Саарма Ю. М., Мехилане Л. С., 
Саарма М. М. Тарту, 1976. 7 стр.

Депрессия, кортикальная деятельность, веге
тативная нервная система, прогностические 
признаки, левомепромазин, парстелин, ниала- 
мид, имипрамин, амитриптилин, электросу
дорожная терапия, хлористый аммоний.

Исследовали 174 больных с депрессивны
ми состояниями. На основе данных о кор
тикальной и вегетативной деятельности 
выработали дифференцированные прогнос
тические признаки к применению следую
щих антидепрессивных средств: левоме- 
промазина, парстелина, ниаламида, ими- 
прамина, амитриптилина, электросудорож
ной терапии, хлористого аммония. Наблю
дались различные дифференцированные 
прогностические признаки при отдельных 
методах лечения.

Изучение гиперчувствительности больных 
шизофренией к субклеточным фракциям 
мозговой ткани (отчет). Лаборатория пси
хофармакологии Тартуского госунивер
ситета. Саарма Ю. М., Тоомаспоэг Л. Ю. 
Тарту, 1976. 6 стр.

Шизофрения, бласттрансформация, цито
плазматическая фракция.

Исследованный контингент состоит из 60 
больных шизофренией и 13 здоровых лиц. 
Исследовали стимулирующее действие 
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фитогемагглютина и мозговых антигенов на 
лимфоциты периферической крови, исполь
зуя методику бласттрансформации. В каче
стве антигенов использовали 4 субклеточные 
фракции мозга (цитоплазматическая, мик
росомальная, митохондриальная и ядер- 
ная), которые выделялись из частей гипо
таламуса и ствола мозга трупа при помощи 
центрифугирования. В результате прове
денной работы было установлено, что под 
влиянием всех фракций мозговой ткани, и 
особенно под влиянием цитоплазматиче
ской фракции, у больных шизофренией 
трансформация лимфоцитов статистически 
значимо увеличена по сравнению с конт
рольной группой. Были обнаружены неко
торые клинические корреляции в действии 
антигенов в группе больных шизофренией.

Эпидемиологическое значение внутривидо
вого типирования шигелл, выделенных в 
Эстонской ССР (отчет). Таллинский научно
исследовательский институт эпидемиологии, 
микробиологии и гигиены М3 Эстонской 
ССР. Судакова Р. Н., Кре.чер.пан И. Б. Тал
лин, 1976, 54 стр.

Внутривидовое типирование, шигеллы, фермен
тативный тип.

В работе представлены данные по изу
чению эпидемиологического значения внут
ривидового типирования шигелл, циркули
рующих в Эстонской ССР. Исследованы 
также биологические свойства (фермента
тивная и колициногенная характеристика) 
1348 штаммов шигелл разных видов, подви
дов и серологических типов, выделенных в 
республике в 1974—1976 гг.

На основании ферментативного типиро- 
вання 29 844 штаммов шигелл Зонне, выде
ленных за период 1965—1975 гг.. проанали
зирована динамика циркуляции отдельных 
ферментативных типов шигелл Зонне на 
территории республики, а также некоторые 
эпидемиологические особенности вызывае
мых ими заболеваний (распространение на 
отдельных территориях, уровень заболева
емости в годы подъема и спада, возрастная 
структура больных).

Выявлена определенная взаимосвязь 
между сменой ведущего биохимического 
типа шигелл Зонне и периодичностью подъ
емов заболеваемости. На территории рес
публики выделен новый ферментативный 
тип шигелл Зонне, изучено его распростра
нение и эпидемиологическое значение.

За период 1973—1976 гг. установлена сме
на ведущего серотипа шигелл Флекснера и 
показано эпидемиологическое значение 
ферментативного типирования в пределах 
каждого серотипа по разработанной авто
рами схеме.

Клинико-эпидемиологическое изучение хро
нических гепатитов и остаточных явлений 
после перенесения вирусного гепатита (от
чет). Таллинский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии, микробиологии и 
гигиены М3 Эстонской ССР. Рейнару И. К., 
Белокон В. Н., Касесалу Г. С., Рятсеп И. Ю. 
(Харьюмяэская больница), Желандовская 
Е. П., (Таллинская инфекционная больни
ца), Илъмоя В. А. (Пельгулинская больни
ца). Таллин, 1976, 46 стр.

Хронический гепатит, цирроз печени, вирус
ный гепатит, австралийский антиген, иммуно
глобулины, белковые фракции, клинико-эпиде
миологическое изучение.

