
ISSN 0134—2320

NÕUKOGUDE EESTI

TE IWISD’ 
HOID

3-1981



SOLUTIO BARALGINI 

5 ml pro injectionibus 
Pakendis 5 ampulli.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ii

TABULETTAE BARALGINI

Baralgiin on spasmolüütilise ja analgeetilise 
toimega ravimikombinatsioon. Mõjus milmesuguse 
etioloogiaga valusündroomide ja silelihaskonna 
spasmide korral.
Näidustatud neerukoolikute, kuseteede spasmide, 
mao- ja soolespasmide, spastilise düsmenorröa, 
sapikoolikuie, sapiteede düskineesiate, samuti 
pärgarterite spasmide ning migreenihoogude 
puhul.
Pakendis 20 tabletti.
Toodetakse Jugoslaavia FSV-s.



nõukogude Eesti 
Tervishoid

EESTI NSV TERVISHOIUMINISTEERIUMI AJAKIRI 
1981 • XXIV AASTAKÄIK

SISU TEOORIA JA PRAKTIKA

V. Rätsep, J. Nikitin, 0. Kurtenkov — 
Rakuline immuunsus rinnavähihaigetel 
leukotsüütide kleepumispidurduse tes
ti andmeil 163
J. Reinaru, G. Pavlovski, V. Belokon, V. 
Salijev, L. Mitt, A. Kallikorm — B-viiru- 
se pinnaantigeeni radioimmunoloogilise 
analüüsi tulemused seerumhepatiidi 
diagnoosimisel 166
K. Subi, G. Kasesalu, J. Ruut, K. Kutsar, 
L. Hannus, V. Lääne, E. Laja — Respira- 
toorsed viirusnakkused 1979/1980. aasta 
haigestumissesoonil 168
V. Valdes, L. Valdes — Aordirebend 
(kliinilis-morfoloogiline analüüs) 170 
V. Ruqa, E. Laane — Hapnikuainevahe- 
tüse kompleksse iseloomustamise me
toodika 175

ARSTITEADUSE AJ^LOOST

M. Lõvi-Kalnin, V. Kalnin — Esimene 
hambaarstikool Eestis 202
H. Gustavson 
last 211

Väärtuslik leid Lihu-

KONVERENTSID JA NÕUPIDAMISED

E. Vaqane — Vitaminoloogiakonve- 
rents 213
G. Sabbo — Eesti NSV Punase Risti 
Seltsi XII kongress 213
L. Tamm — NSV Liidu Arstiteaduse 
Akadeemia Presiidiumi juures asuva 
pediaatriaalase teadusliku nõukogu ja 
Üleliidulise Lastearstiae Seltsi juhatuse 
ühine pleenum 214
A. Liiv — III üleliiduline teaduslik 
praktiline narkoloogiakonverents 215

FILOSOOFIA JA MEDITSIIN ARSTIDE SELTSIDES

5. Koppel — Tervis kui bioloogiline ja 
sotsiaalne kategooria 178

ÜLEVAATED

P. Kõrge, M. Kõrqe — Rinnanäärmevähi 
hormoonravi molekulaarsed aspektid 
182
S. Teesalu — Andmeid söögiisu ja toite- 
käitumise regulatsiooni kohta 187

KOGEMUSTE VAHETAMINE JA 
KASUISTIKA

Ü. Heinla, U. Josia, A. Kolde, I. Lepik, 
M. Lill, E. Lond, U. Mardna, H. Pärn 
— Toiduhüdrolüsaat AU-8 ja seede
elundite haigused 191 

350-AASTANE TARTU ÜLIKOOL

L. Keres — Lastehaiguste õpetamine ja 
pediaatriaalane teadustöö Tartu Ülikoo
lis 193
L. Allikmets — Tartu Ülikooli professor 
Rudolf Buchheim eksperimentaalse far
makoloogia rajaja 196
E. Tallmeister — Eesti NSV teenelise 
teadlase Feliks Lepa elu ja töö 200

MÕTTEVAHETUS

J. Saarma — Psüühika osalusest so- 
maatilistes haigustes 202
L. Päi — Veel kord teemal «Quo vadis, 
medicina?» 203

TERVISHOIUTOO KORRALDUS __ ,

V. Roos, L. Maurer, 5. Aasa — Invalii
distumine Eesti NSV-s aastail 1976 . . . 
1979 206

L. Tamm — Eesti NSV Lastearstide Tea
duslik Selts 1975. .1980 215
L. Mitt — Uus teaduslik ühing 218
J. Reinaru, A. Tetsov — 30. aastapäeva 
pidulik istung 218
A. Haavel — Kingissepa Arstide Tea
dusliku Seltsi aruande- ja valimiskoos
olek 218

MEDITSIINITEHNIKA

L. Luts — Kinesioteraapiaseade 219

MEIE JUUBILARE 221

Hilja Rüütli. Robert Looga. Arved Rein- 
vald, Maie-Ly Haavel, Endel Türi, Ain 
Klink, Maimu Kalda

KRIITIKA JA BIBLIOGRAAFIA

V. Vahinq — Väärtuslik käsiraamat 223

QUAESTIONES LINGUAE ESTONlCAE IN 
MEDICINA

I. Laan — Meditsiiniterminoloogia ko
misjonis 225

IN MEMORIAM

Valter Uist 30. I 1928 . . 7. II 1981 228

UUSI RAVIMEID

A. Jürison Klotasool, salviin 229

KROONIKA 230

Eesti NSV teadlaste publikatsioone vä
lismaal 234
Artiklite venekeelsed resümeed 235
Artiklite ingliskeelsed resümeed 238



NB
«Nõukogude Eesti Tervishoid»
ilmub 6 korda aastas. Tellimishind aastaks 
2 rbl. 40 kop., poolaastaks 1 rbl. 20 kop. Tel
limusi võtavad vastu «Ajakirjanduslevi» 
osakonnad ja kõik sidekontorid. Tellimusi 
järgmiseks aastaks võetakse vastu 1. no
vembrini, II poolaastaks 15. juunini. Telli
musi välismaale saab vormistada aadressil 
Москва Г 200, «Международная книга».

Toimetuse kolleegium
L. Allikmets, P. Bogovski, N. Elštein, K. Gross, 
L. Keres, I. Laan, V. Laos (peatoimetaja 
asetäitja), E. Raudam, J. Saarma, U. Sibul, 
M. Sikk, O. Tamm (peatoimetaja).

Toimetuse nõukogu
M. Allik (Kingissepa), S. Ellervee (Tartu ra
joon), M. Holm (Jõgeva), V. Ilmoja (Tallinn), 
A. Juhasoo (Põlva), H. Kadastik (Tartu), 
R. Kariis (Viljandi), A. Klink (Võru), R. Mi- 
helson (Hiiumaa), H. Raaga (Harju rajoon), 
P. Rahu (Valga), T. Randlane (Rakvere), 
V. Randrüüt (Paide), M. Silland (Narva), 
G. Sukles (Rapla), T. Tuisk (Kohtla-Järve), 
M. Vijard (Haapsalu), R. Vodja (Pärnu).

Korrektor L. Art. Tehniline toimetaja H. 
Abel. Toimetuse aadress: Tallinn 200 090, 
pk. 19, Kallaku 3. Tel. 444-370. Kir
jastus «Perioodika», Tallinn, Pikk 73, tel. 
601-337. Ladumisele antud 15. 04. 1981. Trük
kimisele antud 21. 05. 1981. Trükiarv 5850. 
Ofsetpaber nr. 1. 70X100/16. Trükipoognaid 
5,0. Tingtrükipoognaid 6,5. Arvestuspoognaid 
8,57. Teil. nr. 1347. MB-04185. EKP Kesk
komitee Kirjastuse trükikoda, Tallinn, Pärnu 
mnt. 67-a.
Журнал «Ныукогуде Ээсти Тервисхойд» 
(Здравоохранение Советской Эстонии). Вы
ходит 6 раз в год. На эстонском языке.. 
Резюме на русском и английском языках. 
Орган Министерства здравоохранения Эс
тонской ССР. Издательство «Периодика», 
Таллин. Тираж 5850. Печ. лист. 5,0. Уч.-печ. 
лист. 6,5 . Уч.-изд. лист. 8,57. Заказ № 1347. 
МВ-04185. Типография Издательства ЦК КП 
Эстонии, 200090, Таллин, Пярну маантеэ, 
67-а.