Проведено изучение активности патоло
гического процесса в печени у больных 
хроническим гепатитом, циррозами печени, 
а также реконвалесцентов вирусного гепа
тита (ВГ) путем определения носительства 
австралийского антигена (HB-Ag) и изме
нений разных клинико-лабораторных пока
зателей. Полученные результаты сопостав
лены с эпидемиологическими данными. Оп
ределение НВ-антигена проводилось мето
дом иммуноэлектроосмофореза, иммуногло
булинов — методом радиальной иммуно
диффузии. белковых фракций — методом 
дискэлектрофореза в полиакриламидном ге
ле. Было установлено, что больные хрони
ческим гепатитом являются носителями 
HB-Ag в 9.2% случаев, больные инфекци
онным гепатитом — в 15,3% случаев, боль
ные сывороточным гепатитом — в 59,2% 
случаев, реконвалесценты В Г — в 3,1%, кон
тактные с больными В Г лица — в 3,0% слу
чаев. При циррозах печени носителей HB- 
Ag обнаружено не было. Среди практиче
ски здоровых доноров носители HB-Ag об
наружены в 0,4% случаев. Изучение кон
центрации иммуноглобулинов показало, что 
у больных хроническим гепатитом в периоде 
ремиссии уровень IgG и IgA был ниже нор
мы, тогда как уровень IgM оставался в пре
делах нормы. При циррозах печени наблю
далось повышение всех иммуноглобулинов. 
Изучение особенностей белков сыворотки 
крови методом дискэлектрофореза показало, 
что при хронических поражениях печени 
наблюдается значительное снижение уров
ня альбуминов и преальбуминов и повы
шение уровня гаммаглобулинов. На основе 
эпидемиологических данных можно сделать 
вывод, что роль больных хроническим ге
патитом и циррозами печени (всего 221 
больной) как источников инфекции не име
ет эпидемиологического значения при воз
никновении ВГ.
Изучение причин вспышек и периодических 
подъемов заболеваемости вирусным гепати
том на фоне гаммаглобулинопрофилактики 
в Эстонской ССР (отчет). Таллинский науч
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но-исследовательский институт эпидемиоло
гии, микробиологии и гигиены М3 Эстон
ской ССР. Рейнару И. К., Мирочник В. В., 
Касесалу Г. С., Белокон В. Н., Воробьева 
А. И. (РСЭС), Луценко Л. П. (Таллинская 
городская СЭС), Май Р. И. (Таллинская ин
фекционная больница), Рейнере X. Г. (Тал
линская станция переливания крови), Ели
сеев В. М. (Раплаская СЭС), Пылъд А. И. 
(Харьюская СЭС). Таллин, 1976, 108 стр.

Вирусный гепатит (ВГ), инфекционный гепа
тит (ИГ), сывороточный гепатит (СГ), австра
лийский антиген (НВ-Аг), активность фермен
тов трансаминаз, гаммаглобулинопрофилакти- 
ка, эпидемиология, метеорологические факто
ры, иммунологическая реактивность.

Сезонные и периодические подъемы за
болеваемости ВГ как в Эстонской ССР, так 
и за ее пределами обусловлены многими 
общими факторами, в том числе и метеоро
логическими: температурой воздуха, про
должительностью солнечного сияния, отно
сительной влажностью воздуха. Корреля
ционные коэффициенты указанных метео
рологических факторов составляют при ВГ 
0,93, при скарлатине — 0,88, при дизенте
рии — 0,83. В эпидемическом процессе ВГ 
в гор. Таллине среди детей и взрослых от
мечается ИГ с отрицательным и положи
тельным НВ-Аг и НВ-Ат, а также СГ с по
ложительным и отрицательным НВ-Аг и 
НВ-Ат. Предполагаем, что тяжесть заболе
вания и сопутствующие заболевания при 
ВГ имеют в некоторой степени патогенети
ческое значение для постоянного носитель
ства НВ-Аг во время заболевания в началь
ном его периоде или при возникновении 
носительства в фазе реконвалесценции.

При изучении особенностей специфиче
ской и неспецифической иммунологической 
реактивности организма у больных ВГ А и 
В выяснилось, что С-реактивный белок, ти
моловая проба, сулемовая проба, гипер- 
гаммаглобулинемия, количество лейкоци
тов и эозинофилов были положительными 
или повышены почти с одинаковой часто
той как при А, так и при В ВГ. Существен
ного различия титров гемагглютининов при 
НВ-антигенемии и при ее отсутствии не 
наблюдалось, общая гемолитическая актив
ность была в два раза чаще повышена при 
НВ-антигенемии.

В годы проведения плановой гаммаглобу- 
линопрофилактики внутрикожным мето
дом отсутствовали сезонные подъемы забо
леваемости ИГ. Иммунизацией было охва
чено около 100% организованных детей рес
публики в возрасте от 3 до 14 лет, причем 
были достигнуты самые низкие показатели 
в заболеваемости ИГ (55,1 — 78,4).

Оценка степени загрязнения открытых во
доемов, подземных вод и прибрежных мор
ских вод возбудителями острых кишечных 
инфекций в Эстонской ССР (отчет). Тал
линский научно-исследовательский инсти
тут эпидемиологии, микробиологии и гигие
ны М3 Эстонской ССР. Бирк К. Ф., Локк 
Е. Ф., Круглова Е. Ю., Кург А. К. (Тартус
кая СЭС), Вахула И. А. (Пярнуская СЭС). 
Таллин, 1976, 78 стр.

Методы санитарно-микробиологического иссле
дования, микробиологическая диагностика бак
териальных кишечных заболеваний, вызван
ных шигеллами, салмонеллами и энтеропато- 
генными кишечными палочками, распростра
нение кишечных инфекций через воду.

Для выделения возбудителей острых бак
териальных кишечных инфекций из воды 
разного происхождения использовали мето
ды сред обогащения или накопления бакте
рий на мембранных фильтрах № 3. Было 
проведено сравнение сред обогащения, при
готовленных на разных сортах пива мест
ного производства («Тарту», «Пярну», «Жи
гули»),

Для оценки степени загрязнения воды 
было исследовано 1858 проб воды, в том чис
ле 1016 проб из открытых водоемов, 360 
проб прибрежной морской воды, 196 проб 
сточной воды и 286 проб воды из колодцев, 
скважин и водопроводов. Из перечислен
ных проб было выделено более 9000 куль
тур, подозрительных на возбудителей ост
рых кишечных инфекций; 112 из них иден
тифицировались как салмонеллы или энте- 
ропатогенные эшерихии. Один раз была 
выделена культура шигелла Флекснера 2а 
из речной воды, которая являлась фактором 
передачи инфекции при групповом заболе
вании дизентерией. Посредством проведен
ных исследований удалось выявить возбу
дителей острых кишечных инфекций не 
только в воде открытых водоемов и при
брежной морской воде, но и в воде колодцев 
и скважин (в очагах кишечных инфекций), 
что указывает на целесообразность продол
жать систематические исследования воды 
на салмонеллы, шигеллы и энтеропатоген- 
ные эшерихы.