A Kirjastus «Perioodika».
«Nõukogude Eesti Tervishoid»

Käsikirjad esitatakse toimetusele kahes 
eksemplaris masinakirjas. Tekst lehe ühel 
küljel, ridade vahe kaks intervalli, leheküljel 
30 rida, reas 60 täheruumi. Töö peab olema 
aktuaalne ja vastama tänapäeva teaduse 
tasemele. Artikkel koosnegu pealkirjastatud 
osadest: sissejuhatus ja töö eesmärk, uuri
mismaterjal ja -meetodid, tulemused, arutelu, 
kokkuvõte ja järeldused. Käsikiri peab 
olema keelelt korrektne, terminid, valemid, 
mõõtühikud, tsitaadid, nimed, initsiaalid 
kontrollitud. Samuti on autori kohus esitada 
3... 7 võtmesõna oma töö kohta (tekstist ja 
pealkirjast võetud tunnuslik sõna, mis väl
jendab artikli sisu). Uudse eestikeelse ter
mini või mõiste kasutuselevõtmisel töös esi
tatagu see tõlkevaste sobivuse üle otsustami
seks võimalikult mitmes keeles (ladina, vene, 
inglise, saksa). Artiklid esitatagu kokkusuru
tult, sõnatihedatena, mitte üle viie ja ülevaa
ted mitte üle kümne lehekülje, kirjandus 
sealhulgas kuni 10 ja 30 nimetust. — Asutuse 
tõend selle kohta, kas töö on plaaniline, väl
jaspool plaani või dissertatsiooni fragment, 
esitatakse toimetusele koos käsikirjaga. Iga 
teadusliku töö peab viseerima teaduslik 
juhendaja. — Andmed kõikide autorite kohta 
(perekonna-, ees- ja isanimi, asutuse nime
tus, kodune aadress, töökoha ning koduse 
telefoni number, perekonnaseis, laste arv) 
lisatakse käsikirja lõppu koos kõikide auto
rite allkirjadega. Kõrgkoolide ja uurimis
instituutide töötajad märkigu ka kateedri 
või osakonna nimetus. — Resümeed esita
takse vene keeles (15 ... 20 rida masinakir
jas) ja ka inglise keeles (8... 12 rida) või 
siis lisatakse tõlkimiseks sobiv eestikeelne 
kokkuvõte. — Kirjandus. Bibliograafias pai
gutatakse üldreeglina ette ladina tähestikuga 
ja nende järele venekeelsed kirjandusallikad. 
Mõlemas rühmas järjestatakse autorid tähes
tikuliselt. Raamatutel märgitakse autori 
perekonnanimi, initsiaalid, pealkiri, välja
andmise koht ja ilmumisaasta. Ajakirjade 
puhul tuuakse kõikide autorite perekonna
nimed ja initsiaalid, artikli pealkiri, ajakirja 
täielik nimetus, ilmumisaasta, köide, anne või 
number, artikli lehekülgede algus- ja lõpu
numbrid. — Fotod ja joonised koos allkirja
dega paigutatakse käsikirja lõppu. Selguse 
mõttes on soovitatav foto tagaküljele mär
kida, milline serv on ülemine. Lubamatu on 
toimetusele saata töid, mis on teistes välja
annetes juba trükitud.

Toimetus ei tagasta fotosid ja jooniseid ning 
avaldamisele tulevate artiklite käsikirju.

Honorari makstakse Tallinna autoritele 
11., 12. ja 26. ning 27. kuupäeval kirjastuse 
«Perioodika» kassas Pikk 73. Väljaspool Tal
linna elavatele autoritele saadetakse honorar 
koju posti teel.



1 1 N<____ _ ________ .. _____J-------- ------- * — — 166

eooria
ja praktika

UDK 618.19-006.6:576.8.097.3

RAKULINE IMMUUNSUS RINNA- 
VÄHIHAIGETEL LEUKOTSÜÜTIDE 
KLEEPUMISPIDURDUSE TESTI 
ANDMEIL

VÄINO RÄTSEP JURI NIKITIN 
OLEG KURTENKOV TALLINN

rakuline immuunsus, leukotsüütide kleepumis- 
pidurduse test, rinnavähk, rinnavähieetsed sei
sundid

Viimastel aastatel on inimese raku
lise vähiimmuunsuse hindamiseks in 
vitro kasutatavate metoodiliste võtete 
hulgas tähelepanu äratanud leukotsüü
tide kleepumispidurduse test, mille 
esitasid 1972. aastal W. Halliday ja S. 
Miller (11). Testi aluseks on leukotsüü
tide adhesiivsete omaduste vähenemise 
fenomen, mis on indutseeritud spetsii
filisest kasvajaantigeenist.

Esialgu jääb ebaselgeks, kas spetsii
filise antigeeni juuresolekul toimuva 
leukotsüütide kleepumispidurduse meh
hanism on erilise lümfokiini — leuko
tsüütide kleepumispidurduse faktori — 
produtseerimise tagajärjeks (5, 13, 14) 
või avaldab antigeen otsest mõju efek- 
torrakkudele (11, 12).

Selle testi abil tehtud viimaste aas
tate uurimise tulemused ületavad 
vähi immunodiagnostika valdkonnas 
varem saavutatu, mis tugines kasvaja- 
vastaste immuunsusreaktsioonide re
gistreerimisele. Veenvaid andmeid on 
saadud seedetraktivähi (1, 12, 19) ning 
rinnavähi korral (7, 10).

Uurimistöös kasutasime leukotsüü

tide kleepumispidurduse testi mikro- 
variandi modifikatsiooni (23), mida 
P. Halt jt. olid tundma õppinud (14) 
eksperimentaalmudelitel. Meile kätte
saadavas kirjanduses ei leidnud me 
töid, milles oleks viimati mainitud 
meetodil uuritud rakulist immuunsust 
rinnavähihaigetel.

Uuritavad ja uurimismetoodika. Töö tehti 
Tallinna Vabariikliku Onkoloogia Dispanseri 
baasil. Uuriti 52 rinnavähihaiget ja 41 rin- 
navähieelse seisundiga haiget. Kontrollrüh
mas oli 10 tervet inimest. Rinnavähieelse 
seisundiga haigete rühma kuulusid järgmisi 
haigusi põdevad patsiendid: rinnanäärme fib- 
roadenoom, rinnanäärmetsüstid, lokaliseeru
nud ja difuussed mastopaatiad. Kõik rinna- 
vähihaiged jaotati haiguse staadiumide järgi 
vastavalt kliinilisele klassifikatsioonile, mida 
oli soovitanud NSV Liidu Tervishoiuminis
teerium 1972. aastal. Diagnoos pandi kliini
liste, röntgenoloogiliste, tsütoloogiliste (vähi 
puhul ka histoloogiliste) andmete põhjal.

Rinnanäärme- ja maokasvajate koest val
mistati ekstraktid M. Meltzeri ja kaastööta
jate poolt (17) esitatud meetodil, välja arvatud 
tsentrifuugimise režiim. Kasvajakude homo- 
geniseeriti kvartsliivaga lahuses 3MKCL, see
juures lähtuti arvestusest 6 ml KCL ühe 
grammi koe kohta, ja ekstraheeriti 18... 20 
tundi temperatuuril 4-4 °C. Ekstrakte tsentri- 
fuugiti temperatuuril 0 °C 45 minutit kiiren
dusel 105000, seejärel dialüüsiti destilleeritud 
vees temperatuuril 4-4 °C ööpäeva jooksul ja 
pretsipitaadi eemaldamiseks tsentrifuugiti 
uuesti samal režiimil 30 minutit. Pärast 
teistkordset ööpäevast dialüüsi füsioloogilises 
lahuses filtreeriti läbi millipoorse filtri 
(0,4 ug) ja säilitati külmutatult ampulli

des. Teistkordset külmutamist välditi. Töös 
on kasutatud • seitset rinnanäärmekasvaja- 
ekstrakti ja kuut maokasvajaekstrakti. Kasu
tati antigeeni annust (valgu järgi) 150 ug 
söötme ühe milliliitri kohta, lähtudes annuse 
tiitrimisest vähihaiged ja neil, kellel kasva
jat ei olnud. Teine aktiivsuse kõrgpunkt 
vastas annusele 400... 600 ug ühe milli
liitri kohta, kuid erinevus vähihaigete ja 
rinnavähieelses seisundis haigete rühmas oli 
vähem välja kujunenud, seega oli tegemist 
mittespetsiifilise efektiga.

Üht milliliitrit hepariniseeritud venoosset 
verd inkubeeriti termostaadis üks tund tem
peratuuril 4-37 °C. Pärast erütrotsüütide set- 
timist aspireeriti plasma ja leukotsüüte lo
putati lahuses 199 kolm korda. Seda tehti 
tsentrifuugimise teel 10 minuti kestel toa
temperatuuril kiirendusega 200. Settinud 
rakud kanti üle toitelahusesse 199 kontsent
ratsioonis 30 000 rakku ühe milliliitri kohta. 
0,5 ml sellist suspensiooni segati plastmas
sist katsutis 0,1 milliliitri antigeeniga 
(150 ug/ml) ja 0,1 milliliitri doonorivere 
seerumiga (doonori veregrupp АВ/IV). Kent-
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Tabel 1. Leukotsüütide kleepumispidurduse testi tulemused rinnavähi koeekstrakti suhtes

Uuritavate rühmad Uuritute
arv

Leukotsüütide kleepumine__________Kleepumis-
pidurdunud normis stimuleeri- indeks
 tud________  
N % N % N %

Rinnavähihaiged 52
Rinnavähieelses seisundis haiged 41
Kontrollrühm 10

36 69,2 13 25 3 5,8 0,76
10 24,4 28 68,3 3 7,3 0,99
— — 10 100 — — 1,04

rollkatseklaasis oli 0,1 ml toitelahust 199 
antigeeni asemel. Pärast katseklaaside sisu 
segamist kanti automaatmikropipetiga (Ep
pendorf Mikropipette) 10 mikroliitrit sus
pensiooni mikropaneeli sompudesse (Falcon 
Plastics Nr. 3034, USA).

Igaks prooviks kasutatakse 6 paralleelselt 
paiknevat sompu. Plaat paigutatakse termos
taadi niiskesse kambrisse, mille õhu CO2-si- 
saldus on 5%. Pärast kahetunnist inkubeeri- 
mist temperatuuril 37 °C pööratakse plaat 
kummuli ning samadel tingimustel inkubee- 
ritakse veel 20 minutit. Seejärel valatakse 
vedelik koos mittekleepunud rakkudega välja 
plaadi ühekordse raputuse teel. Sompude 
põhja kleepunud rakke värvitakse 5 minuti 
kestel fluorestseiindiatsetaadilahusega (Koch 
Light Lbs.). Sompude põhja kleepunud rakke 
loetakse kummuli asetatud plaadilt fluorest- 
sentsmikroskoobi abil.

Kleepumisindeks (Kl) arvutatakse valemi 
järgi:

kleepunud rakkude keskmine arv uuringus 
kleepunud rakkude keskmine arv kontrollis, 

kusjuures keskmise arvutamiseks võetakse 
rakud kuuest sombust. Normi piiride kind
laksmääramisel on lähtutud kontrollrühma 
andmeist (x±26) ja piirid moodustusid järg- 
mistena: rinnavähiantigeeni kohta 0,84 ... 1,24 
ja maovähiantigeenide osas 0,88 ... 1,28. Võeti 
arvesse ka leukotsüütide kleepumise stimu
leerimise juhud kleepumisindeksite korral 
enam kui х±2б. Rühmadevahelise erisuse 

statistilise tõenäosuse hindamiseks kasutati 
X2-kriteeriumi.

Uurimistulemused. Andmed on esita
tud tabelis 1. 52 rinna vähihaigest tehti 
36-1 (69,2%) kindlaks leukotsüütide 
kleepumise pidurdumine rinnavähianti- 
geenide juuresolekul. Rinnavähieelse 
seisundiga haigetest ilmnes analoogi
line reaktsioon rinnavähiantigeeni suh
tes 10-1 (24,4%) 41 haigest, seega eel
mise rühmaga võrreldes usaldusväär
selt harvem (%2 = 17,44; K = l; P< 
<0,002). Kontrollrühma naiste orga
nism ei andnud vastusreaktsiooni kas- 

vajaekstrakti suhtes. Kolmel rinnavähi- 
haigel ja kolmel rinnavähieelses sei
sundis haigel ilmnes vastupidine reakt
sioon — leukotsüütide kleepumise in
tensiivistumine spetsiifilise kasvaja- 
antigeeni juuresolekul.

Andmete (vt. tabel 2) analüüs ei sel
gitanud välja seost rakulise vähiim- 
muunsuse avastamise sageduse ja hai
guse staadiumi vahel (x2 = l,37; K = 3).

Reaktsioon on küllaldaselt spetsiifi
line. See nähtub, kui omavahel kõr
vutada samade haigete vastusreaktsioo- 
nid mittespetsiifilistele antigeenidele, 
mis on valmistatud maokasvaja koest. 
Vaid seitsmel (15,2%) 46 vähihaigest 
tehti kindlaks positiivne reaktsioon, 
mis on usaldusväärne, võrreldes samade 
haigete vastusreaktsioonidega spetsii
filise antigeeni suhtes (x2 = 35,05; K = l; 
P<0,002).

Rinnavähihaigete uuringud näitasid 
ka seda (vt. tabel 3), et autoloogsed ja 
allogeensed ekstraktid põhjustasid 
vähihaigete leukotsüütide kleepumise 
pidurduse enam-vähem ühesuguse sa
gedusega.

Kasvajate histoloogilise ehituse ana
lüüs näitas (vt. tabel 4), et vähihaigete 
immuunreaktiivsus ei olenenud leuko
tsüütide kleepumispidurduse testi and
meil nende adenokartsinoomide histo- 
loogilisest struktuurist ega nende kas
vajate histoloogilisest ehitusest, millest 
oli koeekstrakt valmistatud (x2 = 0,23; 
K=l).

Arutelu. Immunoloogiliste reaktsioo
nide spetsiifilisus on üks keskseid 
probleeme kasvajate immunodiagnos- 
tikas.

Mittespetsiifilise antigeeni suhtes 
ilmneva immuunreaktsiooni uurimine 
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näitab, et test on küllaldaselt elundi- 
spetsiifiline. Ristreaktsioonide hulk ei 
olnud üle 15... 20 %. Leukotsüütide 
kleepumispidurduse testi kõrget spet
siifilisust kinnitavad ka teised uurijad 
(9, 10), kes oma töödes on mittespet
siifilise antigeenina kasutanud kopsu- 
ja jämesoolekasvajatest ning melanoo- 
mist valmistatud ekstrakte.

Spetsiifilisuse probleemi teine aspekt 
on leukotsüütide kleepumise pidurduse 
võrdlemine autoloogses ja allogeenses 
süsteemis. Uurimistulemused on näida
nud, et kasvajaekstraktid kutsusid 
enam-vähem ühesuguse sagedusega 
esile kleepumise pidurduse nii autoloog- 
setes kui ka allogeensetes leukotsüüti- 
des. Niisugused tulemused on kinnitust 
leidnud teiste uurijate töödes, milles 
on kasutatud leukotsüütide kleepumis
pidurduse testi (7, 10), naha hilise üli
tundlikkuse testi (20, 22), leukotsüüti
de migratsiooni pidurduse testi (15), 
tsütotoksilisuse testi (8).

On veel üks spetsiifilisuse aspekt — 
leukotsüütide kleepumispidurduse testi 
põhjal võrrelda vähihaigete immuun- 
reaktiivsust olenevalt erisugust histo- 
loogilist tüüpi rinnavähist valmistatud 
ekstraktidest. Vähihaigete immuun- 
reaktiivsuse retrospektiivne uurimine 
näitas, et reaktiivsus ei sõltunud haige 
adenokartsinoomide ja kasvajate histo- 
loogilisest ehitusest, millest ekstrakt 
oli valmistatud.

Seega rinnavähihaigete reaktiivsuse 
sarnasus autoloogses ja allogeenses 
süsteemis, haigete reaktiivsuse sõltu
matus kasvaja histoloogilisest tüübist, 
reaktsiooni kõrge elundispetsiifilisus — 
see kõik annab põhjust kasutada leu
kotsüütide kleepumispidurduse testi 
kliinilises praktikas.

Meetod võimaldab välja selgitada 
rakulised vähivastased immuunreakt- 
sioonid 75 %-1 rinna vähihaigetest. Selle 
hulka on arvestatud ka need, keile 
puhul leukotsüütide kleepumine oli 
stimuleerunud, kuna mitme uurija and
meil (6, 18, 21) trakteeritakse niisugust 
stimulatsiooni kui nõrga sensibilisatsioo- 
ni ilmingut kasvajaga assotsieerunud 
antigeenide suhtes. Positiivsete reakt-

Tabel 2. Leukotsüütide kleepumispidurduse 
testi tulemused rinnavähi koeekstrakti suhtes 
rinnavähihaigetel sõltuvalt haiguse staadiu
mist

Hai- Leukotsüütide kleepumine Д wguse + > pidur- normis stimu- 1 .H$ p Фstaa
dium

E CO
• 5

dunud
N % N %

leeritud 
N %

A ä.s

I 16 11 68,75 4 25 1 6,25 0,77
II 15 12 80 3 20 — — 0,67
III 17 12 70,6 4 23,5 1 5,9 0,79
IV 4 1 25 2 50 1 25 0,97

sioonide suur protsent protsessi alg
staadiumis ja väike protsent vähieel- 
sete seisunditega haigeil võimaldavad 
testi kasutada kui diagnostilist. Test 
võib olla kasulik kui täiendav uurimis
meetod lisaks teistele kliinilistele ja 
laboratoorsetele andmetele rinnavähi 
eristamiseks healoomulisest rinnakas- 
vajast. Sõltuvuse olemasolu haiguse 
prognoosi ja testi negatiivse vastuse 
vahel I—II staadiumi rinnavähki põ
dejatel ei saa esialgu kinnitada. Võib 
vaid märkida, et seitsmest I—II staa
diumi rinnavähki põdenust, kellel rin- 
navähiekstrakti suhtes vastusreakt- 
siooni ei tekkinud, avastati retrospek
tiivse uurimise andmeil kahel kaug- 
metastaasid 6 kuu jooksul. Tõsi küll, 
ei saa eitada võimalust, et neil olid 
juba varem kliiniliselt mittemäärata- 
vad kaugmetastaasid.

Need esialgsed andmed vajavad veel 
täiendavat uurimist, mille üks võima
lusi on tavaliselt kasutatava diagnoosi- 
miskompleksi (palpatsioon, mammo-
Tabel 3. Leukotsüütide kleepumise indeksid 
rinnavähihaigetel leukotsüütide kleepumispi
durduse testi andmeil autoloogsete ja allo- 
geensete rinnavähiekstraktide kasutamisel

Leukotsüütide kleepumise indeksid 
rinnavähihaigetel

Rin
na- 
vähi-

D.N.hai
ged M.E. T.A. L.U. R.Ü. N.A. B.L.

M. E. 0,78 1,8
T. A. 1,05 0,46
L. U. 0,62 0,63 0,56
R. Ü. 0,62 0,80 0,78
N. A. 0,54 0,91 0,52
B. L. 0,50
D.N. 0,45

0,57
0,54
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Tabel 4. Rinnavähihaigete immuunreaktiivsus 
leukotsüütide kleepumispidurduse testi and
meil, nende kasvajate histoloogiline tüüp ja 
kasutatud koeekstraktid*

* Rinnavähi histoloogiline kirjeldus kõrvu- 
tatuna retrospektiivselt leukotsüütide kleepu
mispidurduse testi tulemustega.
** Sulgude ees olev arv tähendab positiivse
te reaktsioonide hulka, sulgudes on toodud 
uuritud haigete arv.

graafia, punktsioon) laiendamine, mis 
seisneks just nende haigete operatsioo
nieelses üksikasjalikumas uurimises, 
kelle puhul leukotsüütide kleepumis
pidurduse testi vastus spetsiifilise anti
geeni suhtes oli negatiivne.

Positiivsed reaktsioonid kasvajaanti- 
geenide suhtes rinnavähieelsete seisun
ditega haigetel ei olnud meile ootama- 
tuseks, sest taolisest reaktiivsusest, 
ehkki juhtude protsent on väiksem ol
nud, on juttu olnud ka teiste uurijate 
töödes (7). 13 vähieelsete seisunditega 
haigeist, kelle puhul ilmnes vastus- 
reaktsioon rinnavähiekstrakti suhtes, 
näitas anamneesi andmete analüüs, et 
neljal neist oli perekonniti esinev rin
navähk. Ka teised uurijad on kindlaks 
teinud sensibiliseerumise kasvajaanti- 
geeni suhtes neil haigeil, kes põdesid 
rinnavähki perekonniti. Selleks on nad 
kasutanud leukotsüütide kleepumispi
durduse testi (3), leukotsüütide mig
ratsiooni pidurduse testi (2), tsütotok- 
silisuse testi (4). Teistel vähieelsete 
seisunditega haigeil võis sensibiliseeru- 
mine kasvajaantigeeni suhtes olla või
malik sel põhjusel, et neil oli kliinili
selt mittediagnoositav rinnavähk. On 
võimalik sensibiliseerumine ka auto- 
antigeenide, koesobivuse antigeenide 
suhtes.