Гексокиназа и пируваткиназа печени при 
канцерогенезе и регуляция их активности 
глюкокортикоидными гормонами (отчет). 
Институт экспериментальной и клиниче
ской медицины Эстонской ССР. Килдема 
Л. А., Лоогна Г. О. Таллин, 1976, 51 стр. (на 
эстонском языке).

Гексокиназа, пируваткиназа, глюкокиназа, 
фруктозо-1, 6-дифосфатаза, печень, канцероге
нез, диэтилнитрозамин, гидрокортизон.

Исследовали активность и изоферменты 
пируваткиназы (ПК) и гексокиназы (ГК) и



■влияние на них гидрокортизона в цитозо
ле печени крыс при канцерогенезе, инду
цированном диэтилнитрозамином (ДЭНА). 
ДЭНА вводили с питьевой водой из расчета 
2,5 мг на кг веса 6 раз в неделю в течение
8 месяцев.

Выяснилось, что при канцерогенезе ак
тивность ПК претерпевает значительные из
менения: в первые месяцы введения ДЭНА 
наблюдается ее повышение, которое, веро
ятно, связано с общетоксическим влияни
ем канцерогена. После нормализации ак
тивности ПК на 3—4 месяца, наступает 
повышение активности, которое по времени 
совпадает с появлением предопухолевых 
изменений и первых опухолевых структур 
в печени. В связи с развитием опухолевого 
процесса активность ПК еще более повы
шается. При наличии в печени обширного 
опухолевого процесса изменяется соотно
шение между L- и М изоферментами ПК в 
пользу М формы. В первичных ДЭНА-ге
патомах удельный вес L- изофермента 
уменьшается с понижением степени диф
ференциации ткани опухоли. Влияние гид
рокортизона на активность и на изофер
менты ПК и ГК в печени при канцерогене
зе уменьшается, на поздних его этапах поч

ти не проявляется. Указанное влияние 
гидрокортизона на активность ПК печени 
как при нормальных условиях, так и при 
канцерогенезе проявляется в снижении ак
тивности L- изофермента.

Из работы вытекает, что при гепатокан- 
церогенезе, наряду с повышением актив
ности ключевых ферментов гликолиза, 
уменьшается регулирующее влияние гид
рокортизона на их активность.

Особенности объективной симптоматики 
безболевой формы и безболевой стадии ише
мической болезни сердца в молодом возра
сте (отчет). Институт экспериментальной и 
клинической медицины М3 Эстонской ССР. 
Кырге К. X., Штерн А. К. Таллин, 1976, 88 
стр.

Хроническая ишемическая болезнь сердца, ди
агностика, безболевая форма, атипичная стено
кардия, велоэргометрия, коронарография.

Клинически обследованы 107 больных 
(ЭКГ покоя и нагрузки, велоэргометрия, 
липидограмма, у 55 коронарография). По
давляющее большинство обследованных 
имели критерии ИБС, принятые ВОЗ. Со
поставлены результаты обследования ос
новной группы больных (хроническая ИБС 
без болевого синдрома или с нехарактер
ным болевым синдромом) и двух контроль
ных групп (хроническая ИБС с типичной 
стенокардией; другие заболевания, имити
ровавшие некоторые из принятых крите
риев ИБС).

Особенность объективной симптоматики 
при отсутствии характерных субъективных 

критериев болезни у молодых — малая вы
раженность отдельных симптомов. Из не
инвазивных методов диагностики опти
мальное соотношение чувствительности и 
специфичности имеет велоэргометрический 
субмаксимальный тест с косвенной оцен
кой предела потребления миокардом кис
лорода. Выявляемые этим и другими неин
вазивными методами признаки, считающи
еся критериями ИБС, имеют, за исключе
нием бесспорных признаков перенесенного 
инфаркта миокарда, существенное оргни- 
чение специфичности, что резко снижает 
их диагностическую значимость при без
болевых или атипичных по субъективным 
проявлениям формах. При подозрении на 
ИБС в диагностики спорных случаях моло
дой возраст обследуемого следует рассмат
ривать как дополнительный повод к про
ведению коронарографии.

Иммуноцеллюлярные реакции у детей, 
больных ревматизмом, при различных 
видах реабилитационной терапии во вне- 
приступном периоде (отчет). Институт 
экспериментальной и клинической меди
цины М3 ЭССР. Лаан И. Ю., Мюллек- 
бек Е. X., Раудсепп Ю. Ю. Таллин, 1976. 
62 стр.

Ревматизм у детей, грязелечение, бласт- 
трансформация лимфоцитов, ферменты лей
коцитов, нормальные изогемагглютинины, 
лизоцим, биоритмы.

Обследовано 178 детей, больных ревма
тизмом, во внеприступном периоде в воз
расте от 9 до 17 лет, из которых у 61,8% 
отмечались минимальные признаки актив
ности болезни 2/3 исследованных детей по
лучали лечение аппикациями хаапсалуских 
грязей, 1/3 — ультрафиолетовым облуче
нием. В связи с лечением у большинства 
исследованных отмечалась умеренная сти
муляция естественного гуморального им
мунитета, а также увеличение фермента
тивной активности и энергетической обес
печенности гликогеном нейтрофилов, что 
косвенно свидетельствует о повышении их 
способности к фагоцитозу. Клеточный им
мунитет, связанный с функцией лимфоци
тов, остался угнетенным у многих боль
ных и после лечения.

Стимуляция ферментативной активности 
клеток крови и некоторых показателей им
мунитета в связи с лечением была более 
значительной у детей младшего школьного 
возраста, у девочек, у детей с 0 (I) группой 
крови, а также при проведении лечения в 
весеннее время года.

Стимуляция иммуногенеза более выра
жена у детей, перенесших приступы рев
матизма с острым и подострым их течени
ем, т. е. обладавших высокой реактив
ностью.
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сями и др. Терапия тетурамом должна про
должаться не менее 20—25 дней. В Эстон
ской ССР препарат эспераль впервые был 
применен в начале 1976 г. при лечении 22 
больных с хроническим алкоголизмом. 
К 20 марта 1977 г. его положительное воз
действие отмечалось у 81,8% больных.

К. А. Ару — Алкогольные психозы (стр. 
300.

М. И. Ситников — Количественное опре
деление алкоголя в крови и моче (стр. 303).

Количественное определение алкоголя в 
крови и моче может найти практическое 
применение в работе лаборантов и врачей- 
экспертов, так как качественные реакции 
на наличие алкоголя в крови являются 
сугубо ориентировочными. На достовер
ность может претендовать только биохи
мический метод количественного исследо
вания алкоголя.

IO. М. Саарма — Актуальные вопросы ле
чения алкоголизма (стр. 291).

X. Э. Сибуль, X. Я. Вярэ — Влияние тету- 
рама и тетурамоалкоголыаой реакции 
(ТАР) на функцию сердечно-сосудистой 
системы и кортикальную деятельность у 
алкоголиков (стр. 294).

Под влиянием курсового применения 
тетурама отмечались увеличение реактив
ности периферических адренергических 
механизмов и ухудшение пульсаторного 
кровенаполнения сосудов печени. Улучши
лись раздражительные процессы корти
кальной деятельности при одновременном 
углублении нарушений функции памяти.

ТАР вызывала гиперкинетическую пере
грузку сердца. Во время последействия 
ТАР существенных изменений кортикаль
ной деятельности не наблюдалось.

А. М. Аадамсоо, У. Я. Лутс, В. Н. Сергеев 
— О стационарном лечении алкоголизма 
(стр. 298).

В Эстонской ССР стационарное противо
алкогольное лечение проводится в специа
лизированных отделениях психиатрических 
больниц в Таллине, Ямеяла и Кохтла-Ярве, 
а также в общих отделениях других психи
атрических больниц республики. Длитель
ность стационарного лечения больных хро
ническим алкоголизмом при первичном 
поступлении должна составлять не менее 
45 дней в год, длительность проведения 
УРТ — не менее 25—30 дней. За этот период 
проводится 20—25 процедур апоморфино- 
терапии, лечение эметином, рвотными сме-

И. Р. Вийдебаум — Рак толстой кишки в 
ЭССР в 1971—1975 гг. и некоторые аспек
ты хирургического лечения рака толстой 
кишки (стр. 306).

По данным некоторых авторов, имеется 
тенденция к возрастанию смертности от 
рака толстой кишки в то время, как смерт
ность от рака желудка понижается. В силу 
своего медленного развития и позднего 
метастазирования рак толстой кишки отно
сительно хорошо поддается хирургическому 
лечению.

Целью нашей работы является ознаком
ление с заболеваемостью раком толстой 
кишки в ЭССР, анализ причин ухудшения 
результатов лечения, показ возможных 
хирургических методов лечения.

Проанализировано 674 случая рака тол
стой кишки и для сравнения 686 случаев 
рака прямой кишки.

Соотношение заболеваемости раком тол
стой кишки у мужчин (I группа) и жен
щин, по нашим данным составляет 8:5. 
Больные 70 лет и старше составляют 45,3%, 
до 40 лет — 7,4% всех больных. В 33,8 слу
чаев наблюдалась локализация рака в сиг
мовидной кишке. Больных, относящихся к 
IV группе, было 45,4%.

Основным методом хирургического лече
ния рака толстой кишки является одномо
ментная резекция кишки с наложением 
анастомоза.

В Республиканском онкологическом дис
пансере гор. Таллина за период 1971— 
1975 гг. прооперировано 135 больных, из 
них радикально 91. Послеоперационная 
смертность снизилась с 18,1% в 1971 г до 
6,9% в 1975 г.
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М. О. Лыви, П. О. Роосаар — Отдаленные 
результаты морфологического исследова
ния тканей твердого неба при травмати
ческих дефектах (стр. 311).

В работе изучалась регенерация тканей 
твердого неба при травматических дефек
тах тяжести у 25 собак (5 из них контроль
ные) в возрасте от 1 до 4 месяцев. Подо
пытные животные наблюдались в течение 
одного года после оперативного вмешатель
ства (искусственной уранопластики) на 
небе.