Rinnavähi Leukotsüütide kleepumise
histoloogiline pidurdumine antigeeni mõjul, 
tüüp mis pärineb järgmist histo-

loogilist tüüpi kasvajast  
lobulaarne anaplaasiaga
vähk adenokartsi-

noom

Lobulaarne vähk 1 (1)** 7 (9)
Duktaalne vähk 1 (3) 3 (3)
Medullaarne vähk — 2 (2)
Anaplaasiaga
adenokartsinoom 2 (2) 15 (19)
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B-VIIRUSE PINNAANTIGEENI
RADIOIMMUNOLOOGILISE ANA
LÜÜSI TULEMUSED SEERUM- 
HEPATIIDI DIAGNOOSIMISEL
JOOSEP REINARU GENNADI PAVLOVSKl 
VALENTINA BELOKON VADIM SALIJEV 
LEMBIT MITT • TALLINN 
ANTS KALLIKORM TARTU

B-viiruse pinnaantiqeen, viirushepatiit, seerum- 
hepatiit ehk B-hepatiit, radioimmunoloogiline 
analüüs

Viirushepatiidi eri vormide — in
fektsioosse (A-hepatiidi), seerumhepa- 
tiidi (B-hepatiidi), non-A-non-B-hepa- 
tiidi — diferentsiaaldiagnoosimine on 
suure tähtsusega viirushepatiidi epidee
milise protsessi laadi ja iseärasuste sel
gitamisel. Haiguse diagnoosimisel on 
otsustav tähtsus B-viiruse pinnaanti- 
geeni (HBsAg), tuumaantigeeni (HBcAg) 
ja e-antigeeni (HBeAg) kindlakstegemi
sel. Tuumaantigeeni on leitud maksa 
punkteerimisel maksarakkudes, kuid 
HBc-antikehad ilmuvad verre tavaliselt 
haiguse ägedas faasis ja püsivad seal 
pikemat aega (1, 3, 4, 7). Pinnaantigeeni 
avastamiseks kasutatakse pretsipitat- 
sioonimeetodit agargeelis Ouchterlony 
järgi ja immunoelektroosmoforeesimee- 
todit (2, 6). Viimane on kasutusel ka 
meie vabariigis doonorite uurimisel 
HBsAg-kandluse suhtes. Viimastel aas
tatel on välismaal pinnaantigeeni mää
ratud radioimmunoloogilise analüüsi 
teel 125J isotoobi abil (5).

Uuringute ajal oleme võrrelnud tule
musi, mis on saadud immunoelektro- 
osmoforeesi ja radioimmunoloogilise 
analüüsi meetodil. Simpansi l25J anti
kehad seerumhepatiidi pinnaantigeeni 
vastu saime diagnostikumidega, mis 
olid valmistatud Kanadas Ontario Wil- 
lowdale’i ühendatud laboratooriumis. 
Diagnostikume seerumi uurimiseks oli 
ainult 90. Selle testi bioloogiline reakt
sioon põhineb nn. võileivaprintsiibil 
(sandwich), mille puhul polüstüreenkat- 
sutite põhi on kaetud merisealt saadud 
B-viiruse pinnaantigeeni antikehadega 
(anti-HBsAg), sellele lisatakse uuritav 

seerum. Positiivse tulemuse puhul seo
takse 125 J HBs-antikehad, gammastsin- 
tillatsiooni loendur näitab 200 ... 300 im 
(impulsside üldarv minutis).

Uuringuid tehti 8 doonoril ja 60 vii- 
rushepatiiti põdejal, kellest 8-1 oli hos
pitaliseerimisel seerumhepatiidi ja 52-1 
infektsioosse hepatiidi diagnoos. Osa 
haigeid uuriti korduvalt.

Uurituist oli kerge haigusvorm 32-1, 
keskmise raskusega kahekümne kahel ja 
raske kuuel haigel. Radioimmuno
loogiline test oli negatiivne 39 haigel. 
Test oli positiivne 200 .. . 1000 im piires 
9 haigel, kuid 1001 ja üle selle kuni 
9744 im 12 haigel. Seega oli HBsAg- 
kandjaid 21 (35% juhtudest), kellel test 
125J isotoopdiagnostikumiga oli positiiv
ne. Kuuest raskelt kulgevast haigusju
hust oli neljal juhul impulsside üldarv 
1001 või üle selle, keskmise raskusega 
haigusjuhtudest oli test positiivne 6%-l 
ja kergetest haigusjuhtudest 34%-l 
(üheteistkümnel 32-st). Peaaegu
kõigil seerumhepatiiti põdejail (7-1 8-st) 
oli 125J isotooptest positiivne, samal ajal 
oli nendel ka immunoelektroosmofo- 
reesi reaktsioon positiivne. Erilist tähe
lepanu väärib asjaolu, et 125J isotooptest 
oli positiivne ka 14 infektsioosset hepa- 
tiiti põdeval haigel. Siit nähtub, et 
infektsioosse hepatiidi diagnoosi all kul
geb üsna sageli seerumhepatiit neil hai
geil, kes statsionaarsel ega polikliinilisel 
ravil varem ei ole viibinud. Anamneesi 
järgi neil parenteraalseid manipulat
sioone tehtud ei olnud. Siiski, B-viiruse 
ülekandmine ei toimu ainuüksi paren- 
teraalselt, see toimub ka piisknakkuse 
või elukondliku kontakti teel. Ka meie 
varajasemad uurimised on näidanud, et 
infektsioosse hepatiidi diagnoosi all kul
gesid mõningatel juhtudel tegelikult 
seerumhepatiidi haigusvormid. Järeli
kult võimaldab haiguse etioloogia sel
gitamine meil diagnoosimist, kuid ka 
profülaktikaürituste sihipärasust tun
duvalt parandada.

Viirushepatiiti põdejaist oli 125J iso
tooptest positiivne 21 juhul, kuid im- 
munoelektroosmoforeesi teel leidsime 
HBsAg-kandlust tunduvalt harvem, 
vaid 7 juhul. Haiguse algul saime immu- 
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noforeesimeetodil positiivseid vastuseid 
7 haigel, kuid 125J isotooptestiga 16 hai
gel. Immunoelektroosmoforeesi meeto
dil HBsAg-kandjaid haiglast väljakirju
tamisel ei avastatud, kuid 125 J isotoop- 
test näitas, et HBsAg-kandlus püsis 
haiglast lahkumise ajal veel viiel hai
gel. Nendel oli üldbilirubiinisisaldus 
vereseerumis haiglasse saabumisel ol
nud kõrge, lahkumisel aga normaalne, 
ensüümi alaniintransaminaasi aktiivsus 
vereseerumis oli väljakirjutamise ajal 
alla 200 ühiku, kuid normi piiresse lan
ges vaid ühel juhul.

Kõrvutati seerumhepatiidi juhte hai
geil, kellel isotooptest ning immuno
elektroosmoforeesi reaktsioon olid posi
tiivsed, kergete infektsioosse hepatiidi 
juhtudega neil, kellel testid olid nega
tiivsed. Siit nähtus, et nii bilirubiini- 
ainevahetuse raskuse, ensüümi alaniin
transaminaasi aktiivsuse kui ka subli
maat- ja tümoolproovide tulemuste va
hel ei olnud erinevusi, kuid positiivse 
125J isotooptesti ja positiivse immuno
elektroosmoforeesi testi korral oli vere- 
seerumi valgu fraktsioonidest albumii- 
nide fraktsioon alla 50% ja gamma- 
globuliinide fraktsioon tunduvalt kõr
gem (24,5 . . . 30,3%).

Andmetest nähtub, et radioimmuno- 
loogiline analüüs viirushepatiidi vor
mide avastamiseks ja haigete dünaami
liseks jälgimiseks on üsna tundlik ning 
täpne meetod. Selle meetodi rakenda
mine sanitaar-epidemioloogiateenistuses 
ja haiglapraktikas võimaldab nii infekt
sioosse kui ka seerumhepatiidi diagnoo
simist tunduvalt parandada.
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RESPIRATOORSED VIIRUS- 
NAKKUSED 1979/1980. AASTA 
HAIGESTUMISSESOONIL
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respiratoorsed viirused, haigestumus, labora
toorne diagnoosimine

Meie vabariigis algab respiratoorse- 
tesse viirusnakkustesse haigestumise 
sesoon sügisel ja lõpeb kevadel. Tavali
selt aastavahetusel, kas igal aastal või 
üle aasta, on tekkinud laialdased gripi- 
puhangud. Viimane A-gripi-puhang oli 
1977/1978. aasta talvel, kui haigestus 
8,1% elanikkonnast (4). Uurimisperioo- 
dil, 1979. aasta oktoobrist 1980. aasta 
märtsini, sagenes haigestumine järsult 
detsembris, see jätkus jaanuaris (vt. 
joonis 1). Neil kuudel registreeriti gripi- 
haigeid 14 ... 18 korda rohkem kui ok
toobris või novembris. Detsembris pöeti 
rohkem (45% võrra) ka muid ägedaid

Joonis. 1. Eesti NSV-s registreeritud haigus
juhtude arv 1979. aasta oktoobrist 1980. a. 
märtsini: jämejoonega on tähistatud gripi- 
juhud, peenjoonega ägedate respiratoorsete 
haiguste juhud.