Морфологическое исследование показало, 
что эпителий регенерирует полностью; под
эпителиальная ткань уплощена, особенно 
при оперативном вмешательстве с повреж
дением сосудисто-нервного пучка неба. 
Образование рубцовой ткани наблюдалось 
умеренно. Далее было установлено, что ис
кусственно образованный дефект неба за
полнился костной тканью. Изменения вновь 
образовавшейся костной ткани находились 
в зависимости от методики операции. При 
хирургическом вмешательстве с поврежде
нием кости и основных сосудов и нервов 
неба наблюдалось образование костной тка
ни, содержащей 35,5+4,5% соединительной 
ткани. При отслойке мягких тканей с одно
временным пересечением сосудов и нервов 
неба отмечалось образование соединитель
ной ткани в 26,7+2,23%, тогда как у конт
рольных животных этот процент был зна
чительно ниже и составлял 16,9+1,9%, при
чем образование соединительной ткани 
происходило у них в основном за счет ко
стных канальцев. Изолированное повреж
дение мягких тканей твердого неба пато
логического влияния на костную ткань не 
оказало.

Следовательно, при оперативных вмеша
тельствах на небе следует остерегаться по
вреждения небных сосудов и нервов, так 
как это влечет за собой наибольшие изме
нения в кости.

X. Я. Вяре — О роли энзимной системы 
(разлагающей лекарственные вещества) 
при этиопатогенезе алкоголизма и при 
возникновении толерантности к лекарству 
(алкоголю) (стр. 314).

Исследования последних лет расширили 
наши знания об обмене липойдораствори- 
мых веществ в печени. Ключевым энзимом 
этого обмена является цитокром Р-450. 
В связи с неспецифичностью своего дейст
вия, цитокром Р-450 разлагает липойдораст- 
воримые вещества с самой различной 
химической структурой. Индукторы (ДДТ, 
алкоголь, никотин, мепробамат) могут по
вышать скорость распада, активность цито- 
крома 450 и энзимов, которые участвуют в 
механизмах биотрансформации. В связи с 
этим усиливается распад как самих индук
торов, так и лекарств, применяемых совме
стно с ними.

При постоянном применении индукто
ров возникает привыкание к ним или по
вышение толерантности лекарства, что свя
зано с усилением активности этой системы. 
Параллельно ускоряется распад собствен
ных стеройдов организма, которые, очевид
но, являются естественным субстратом 
цитокрома Р-450. Постоянное же примене
ние индукторов ведет к нарушению обмена 
стеройдов (андрогена, гидрокортизона), что 
и отмечается при применении ДДТ, барби
туратов, алкоголя.

К. К. Кутсар — Вирусный гастроэнтерит 
у младенцев (стр. 318).

Младенцы часто болеют гастроэнтеритом 
небактериального происхождения. Попыт
ки определить этиологический агент среди 
энтеро- и аденовирусов были безрезультат
ными. К настоящему времени электронно
микроскопическими исследованиями обна
ружены вирусные агенты, названные рео- 
вирусоподобными, орби-, рота- или дуови
русами и объединенные под общим назва
нием вирусы младенческого гастроэнтерита. 
Вирусы обнаруживаются в фекалиях, дуо
денальном секрете и эпителиальных клет
ках дуоденума больных детей. После пере
несения заболевания вирусным гастроэнте
ритом в крови детей появляются компле- 
ментсвязывающие антитела. Вирусы мла
денческого гастроэнтерита широко рас
пространены в разных частях мира.

И. Н. Таммару — О производстве ле
карств из культуры тканей растений 
(стр. 321).

В статье приводятся данные литературы 
о возможностях использования изолиро
ванных тканей лекарственных растений 
для промышленного производства лекарст
венных препаратов. Автор дает историче
ский обзор вопроса и приводит данные о 
свойствах культуры тканей лекарственных 
растений. Наиболее важное из ее свойств — 
производить биологически активные веще
ства in vitro — практически уже исполь
зуется для изготовления некоторых ле
карств.

Автор отмечает, что при промышленном 
производстве лекарственных веществ из 
культуры тканей лекарственных растений 
пока еще имеются значительные трудно
сти, в частности получение сырья из них 
обходится очень дорого. Поэтому в настоя
щее время целесообразно вырабатывать 
лекарственные препараты только из куль
туры тканей наиболее важных лекарствен
ных растений — медленно растущего жень
шеня, диоскореи дельтовидной, требующей 
специальных условий культивирования, 
раувольфии змеиной и др.
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A. P. Крузе, И. Э. Крузе — Поливита
минные препараты (стр. 325).

В настоящее время отмечается все боль
шее усложнение состава поливитаминных 
препаратов, комбинирование витаминов с 
микроэлементами, липотропными вещест
вами, гормонами, анаболитиками, амино
кислотами и другими биологически актив
ными веществами. В поливитаминных пре
паратах из витаминов чаще используют 
тиамин, рибофлавин, мононуклеотид, пан
тотенат и пангамат кальция, пиридоксин, 
цианкобаламин, кальциферол, токоферол, 
биотин, менадион, тиоктамид, рутин, нико
тинамид, инозит, холин, оротовую, фолие
вую, аскорбиновую, никотиновую и п-ами- 
нобензойную кислоты; из минеральных 
веществ наиболее широкое применение на
ходят соединения, содержащие калий, 
магний, кальций, железо, медь, цинк, 
марганец, кобальт, йод, фтор и др. В со
ставе поливитаминных препаратов насчи
тывается от 10 до 30 компонентов. Назван
ные препараты широко применяются в 
профилактике и лечении различных забо
леваний.