168



respiratoorseid haigusi. Puhanguperioo- 
dil, detsembris ja jaanuaris, oli haiges
tunud 11,6% elanikkonnast. Haigestu
mine oli kõige sagedam 1979. aasta vii
masel nädalal. Üldhaigestumuse vähe
nemine gripijuhtude vähenemise arvel 
algas veebruarist.

Laboratoorselt uuriti ägedaid respira
toorseid haigusi A- ja B-gripiviiruste, 
paragripi-, adeno- ja RS-viiruste suhtes. 
Uurimismeetodid on toodud varajase
mates töödes (1).

Joonisel 2 on esitatud laboratoorse 
diagnoosimise tulemused kuude kaupa, 
eri kuudel oli 218 .. . 698 haiget. Nagu 
jooniselt nähtub, diagnoositi uurimis- 
perioodil kõiki eespool nimetatud vii- 
rushaigusi, ainult erisuguse sagedusega. 
Enne gripipuhangut diagnoositi eriti 
rohkesti adenoviirusnakkust. Ametlikus 
aruandluses peegelduva gripihaigestu- 
muse tõusuga detsembris ja jaanuaris 
korreleerus A-gripi diagnoosimise sage
nemine, kuid gripi juhud ei ületanud 
antud perioodil adenoviirusnakkuse 
juhte. Pärast puhangu lõppemist gripi- 
juhud harvenesid, adenoviirusnakkuse 
ja ka paragripi juhud aga samal ajal 
sagenesid. Suhteliselt vähe oli B-grippi 
ja RS-viirus-nakkust. Kui kõikide kuu
de uurimistulemused kokku arvata, siis 
diagnoositi 1979/1980. aasta haigestu- 
missesoonil A-grippi 6,5° 0-l, B-grippi 
2,0%-l, paragrippi 8,7%-l, adenoviirus
nakkust 21,5° o-l ja RS-viirus-nakkust 
4,4%-l uuritutest.

Seega uurimisperioodil, hoolimata 
gripipuhangust, esines kõige sageda
mini adenoviirusnakkust. Samasugune 
olukord oli ka eelmise gripipuhangu 
ajal 1977/1978. aasta talvel, kui gripi 
kõrval esines suhteliselt sageli adeno
viirusnakkust; viimast leiti kõige roh
kem ka kogu sesooni vältel (4). Samuti 
kahe viimase puhangu vaheajal, 
1978/1979. aasta sesoonil, oli adenovii
rusnakkust kõige rohkem (3). 1975/1976. 
aasta ja 1976/1977. aasta sesoonil oli 
adenoviiruse osa respiratoorsete viirus- 
nakkuste etioloogilises struktuuris suh
teliselt tagasihoidlik (1, 2). Siit võib jä
reldada, et viimasel kolmel aastal ade- 
noviirus ilmselt aktiviseerus, kusjuures

Joonis 2. Ägedate respiratoorsete haiguste 
laboratoorse diagnoosimise tulemused kuude 
kaupa 1979. a. oktoobrist 1980. a. märtsini: I — 
A-gripiviirus, II — B-gripiviirus, III — para- 
gripiviirus, IV — adenoviirus, V — RS-viirus.

gripipuhangud vallandusid adenoviiruse 
laialdase leviku taustal.

Nii meie vabariigis kui ka mujal 
Nõukogude Liidus oli gripipuhangu te
kitajaks 1979/1980. aasta talvel gripivii
rus A(H3N2) (5).
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AORDIREBEND 
(kliinilis-morfoloogiline analüüs]

VELLO VALDES LUULE VALDES • TALLINN 

aort, aneurüsm, rebend, lõhustumine, kliinilis- 
morfoloogiline analüüs

Aordirebendit leidub kliinilise põhi- 
diagnoosina vaid üksikjuhtudel, tundu
valt harvem, kui seda lahangul avas
tatakse. Lisaks sarnasusele sagedamini 
esinevate vereringehaigustega oleneb 
see ka üldisest suhtumisest aordireben- 
disse kui paratamatult surmaga lõppe
vasse haigusesse. Käesolevaga püüame 
esile tuua aordirebendi esinemise ja 
kliinilise ning morfoloogilise leiu mõ
ningaid põhijooni, toetudes oma koge
mustele.

Uurimismaterjal ja -meetodid. Töö 
põhineb 130 aordirebendi juhu analüü
sil, lahanguprotokollid on pärit Tallin
na Vabariikliku Haigla (1960 . . . 1980) 
ja Tallinna Tõnismäe Haigla (1960 . .. 
1979) patoanatoomiaosakondade arhii
vist. Arvessse on võetud ka juhud, kui 
lahangul sedastatud aordirebend ei ol
nud otseseks surma põhjuseks. Esmase 
rebendi lokalisatsiooni alusel on juhud 
jaotatud rühmadesse: A — ülenev aort 
(54 juhtu), В — aordikaar ja rinnaaort 
(35 juhtu) ning C — kõhuaort (41 juh
tu). Et spontaansed aordirebendid läh
tusid aordi aneurüsmidest, pöörati tä
helepanu aneurüsmi vormile. Juhtude 
statistilise analüüsimisega on püütud 
välja tuua aordi aneurüsmide ja aordi- 
rebendite tekkimise seaduspärasusi ning 
võimalikke seoseid mõningate patoge- 
neetiliste teguritega, olulisemaid kliini
lisi tunnuseid ning diagnoosimisvigu.

Uurimistulemused. Aordirebendi ju
hud moodustasid kõigist sel ajavahemi
kul tehtud lahangutest (15-aastased ja 
vanemad) 0,71% ning vereringehaigus- 
test 2,89%. Statistilise analüüsi tulemu
sed on toodud tabelites 1 ja 2. Rebendi 
kõigis lokalisatsioonirühmades on nai
sed meestest veidi vanemad. On tähel
datud, et vastavalt keskmise vanuse 
suurenemisele on rebendi asukoht aordi 

algusest bifurkatsiooni suunas (AB- ja 
C-rühmadel P< 0,001). Kõhuaordi 
aneurüsmi juhtudel (B- ja C-rühmadel 
P<0,05) ilmnes meeste tunduv ülekaal 
(A — 1,35:1; В — 0,84:1; C — 2,42:1).

Rinnaaordi, eriti aga üleneva aordi 
rebendid seostusid %-! juhtudest lõhus- 
tuva aneurüsmiga, kusjuures enamik 
haigeid oli eelnevalt kannatanud hüper
tensiooni all. Kõhuaordi rebendid tekki
sid põhiliselt aterosklerootilise aneu
rüsmi alusel. Aordi lõhustumise seos 
hüpertensiooniga oli väiksem vastavalt 
sellele, kui rebend lokaliseerus aordi 
algusest bifurkatsiooni suunas, vastu
pidi aterosklerootiliste aneurüsmide 
suurele ülekaalule kõhuaordis (erinevus 
A-, B- ja C-rühma vahel P< 0,001). 
Aordi totaalse lõhustumise suhe A- .ja 
B-rühmades viitab sellele, et lõhustu
mise kulg on esmasest rebendist vere
voolu suunas. Lisaks hüpertensioonile 
ja ateroskleroosile tulid rebendit soo
dustanud teguritena arvesse järgmised: 
süfiliitiline mesaortiit kolmel (lisaks 
neljal selle kahtlus), veresoonte arengu- 
häired neljal (sellest südameklappide 
väärarengud kolmel ja Marfani sünd
room ühel), reumaatiline aortiit ühel ja 
raseduse lõppjärk ühel juhul.

Aordi lõhustumine toimus keskkesta 
keskmise ja välimise kolmandiku piiril 
silelihasrakkude ning elastsete kiudude 
tugevate degeneratiivsete muutuste alu
sel (kuni keskkesta tsüst j a nekroosini) 
(vt. mikrofoto 1). Lõhustava hematoomi 
kõrval leidus samas tsoonis ka väikseid 
seinasiseseid verevalumeid (vt. mikro
foto 2). Hüpertensiooni juhtudel oli 
täheldatav aordi välis- ja keskkesta väi
keste arterite müofibroos valendiku 
ahenemisega (vt. mikrofoto 3). Kõhu
aordi rebendid olid kujunenud põhiliselt 
ateromatoosse kahjustuse alusel moo
dustunud ebaaneurüsmist. Rebendi eta
pilisele progresseerumisele viitasid re
bendi lähtekohas ja selle lähedases vä
liskestas olevad reparatiivsed ja reak- 
tiiv-põletikulised muutused kuni armis- 
tumiseni ning hematoomi organiseeru
mine. Ühel juhul (72-aastane naine) oli 
kogu rinnaaorti haaranud lõhustus täie
likult armistunud, surma põhjus oli
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Tabel. 1. Aordianeurüsmide jaotumus soo, vanuse ja mõningate kliiniliste ning morfoloogiliste 
tunnuste alusel

м N
3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18

< ■ ■ II 1
П П X г1X12

А
54 31 61,5 23 65,2 31 11 4 42

(8)
3 3 48 — 4 16 32 5 3 5 8 2 3 1

100% 57,4 42,6 57,4 20,4 7,4 77,8 
(ИД

5,6
1

5,6 88,9 — 7,4 29,6 59,3 11,1 5,6 9,3 14,8 3,7 5,6 1,9

В
35 16 62,2 19

100% 45,7 54,3

66,4 22 19

62,9 54,3

3

8,6

15
(2) 

42,9 
(5,7)

3

8,6

3

8,6

28

80,0

1 2

5,7

17

48,6

14

40,0

4

11,4

6

17,1

8

22,9

3

8,6

1

2,9

1

2,9

—

С
41 29 70,5 12 73,8 И 38 — 5*

(-)
— 24 13 4 6 14 21 3 5 10 2 — 1 3

100% 70,7 29,3 26,8 92,7 — 12,2 
(-)

— 58,5 31,7 9,8 14,6 34,2 51,2 7,3 12,2 24,4 4,9 — 2,4 7,3

130 76 64,9 54 67,2 64 68 7 62 
(Ю)

6 30 89 5 12 47 67 13 14 23 13 3 5 4

100% 58,5 41,5 49,2 52,3 5,4 47,7
(7,7

4,6 23,1 68,5 3,9 9,2 36,2 51,5 10,0 10,8 17,7 10,0 2,3 3,9
9,2

3,1

A — ülenev aort, В — aordikaar ja rinnaaort, C — kõhuaort;
n — juhtude arv, M — mehed, N — naised, x — vanus (aritmeetiline keskmine);
1 — hüpertensioon, 2 — tugev ateroskleroos, 3 — süfiliitiline mesaortiit (ka kahtlus), 4 — 
aordi lõhustumine (sellest totaalne); 5... 8 — verevalum: 5 — aordi seinas, 6 — ümbruse 
koes, 7 — kõhuõõnes, 8 — õõneselundis; 9 — armistunud varajasem rebend, 10 — etapiline 
haiguskulg; 11 ... 15 — ägeda haiguse kestus: 11 — kuni üks päev, 12 — kuni kolm päeva, 
13 — kuni üks nädal, 14 — üle nädala, 15 — teadmata; 16... 18 — teiste elundite sama
aegne isheemiline kahjustus: 16 — müokardiinf arkt, 17 — ajuinfarkt, 18 — jäsemegangreen.

Tabel 2. Aordianeurüsmide kliinilised sümptoomid ja diagnoosimine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

А
19 1 5 4 1 48 26 — 2 4 8 37 5 4 1 — 23

35,2 1,9 9,3 7,4 1,9 88,9 48,2 3,7 7,4 14,8 68,5 9,3 7,4 1,9 42,6

В
11 2 3 4 — 21 7 1 — 3 6 24 2 5 3 — 10

31,4 5,7 8,6 11,4 60,0 20,0 2,9 8,6 17,1 68,6 5,7 14,3 8,6 28,6

С
4 — 1 18 5 25 15 9 1 13 6 20 1 17 10 8 5

9,8 2,4 43,9 12,2 61,0 36,6 22,0 2,4 31,7 14,6 48,8 2,4 41,5 24,4 19,5 12,2

34 3 9 26 6 94 48 10 3 20 20 81 8 26 14 8 38
26,2 2,3 6,9 20,0 4,6 72,3 36,9 7,7 2,3 15,4 15,4 62,3 6,2 20,0 10,8 6,2 29,2

1 ... 5 — prevaleeriv elundite sümptomaatika: 1 — süda, 2 — kops, 3 — aju, 4 — kõhuõõs, õ — 
perifeerne vereringe; 6... 9 — põhilised sümptoomid: 6 — valu, 7 — kollaps, 8 — palpeeritav 
tuumor, 9 - paresteesia; 10... 13 — põhidiagnoos: 10 — õige, 11 — aordianeurüsmi kahtlus, 
12 — vale, 13 — puudub; 14 ... 16 — hospitaliseerimine kirurgiaosakonda: 14 — suri kirur
giaosakonnas, 15 — opereeriti, 16 — õige diagnoos operatsiooni ajal; 17 — põhidiagnoosiks 
muokardiinfarkt.
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Mikrofoto 1. Lõbustav hematoom aordi kesk- 
kesta välimises osas, väliskesta piiril leuko- 
tsütaarne infiltratsioon. Värving hematoksü- 
liin-eosiiniga, suurendus 100X (55-aastane 
mees. Üleneva aordi rebend aordi totaalse 
lõhustumisega, hüpertooniatõbi; haige suri 35 
tundi pärast ägeda haiguse algust).
Mikrofoto 2. Degeneratiivsed muutused aordi 
keskkesta välimises osas, seinasisene väike 

hematoom. Värving hematoksüliin-eosiiniga. 
suurendus 100X (sama haige).
Mikrofoto 3. Aordi väliskesta väike arter, ob- 
litereeriv müofibroos. Värving hematoksüliin- 
eosiiniga., suurendus 200X (sama haige).
Mikrofoto 4. 57-aastane mees. Aordi tugev 
ateroskleroos armistunud lõhustuvate aneu- 
rüsmidega, hüpertooniatõbi. Armistunud lõ
bustav hepatoom aordi keskkestas. 
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korduv rebend ilma lõhustamiseta. Hai
guse ägeda perioodi kestuse ning hai- 
gusnähtude astmelise süvenemise alusel 
tuleb etapilisus arvesse pooltel juhtudel.

Aordi seinasisene verevalum ilma vä
lise rebendita oli kuuel lõhustuva aneu- 
rüsmi juhul. Verevalumi leviku suunad 
ja sagedus on toodud joonisel. Aordi- 
rebendiga kaasnenud hemodünaamika 
muutused, nagu seesmine verekaotus, 
arterite kompressioon hematoomist ja 
trombide teke, põhjustasid 12 juhul 
teiste elundite isheemilist kahjustust: 
müokardi- või ajuinfarkti, jäsemegang- 
reeni.

Aordirebendi kliinilised sümptoomid 
olenesid rebendi ja hematoomi lokali
satsioonist. A- ja B-rühmas prevaleeri
sid südame- ning ajukahjustuse nähud, 
C-rühmas kõhuõõne elundite ja peri
feerse verevarustuse häired. Sümptoo
mid olid peamiselt valu (lokalisatsioon 
vastavalt rebendi ja hematoomi asuko
hale) ning kollaps, kõhuaordi aneurüs- 
midel ka palpeeritav tuumor.

õige kliiniline diagnoos koos reben
di kahtlusega oli A- ja B-rühmas vähem 
kui kolmandikul juhtudest. Sümptoomi
de sarnasuse tõttu oli eksidiagnoosidest 
esikohal müokardiinfarkt, eriti A-rüh- 
mas. Kõhuaordi rebendite diagnoosimi
ne oli täpsem, pooltel oli aneurüsmi või
malust vähemalt arvestatud. Kõhuõõne 
ägedaid kirurgilisi haigusi oli diagnoosi
tud 17,1° o-l ja reiearteri tromboosi 
14,6%-1; osal see tõepoolest oli, kuid 
tüsistusena. Viiendik haigetest (C-rüh- 
mast 42" o) suri kirurgiaosakonnas. Neist 
pooli oli opereeritud, kõhuaordi rebendi 
korral selgus operatsioonil ka õige 
diagnoos.

Arutelu. Andmed aordianeurüsmide 
rebendite esinemissageduse, ■ sümptoo
mide ja diagnoosimise kohta on läheda
sed kirjanduses toodule (1, 2, 3, 8, 9). 
Kui aastakümneid tagasi seostati aordi- 
aneurüsme esmajoones süüfilisega, siis 
uuemad kirjanduse andmed (3, 5, 6, 3, 
10) ja ka meie juhtude analüüs viitavad 
polüetioloogilisele haigusele. Suure sta
tistilise tõenäosusega on rinnaaordi 
(koos üleneva aordi ja aordikaarega) 
lõhustuv aneurüsm tunduvalt nooremas

Skemaatiline joonis. Verevalumi levik vasta
vast aordiosast (protsentides). A — ülenev 
aort, В — aordikaar ja rinnaaort, C — kõhu- 
aort; br. — bronh, d. — duodeenum, i. t. — 
peensool.

eas, kõhuaordi aterosklerootiline aneu
rüsm aga vanemas eas. Esimesele eelne
vad aordi keskkesta elastse sidekoe ja 
silelihaskiudude degeneratiivsed muu
tused kas troofilise kahjustuse või aren- 
guhäire alusel (5, 6). Mõju avaldavad ka 
bioloogilised tegurid, nagu sugu ja rase
dus (1, 5). Troofilise kahjustuse kujune
misel on oluline osa aorti varustavate 
väikeste veresoonte ahenemisel hüper
tensiooni mõjul (1, 6). Aordi kõige nõr
gemaks tsooniks osutub keskkesta kesk
mise ja välimise kolmandiku piir, mida 
mööda alati kulgeb ka lõhustava hema
toomi levik (1). A. Damir ja V. Zenin 
(7) eelistavad «lõhustuvale aneurüsmi- 
le» terminit «lõbustav hematoom» kui 
seisundit täpsemini iseloomustavat. Ate- 
roskleroosi osa lõhustuva aneurüsmi 
kujunemisel jääb teisejärguliseks; ate- 
roskleroos võtab enda alla koldeliselt 
aordi seina seesmise poole, lõhustumine 
aga levib difuusselt välimises pooles. 
Tugeva skleroosi piiravat mõju lõhus- 
tumisele näitab juht (57-aastane mees, 
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vt. mikrofoto 4), kui mitmed armistunud 
lõbustused, kuni 4 cm sügavuste tasku
tena, vaheldusid tugevate, aordi kogu 
seina hõlmavate aterosklerootiliste ala
dega. Sellega on seletatav ka lõbustuste 
teke suhteliselt nooremas eas. I. Gore ja 
A. E. Hirsti (1) järgi 8 ... 10%-l lõhus- 
tunud aneurüsmi juhtudest seesmine 
rebend üldse puudub. Lõbustava hema- 
toomi lähteks on verejooks aordi seina 
väikestest veresoontest keskkesta dege
neratiivsete muutustega tsooni. Sama 
päritoluga on ka meie poolt täheldatud 
seinasisesed väikesed verevalumid väl
jaspool lõhustavat hematoomi (vt. mik
rofoto 3). Kõhuaordi aneurüsmide teke 
seostub haavandilise ateromatoosiga. 
Süfiliitilise mesaortiidi korral saab re
bend alguse eelnevalt kujunenud aneu- 
rüsmist. Viimane variant on ka reumaa- 
tilise aortiidi korral.