X. И. Кадастик — Социо- и психотерапия 
в комплексной терапии алкоголизма (стр. 
331).

А. А. Салль — Наркологическая служба 
в Кохтла-Ярве (стр. 335).

Наркологическое лечение больных на
чалось в 1973 г. в поликлинике при Кохт- 
лаярвеской городской больнице № 3. 
С 1974 г. перешли на стационарное лече
ние. Применение трудовой терапии нахо
дящихся на излечении больных позволило 
осуществить их силами капитальный ре
монт в выделенном психиатрическому 
отделению здании и довести там число 
коек до 80. Созданы две межбольничные 
строительно-ремонтные бригады.

Выполняемые в процессе трудовой тера
пии работы оплачиваются из расчета: 
60% — больному и 40% — на спецсчет 
лечебного учреждения. Ежедневное соблю
дение лечебно-трудового режима контро
лируется инструкторами по трудовой те
рапии. В ходе второго этапа планируется 
создание при психиатрической лечебнице 
наркологического отделения на 60 коек. 
Третьим этапом предусмотрено создание 
полустационара на 50—70 коек в качестве 
промежуточного звена между наркологи
ческим отделением и лечебно-трудовым 
профилакторием. Это даст возможность 
приступить к лечению больных с запу
щенной формой алкоголизма, которых 
направляют в психиатрическую больницу 
отделы милиции и администрации пред
приятий и учреждений.

Выполнение приведенной программы 
позволит удовлетворить потребности горо

да и района в противоалкогольном лече
нии. Поэтапность позволит также добить
ся оптимального сочетания всех форм 
лечения, так как в противоалкогольном 
лечении немаловажны также методы 
лечения и условия, в которых оно прово
дится.

Э. А. Глушко — Опыт по проведению 
профилактических осмотров детей в ги
некологическом кабинете гор. Нарвы 
(стр. 337).
X. М. Эре — Серологический тест с при
менением кардиолипинового антигена 
(стр. 339).

X. И. Кадастик — Можно ли употреблять 
алкоголь после лечения алкоголизма? 
(стр. 340).

X. К. Рюйтли — Конференция, посвящен
ная 10-летию Общества медицинских сес
тер Эстонской ССР (стр. 342).

Э. Я. Стриж — О разъяснительной проти
воалкогольной работе среди населения 
(стр. 344).

Данные, полученные в результате анкет
ного опроса, проведенного в Эстонской 
ССР, показывают, что знания населения о 
вредном влиянии алкоголя на организм не
достаточны.

Противоалкогольная разъяснительная ра
бота в Эстонской ССР проводится на осно
ве постановлений партии и правительства и 
адресована в первую очередь группам насе
ления, которым противопоказано употреб
лять алкогольные напитки: беременным, 
кормящим грудью матерям, несовершенно
летним и больным различными заболева
ниями. Руководящую роль в этой работе 
играют медицинские работники и меди
цинские учреждения, которые высылают 
методические руководства, научно-попу
лярные брошюры и плакаты, списки реко
мендуемой литературы и кинофильмов. 
Вышел в свет сборник «О противоалкоголь
ной разъяснительной работе среди молоде
жи», брошюра К. Ару «Алкоголизм — дур
ная привычка или болезнь?», книга 
X. Янеса «По наклонной плоскости».

На студии «Таллинфильм» снято четыре 
короткометражных тематических кино
фильма. Активно включилось в борьбу 
против пьянства Эстонское радио. Однако 
на телевидении и в центральных газетах 
республики этой теме еще не уделяется 
достаточного внимания.

В. А. Саарма, Н. В. Эльштейн — Вопросы 
подготовки и повышения квалификации 
терапевтов (стр. 346).

На основе анализа экзаменов по терапии, 
принимаемых в течение ряда лет у интер
нов и врачей, обучающихся на курсах усо
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вершенствования при Тартуском государст
венном университете, дается оценка наибо
лее часто встречающимся недостаткам в 
подготовке по внутренним болезням.

Наибольшего внимания требуют особен
ности ведения больных в поликлиниках, 
пропедевтика внутренних болезней, вопро
сы скорой и неотложной помощи, фармако
терапия, интердисциплинарные вопросы 
современной медицины, организация тера
певтической помощи.

Э. И. Тюри — Деятельность СНО меди
цинского факультета ТГУ в 1976 году 
(стр. 348).

Ю. М. Саарма — Сто лет со дня учреж
дения первой психиатрической больни
цы в Тарту (стр. 349).

Идея учреждения психиатрической боль
ницы при Тартуском университете впервые 
была выдвинута в 1842 г. лейб-медиком 
И. Ф. Рюльем, которому, однако, не удалось 
ее реализовать. Вновь к ней обратились в 
1849—1851 гг. и в 1861—1867 гг., когда были 
разработаны конкретные планы основания 
клиники и кафедры психиатрии. Дело 
решительно продвинулось вперед после 
того, как руководство им взял в свои руки 
Эдуард Валь, с 1876 г. ординарный профес
сор государственного врачебноведения, 
затем кафедры хирургии Тартуского уни
верситета. Профессору Э. Валю удалось 
организовать авторитетный комитет, со
брать необходимые материальные средства 
и обеспечить поддержку со стороны долж
ностных лиц. В результате его исключи
тельно энергичной деятельности 4 марта 
1877 г. в Тарту была открыта небольшая 
частная психиатрическая больница, кото
рая числилась учебной базой университета. 
1 января 1880 г. была учреждена кафедра 
психиатрии Тартуского университета, пер
вым заведующим которой был избран проф. 
Г. Эмминггаус. Наконец, 24 июня 1880 г. 
правительство выделило необходимые сред
ства, и психиатрическая больница была 
передана университету.