Lõhustuva aneurüsmi progresseeru- 
mise etappidena on morfoloogilise leiu 
alusel arvestatavad: esmane seesmine 
rebend esialgse lõbustava hematoomiga, 
lõhustumise progresseerumine, väline 
rebend hematoomi levikuga aordi ümb
russe, läbimurd kehaõõnde või õõnes- 
elundisse. Viimased etapid kehtivad ka 
aterosklerootilise aneurüsmi rebendi 
puhul. Etapiline kulg täieliku armistu- 
mise võimalusega, kuigi väga harva, 
eitab aordirebendi absoluutset fataalsust 
ja on kirurgilise ravi eeldus. Viimase 
soodsate hilistulemuste kohta leidub 
andmeid kirjanduses (1, 2, 3, 8).

Kuigi meie haiglates on taoliste ope
ratsioonide tegemine veel vähe reaalne, 
on õige diagnoos eelduseks aneurüsmi 
armistumisele (1, 5, 10). Aordirebendi 
sümptoomide mitmekesisus tuleneb he
matoomi levikust koos aordist lähtuvate 
arterite kompressiooniga. Põhilised 
sümptoomid — valu, kollaps ja šokk — 
põhjustavad esmajoones müokardiin- 
farkti kahtlust. A. Senenko ja V. Dmitr- 
jevi (10) järgi oli 62%-l aordirebendiga 
haigetest enne hospitaliseerimist diag
noositud müokardiinfarkt, järgneval 
EKG-uuringul leiti koronaarpuudu- 
likkuse tunnuseid vaid 5%-l. Käesolevas 
analüüsis oli kolmel juhul lisaks aordi- 
rebendile müokardiinfarkt. Diferent- 

siaaldiagnostiliselt on aordirebendile 
omased järgmised sümptoomid: valu 
vahelduv laad (valu sagedane kiirgu- 
mine selga), vererõhu ja pulsilaine eri
nevus suurtel arteritel, pulsatsioon rin- 
naku-rangluu liigese taga, kahinad 
aordi kohal, hemoglobiini näidu vähe
nemine; röntgenoloogilisel uurimisel se
dastatav aordikaare varju progresseeruv 
laienemine; vasaku südamevatsakese 
funktsioonivõime säilimine ja müokar- 
diinfarktile omase EKG-leiu puudumine 
(5, 7, 8, 9, 10). Täpset diagnoosi võimal
dab aortograafia (4, 8). Kõhuaordi aneu
rüsmi diagnoosimist kergendab aneu
rüsmi palpeeritavus.

Konservatiivse ravi põhisuunaks on 
vererõhu alandamine ganglioblokaatori- 
tega ja hemostüptiliste vahendite kasu
tamine (10). Mõjus on olnud ravi reser- 
piiniga (1, 5). Antikoagulandid on vastu
näidustatud (7).

Kokkuvõte. Aordirebendi sümptoo
mid olenevad esmajoones rebendi loka
lisatsioonist ja hematoomi levikust. On 
kaks põhivormi: rebend rinnaaordi lõ- 
hustuvast aneurüsmist aordi keskkesta 
degeneratiivse kahjustuse alusel, mille 
kujunemisel on suur osa hüpertensioo
nil, ja rebend tingituna kõhuaordi atero- 
sklerootilisest aneurüsmist. Pooltel juh
tudel areneb rebend etapiliselt, soodsal 
juhul võib rebend armistuda.
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HAPNIKUAINEVAHETUSE
KOMPLEKSSE 
ISELOOMUSTAMISE 
METOODIKA
VIIVI RUGA ELMUT LAANE VÕRU 

südame väljutusmaht, vereqaasid, hingamine, 
energiavahetus, gaaskromatograafia, vere hapni- 
kumahtuvus, hapniku utilisatsioonikoefitsient

Ainuüksi toitainete (süsivesikute, 
rasvade ja valkude) olemasolu ei taga 
veel organismi elutegevuseks vajalikku 
energiavahetust. Bioenergeetiliste prot
sesside normaalseks lõpptulemuseks on 
vaba elektroni üleminek substraadilt 
hapnikule, mis ühtlasi on elektronide 
lõppaktseptor (2). Seoses viimasega 
tuleb bioenergeetiliste protsesside rea
liseerumisel pidada mitte vähem oluli
seks teguriks veregaaside transpordi, 
südame kui tsirkulatsioonielundi ja 
välishingamise kui primaarse gaasiva- 
hetuse koordineeritud tegevust. Tarvit
seb kas või üheski nimetatud süsteemi 
sisemises struktuuris tekkida oluline 
muutus ja organismi energeetika on 
juba häirunud. Et mainitust ülevaadet 
saada, jälgisime südame väljutusmahtu, 
gaasivahetust ja veregaaside transporti 
iseloomustavaid näitajaid umbes 1100 
isikul. Tervikliku pildi saamiseks esi
tame ka need metoodika põhipunktid, 
mille teised autorid on juba kasutusele 
võtnud. ,

Minutis tarbitud hapniku hulk (Vo2) 
on võrdne südame väljutusmahu (Qi) 
ja hapniku kontsentratsiooni muutuse, 
s. o. arteriovenoosse diferentsi (VaoÄ — 
Vov,) korrutisega (1, 5, 8): Vo2=QtX 
X(Vao2—VovJ. Siit tuleneb süda

me väljutusmaht Qi = 777------ - —7 .
(VuOz—VvO2)

Laialt on levinud südame väljutus
mahu määramine kaudsel Ficki meeto
dil (1, 5, 8), mis põhineb toodud valemil 
ning mille puhul indikaatprina kasuta
takse veres hästi lahustuvat indiferent
set gaasi. Oma töös kasutasime indife
rentse gaasina atsetüleeni (1).

Atsetüleeni (C2H2) ja alveoolide ve
reringe kontakti aja määramise aluseks 
on kopsude kaudu ühes ajaühikus verre 
difundeerunud hapniku kogus. Selleks 
lisatakse sissehingatavale atsetüleeni 
sisaldavale gaasisegule езс tempore 
hapnikku ning määratakse nii hapniku 
kui ka atsetüleeni neeldumine -4 ... 5 
hingamistsüklis. Et hapniku tarbimine 
ajaühikus on eelnevalt kindlaks tehtud, 
on sellega fikseeritav ka atsetüleeni 
kontakti aeg alveolaarvereringega.

Hapniku ja atsetüleeni kontsentrat
siooni gaasiproovides määrame gaas- 
kromatograafiliselt gaaskromatograafi- 
ga «Võrukrom 1».

Olgu meil hapniku kasutamine orga
nismi poolt 200 ml minutis. Atsetülee
ni sisaldavast gaasisegust aga neeldus 
katseajal (t) 50 ml hapnikku. Järelikult 

50t = —00 = 0,25 minutit ehk 15 sekun
dit. See ongi aeg, mille jooksul oli atse
tüleeni sisaldav gaasisegu kontaktis 
alveolaarvereringega. Määrame 15 se
kundi jooksul verre difundeerunud 
atsetüleeni koguse. Lähtudes ühe mi
nuti jooksul verre difundeerunud 
atsetüleenist ja tema lahustuvuskoefit- 
siendist veres, leiame ühes minutis 
kopsu läbinud vere mahulise hulga 
(Qc) järgmisest valemist:
л _ 2Х(Уоя)Х(С2н21-С2н2д)

C (О21-О2д )X (СзН^+С2н2д )X (B-48.DX
0,00974) (j)
C2H2 — atsetüleeni kontsentratsioon esime

ses proovis (%),
С2Н2д — atsetüleeni kontsentratsioon teises 

proovis (%),
O2]. — hapniku kontsentratsioon esime

ses proovis (%),
О2тг — hapniku kontsentratsioon teises

proovis (%),
В — õhurõhk (mm Hg),
48,1 — veeauru rõhk alveolaarõhus,
0,00974 — atsetüleeni lahustuvuskoefitsient

veres kehatemperatuuril.
Et uuritavatel kopsust lähtuvat hin

gamispuudulikkust ei esinenud, võime 
neil suurt ja väikest vereringet minu
tis läbivat vere hulka pidada praktili
selt võrdseks (šuntide tõttu tekkinud 
viga ei ole üle 1%), seega ka minutis
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Joonis. Hapnikuainevahetuse dünaamilise funktsionaalse reservi planimeetriline mudel prak
tiliselt tervel (a), südame isheemiatõbe (b) ja aneemiat põdeval haigel (c).

kopsu läbinud vere hulka (Qc) võrdseks 
südame väljutusmahuga (Qt).

Välja arvutanud südame väljutus- 
mahu ning teades hapniku tarbimist 
minutis (Voo), leiame Ficki valemi abil 
hapniku arteriovenoosse diferentsi 
(Vao,—V vo2).

Hapnikusisalduse määramisel arte
riaalses veres (Vao2) lähtusime asja
olust, et 1 g hemoglobiini (Hb) seob 
1,4 . . . 1,37 ml hapnikku (3, 4, 7). Meie 
laiuskraadil ja tasemel merepinnast 
loetakse selle konstandi keskmiseks 
väärtuseks 1,34 (7). Hemoglobiinisisal
duse alusel leiame arteriaalse vere 
teoreetilise hapnikumahtuvuse. Kuna 
kogu hemoglobiin ei ole veres hapni
kuga tegelikult küllastunud (4), sõltub 
vere tegelik hapnikumahtuvus ka 
oksühemoglobiinisisaldusest protsenti
des.

Oksühemoglobiinisisaldust veres mää
rame A. Kuliku meetodil (6). Katse
alune hingab 80 . . . 90°/o-lise hapniku 
keskkonnas viis minutit, mille järel 
võrdsustatakse oksühemomeetril oksü- 
hemoglobiini protsent 100-ga, seejärel 
hakkab uuritav hingama juba välis
õhku. Viie minuti pärast märgitakse 
oksühemomeetri näit, mis ongi vere 
oksühemoglobiinisisaldus (HbO2). Nii 
siis Veo2=Hbg%Xl,34X5^0!- (ml/D.