О. А. Куртенков — Выездная научная 
сессия. Отделения медико-биологических 
наук АМН СССР (стр. 354).

Л. X. Алликметс — Выездная сессия пре
зидиума секции здравоохранения научно
технического совета Министерства выс
шего и среднего специального образова
ния СССР (стр. 355).

Ю. О. Эннет — Пленум Эстонского рес
публиканского комитета профсоюза меди
цинских работников (стр. 356).

И. Ю. Лаан — Общереспубликанское со
вещание детских врачей (стр. 357).

А. А. Ленцнер — Симпозиум по вопросам 
гастроинтестинальной микрофлоры чело
века (стр. 358).

В. А. Сяргава — Семинар Научного обще
ства оториноларингологов Эстонской ССР 
(стр. 359).

И. Ю. Лаан — Общереспубликанский се
минар детских врачей (стр. 360).

Некрологи (стр. 363).

Новые лекарственные препараты (стр. 
364).

Хроника (стр. 364).

X. А. Густавсон — Образование аптечной 
сети в бывшей Эстляндской губернии до 
Октябрьской революции (стр. 351).

В таблице указывается время основания 
всех аптек, открытых на селе в Северной 
Эстонии до Октябрьской революции. При
водятся также данные об их временном 
(длительном) или окончательном закры
тии. Таблица снабжена архивными указа
телями.
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The annual incidence of new cases increased 
every year, but in comparison with other 
forms of cancer it stayed at the same level 
(rectum cancer takes the sixth, colon cancer 
the seventh place). Female-to-male ratio was 
8 : 5. 45.3 per cent of the patients with colon 
cancer were 70 and older, but 4.7 per cent 
of them were younger than 40. Colon cancer 
was found in the sigmoid part in 30.8 per 
cent of the cases. 45.4 per cent of the cases, 
diagnosed for the first time, were at the 
fourth stage of development.

In the Tallinn Republican Oncological Dis- 
pansery 135 patients were operated on for 
colon cancer, 91 of them — radically. The 
primary postoperative mortality rate decrea
sed over the above-mentioned period from 

{ 18.0 to 6.9 per cent.

No. 4 July, August, 1977
M. Loevi, P. Roosaar — Morphological 
Changes Resulting from Injuries (p. 311).

J. Saarma — Present-Day Problems of the 
Treatment of Alcoholism (p. 291).

H. Sibul, H. Väre — The Effects of Tetu- 
ram Cure and Teturam-Alcohol Reaction 
on the Cardio-Vascular Function in Alco
holics (p. 294).

A. Aadamsoo, U. Luts, V. Sergejev — 
Hospital Treatment for. Alcoholism (р. 298).

In the Estonian SSR, hospital treatment 
for alcoholism is conducted in the specia
lized departments of the psychiatric clinics 
in Tallinn, Jämejala and Kohtla-Järve which 
have 55, 45 and 20 beds respectively, as 
well as in the general departments of other 
psychiatric clinics. In 1976, 23.2 per cent of 
the persons hospitalized in the psychiatric 
hospitals of the Estonian SSR were suffe
ring from alcoholism. Hospital treatment for 
alcoholism must last for at least 45 days. 
During this period the patient must receive 
aversive treatment at least 20—25 times; 
sensitizing treatment is given in the course 
of 20—25 days. Since 1976, asperal treatment 
is being given to 22 chronic alcoholics. By 
March 20, 1977, positive results had been 
achieved in 81.8 per cent of the cases.

K. Aru — Alcoholic Psychoses (р. 300).

I. Viidebaum — Colon Cancer in the Esto
nian SSR in the Years 1971—1975 and Some 
Aspects of its Surgical Treatment (p. 306).

The author analyses 674 cases of colon can
cer and 686 cases of rectum cancer diagnosed 
in the Estonian SSR in the year 1971—1975.

The article describes tissue regeneration in 
hard palate injuries of different severity 
induced experimentally in young dogs (25 
test animals and 5 controls).

Morphological examination shows that the 
epithelial tissue regenerates entirely, but the 
subepitelial tissue is replaced by the connec
tive tissue. The bone damage cicatrizes dis
playing traces of connective tissue (in cont
rols 16.9+1.9 per cent, in test animals 
35,5+4.5 per cent). Soft tissue damage does 
not lead to any changes in the bone. How
ever, when nerves or blood vessels sustain 
injuries, the formation of connective tissue 
in bones takes place.

H. Väre — The Role of Microsome Ensy- 
me System of the Liver in the Etiopatho- 
genesis and in the Development of Drug 
(Alcohol) Tolerance (p. 314).

K. Kutsar — Viral Gastroenteritis in 
Infants (p. 318).

Infants frequently fall ill with gastroente
ritis of non-bacterial origin. Attempts to 
find the etiological agent of infant gastro
enteritis among entero- and adenoviruses 
have not been successful. Up to now a 
number of viral agents have been revealed 
by electron microscopy. These viruses are 
called reovirus-like, orbi-, rota- or duo
viruses which are united into the infant 
gastroenteritis group. These viruses can be 
detected in stools, duodenal secretion and 
duodenal epithelium of the patients. During 
convalescence the children develop comple
ment-fixing antibodies to these viruses. The 
infant gastroenteritis viruses have a wide
spread distribution all over the world.

382



I. Tammaru — Production of Medicines 
from Plant Tissue Cultures (p. 321).

In the paper some literature data on the 
production of medicines from medicinal 
plant tissue cultures are given. The author 
gives a historical review of the question and 
the properties of plant tissue cultures. 
Medicinal plant tissue cultures produce bio
logically active substances in vitro, which 
can be used in the industrial production of 
medicines.

However, there are still difficulties in 
producing medicines from medicinal plant 
tissue cultures. Therefore, at present it is 
expedient to produce medicines only from 
very important medicinal plant tissue 
cultures. Such medicinal plants are Panax 
ginseng, Dioscorea deltoidea, Rauwolfia 
serpentina etc.

A. Kruse, I. Kruse — Multivitamin Prepa
rations (p. 325).

At the present time the composition of 
multivitamin preparations is getting more 
and more complex. Vitamins are combined 
with tracer elements, lipotropic substances, 
hormones, bolites, liver preparations, amino 
acids and other biologically active 
substances.

H. Kadastik — Socio-Psychotherapy in the 
Management of Alcoholism (p. 331).

E. Glushko — Experience of Children’s 
Gynecologists in Prophylactic Exami
nations in Narva (р. 337).

H. Ers — A Serologic Test with Cardioli
pin Antigen (р. 339).

U. Kadastik —Is Drinking Alcohol Allo
wed after the Anti-Alcoholic Treatment? 
(p. 340).

E. Strisz — Medical Education in the Pre
vention of Alcoholism (p. 344).

V. Saarma, N. Elštein — Requirements for 
the Qualification and Advanced Training 
of Therapeutists (р. 346).

The idea of establishing a mental hospital 
at the Tartu University was originally put 
forward by the court physician doctor 
I. F. Rühl in 1842. That idea, however, was 
not carried out, despite it was repeatedly 
discussed in 1849—1851 and also in 1861 
1867 Quite concrete plans to found a mental 
hospital and a department of psychiatry were 
made, but these plans were not put into prac
tice. Finally, the matter gained momentum 
when it was taken up by doctor Eduard 
Wahl, since 1876 actings as professor of state 
medicine, later professor of surgery at the 
Tartu University. Prof. E. Wahl succeeded in 
setting up an authoritative committee, in 
collecting necessary means and in adopting a 
positive attitude over the matter by official 
circles. As a result of exclusively energetic 
activities of prof. E. Wahl, on March 4, 1877, 
a small private mental hospital was opened. 
It was meant to be a teaching institution of 
the University. On January 1, 1880 the Depar- 
ment of Psychiatry was set up. Its first head 
was prof. H. Emminghaus. Finally, on June 
24, 1880, necessary sums were assigned by the 
government and the University came into 
possession of a mental hospital.

H. Gustavson — Foundation of Drug 
Stores in Northern Estonian Rural Settle
ments Prior to the October Revolution 
(p. 351).

Conferences and Medical Meetings (p. 354).

Dates (p. 360).

Necrologies (p. 363).

New Drugs (p. 364).

Chronicle (p. 364).

E. Türi — Activities of the Students’ 
Scientific Society of Tartu State Univer
sity in 1976 (p. 348).

J. Saarma — One Hundred Years from 
Establishing the First Mental Hospital at 
Tartu (р. 349).
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«FLORA» SOOVITAB

vitamiine ja taimseid toimeaineid sisaldavat 
juuksevett

AKTIV
juuste- ja peanahahaiguste profülaktikaks ning kõõma 

kõrvaldamiseks.

«Aktiv» sisaldab B6- ja PP-vitamiini, mis ergutavad 
peanaha ainevahetust; taimsed toimeained soodusta

vad juuste kasvamist ning väldivad nende välja
langemist ja kõõma tekkimist.

«Aktiv» on universaalne juuksevesi — sobib rasva
sele, normaalsele ja kuivale peanahale.

«Aktiv» hõõrutakse peanahale profülaktikaks 2 ... 3 
korda nädalas, kõõma kõrvaldamiseks 

kaks korda päevas.

«Aktiv» muudab pideval tarvitamisel juuksed 
uuesti elujõuliseks.

«Aktiv» annab juustele meeldiva ning tagasihoidliku 
aroomi.

«Aktiv» sisaldab valguse toimel lagunevaid vitamiine.

Hoidke juuksevett pimedas kohas!

Tarbekeemia tootmiskoondis 
«Flora».
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CELNOVOCAINUM 
novokaiini ja karboksümetüültselluloosi 

polümorisatsiooni saadus.
Tselnovokaiinilahuse paikselt tuimastava 

toime aktiivsus ja kestus ületavad novo
kaiini toime, aktiivsuse ja kestuse. 
Kasutatakse anesteetikumina (infiltrat- 

siooni-, juhte-, periduraalanesteesiaks, 
dikaiini halva talutavuse korral pindmiseks 

anesteesiaks), oksendamise 
kupeerimiseks.

Valuvaigistav ravim gastriitide, mao ja 
kaksteistsõrmiksoole haavandtõve, bron
hiaalastma, stenokardia, neuralgiate, neu- 

riitide, radikuliitide, ishiase jm. 
haiguste korral.

Põletuste, kiheluse, neurodermiitide puhul 
paikselt kasutatav lahusena või 

salvina.