Eeltoodust lähtudes võime südame 
süstoolse mahu (Qi>) ja südameindeksi 

kõrval leida ka mõned vere gaasitrans- 
porti iseloomustavad suurused:

1. Hapnikusisaldus venoosses veres 
(Vvo2) ml-tes 1 kohta
V v Од = VaO^— (Va02—v v 02 ) 

(norm 130,0+2,36 ml/1)
2. Hapnikusisaldus südame süstoolses 

mahus (Vqbo2) ml-tes
VQbo2 = QbXVao2 (norm 16,6+0,47 ml)

3. Hapniku funktsionaalne reserv 
(FRo2) on südame süstoolses mahus 
leiduva hapniku hulga ja hapnikupulsi 
suhe protsentides

Vq.o„X100
FRo, = 7;-------- ;----  , s. o. kogu veres2. o2 — pulss ’ b
leiduva hapniku suhe kasutatud hapni- 
kusse
VaOp= TT-"1";— (norm 300,0+8,37%) 

“ Vao2 — *'  ^2.
4. Hapniku utilisatsiooni koefitsient 

(UKo,) on võrdne hapniku arteriove
noosse diferentsi (Vao2—Vvo2) ja ar
teriaalses veres leiduva hapniku (Vao2) 
hulga suhtega protsentides

UKo2 =
(VaO2—VvO£)X100

Va02
(norm 34,0 + 0,69%).

Ravipraktikas ilmnevad hapniku 
funktsionaalsete reservide hindamisel 
raskused, kui kompensatsioonimehha
nismide käivitumise tõttu on mainitud 
näitajates tekkinud erisuunalised muu
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tused. Näiteks samal ajal südameindek- 
si langusega energiavahetus sageli kii
reneb, mis antud tingimustes parata
matult on hapniku utilisatsiooni koe
fitsiendi tõusu põhjus. Teiselt poolt 
ilmneb hapniku utilisatsiooni koefit
siendi languse korral sisemise, s. o. 
koehingamise häire tagajärjel kompen
satsioonimehhanismina südameindeksi 
tõus isegi südame- ja vereringepuudu- 
likkuse korral. Seejuures on energia
vahetus kas normis või langenud.

Küsimuse uurimisel kasutame plani- 
meetrilist mudelit. Hapnikuainevahe- 
tüse dünaamilise funktsionaalse reservi 
(O2DFR) iseloomustamisel lähtusime 
nelja tegurite rühma funktsionaalsest 
seisundist.

1. Hapniku kasutamist organismis 
väljendab energiavahetuse tase põhi- 
ainevahetuse tasemega võrreldes 
(EV %).

2. Organismi varustamist hapnikuga 
(s. o. välishingamise ja punase vere 
funktsionaalset seisundit) hindame ar
teriaalse vere hapnikusisalduse alusel 
(VaO, ml/1).

3. Hapniku funktsionaalne reserv 
peegeldab organismis leiduva vaba 
hapniku kasutamise astet (FRo2%).

4. Hapniku transporti kopsudest ku
dedeni iseloomustavad südameindeksi 
arvulised väärtused (Sl 1/min/m2 keha
pinna kohta).

Mainitud mudeli loomisel eeldasime, 
et kirjeldatud neli tegurite rühma või
vad organismi elutegevuses olla 
võrdse tähendusega. Seepärast viisi- 
megi normväärtused ühesugusesse mas
taapi. Hapnikuainevahetuse dünaamilist 
funktsionaalset reservi kujutame nelja 
näitajat tähistavate ühesuuruste rin
gide ühise segmendina, mis vastab eks- 
perimentaalandmetele. Ringide kesk
punktid paiknevad kahel ristuval sir
gel ristumispunktist võrdsel kaugusel, 
milleks on '/з ringi raadiust. Viimane 
on põhjendatav asjaoluga, et hapniku
ainevahetuse funktsionaalse reservi 
ükskõik millise teguri väärtuse langus 
üle 67% on kestvama elutegevusega 
tavalistes tingimustes sobimatu. Hapni

kuainevahetuse dünaamilise funktsio
naalse reservi mudeli konstrueerimisel 
lähtume uuringutel saadud andmetest 
(EV, Vao£, FRoa, Sl) ringide raadiuste- 
na, säilitades mõõdu ja ringide kesk
punktid (vt. joonis).

Näitena esitame hapnikuainevahetuse 
dünaamilise funktsionaalse reservi pla- 
nimeetrilise mudeli praktiliselt tervel, 
südame isheemiatõbe ja aneemiat põ
deval haigel.

Järeldus.
Hapnikuainevahetuse dünaamilise re

servi määramine aitab iseloomustada 
vere, vereringe ja hingamise talitluse 
mitmesuguse geneesiga häireid ning 
sellest tulenevalt organismi funktsio
naalsete reservide langust summaar
selt.
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IFilosoofia ja 
meditsiin

UDK 100:61

TERVIS KUI BIOLOOGILINE 
JA SOTSIAALNE KATEGOORIA

SILVER KOPPEL • TALLINN

tervisemääranq, elu vaba liikumine, inimese sot
siaalne ümberkujunemine

Tervis on praktilise meditsiini põhi
eesmärk ja teoreetilise meditsiini põhi
mõiste. Entsüklopeediatele ja õpikutele 
iseloomuliku määrangu kohaselt on ter
vis «organismi loomulik seisund, mis 
avaldub täiuslikus eneseregulatsioonis, 
kõikide elundite ning süsteemide har
moonilises koostöös ja dünaamilises 
tasakaalus ümbritseva keskkonnaga» (9, 
lk. 886). Mõnikord täiendatakse analoo
gilist loetelu karakteristikaga «ning 
puuduvad haiguslikud muutused» (6, 
lk. 552).

Niisugused määrangud loetlevad ter
vise bioloogilisi põhitunnuseid, mis on 
ühised taimele, loomale ja inimesele. 
Erinevalt teistest elusolenditest on ini
mene ühtaegu bioloogiline ja sotsiaalne 
olend. Ühtaegu bioloogiliselt ja sot
siaalselt on determineeritud nii elutege
vus, mis inimest enesena säilitab (ter
vis), kui ka haiguslikud kõrvalekaldu
mised sellest.

Tervise sõltumine sotsiaalsetest tegu
ritest saab tänapäeval üha ilmsemaks. 
Üha arvukamaks muutuvad katsed mää
ratleda tervist sotsiaalse või bioloogilis- 
sotsiaalse kategooriana. ÜTO põhikirja 
kohaselt on tervis «täieliku kehalise, 
psüühilise ja sotsiaalse heaolu seisund, 
mitte ainult haiguste või kehaliste de
fektide puudumine» (6, lk. 552).

Üks põhjalikumaid bioloogilis-sot- 
siaalseid määranguid mõistab tervist 
kui «organismi dünaamilist tasakaalu 
ümbritseva loodusliku ning sotsiaalse 
keskkonnaga, mille tagajärjel täiuslikult 
avalduvad kõik inimese bioloogilises 
ning sotsiaalses olemuses peituvad või
med ja maksimaalse võimaliku inten
siivsusega funktsioneerivad kõik orga
nismi elutähtsad allsüsteemid, kusjuures 
nende funktsioonide üldine kooslus on 
optimaalne organismi terviklikkuseks 
ja kiireks ning adekvaatseks adaptat
siooniks pidevalt muutuvas looduslikus 
ning sotsiaalses keskkonnas» (8, lk. 106). 
Siin tunnustatakse inimese ning tema 
elukeskkonna bioloogilis-sotsiaalset loo, 
must ja seostatakse tervist inimese või
mete avaldumise ning rakendamisega.

Artikkel püüab vastata küsimusele: 
milles avaldub inimese sotsiaalne üm
berkujunemine? Siit tulenevalt aga ka: 
mida tähendab sotsiaalse olendi tasa
kaal keskkonnaga, millised on ta võimed 
ja kuidas need avalduvad tervisena, 
millises vahekorras on tervis ja sot
siaalne heaolu?

Asja olemuse mõistmiseks tuleb mõis
ta ta vastandit. Tervise kõige üldisemaks 
mõistmiseks tuleb kõige üldisemalt 
mõista haigust. K. Marx kirjutab: «Kas 
ei ole elule omane ka vaba liikumine? 
Mis on haigus, kui mitte oma vabaduses 
piiratud elu?» (4, lk. 64).

K. Marx ei samasta tervist ega elu 
vaba liikumist, vaid käsitleb mõlemaid 
elu «normina». Tees sisaldab kaks mõ
tet: haigus on üks tegureid, mis piirab 
elu vaba liikumist, ja haigus ise on 
põhjustatud elu vaba liikumise piira
misest.

Elusorganismide tähtsaim funktsioon 
on ainevahetus, pidev enese taastoot
mine (vajaduste rahuldamine) välis
keskkonna arvel. Ainevahetuse tõttü 
püsib organismi sisekeskkond suhteliselt 
stabiilsena ja elusolend iseenesena. Kõik 
teised bioloogilised protsessid, sealhul
gas reproduktiivne tegevus, toimuvad 
ainevahetuse tulemuse ja eeldusena.

Kõige üldisemal kujul tähendab elu 
vaba liikumine seega takistamatut aine
vahetust. Ükski vabadus aga ei ole ab- 
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soluutne. Ainevahetus võib toimuda 
ainult piirides, mis sõltuvad organismi 
vajadustest ja keskkonna võimalustest.

Kui väliskeskkonna võimalused on 
kooskõlas organismi vajadustega, tagab 
see ainevahetuse tasakaalu ja organismi 
(samuti populatsiooni) säilimise suhteli
selt iseenesena. Nendes tingimustes võib 
toimuda ka bioloogilisele programmile 
vastav progressiivne arenemine lihtsa
malt keerulisemale. Puhtbioloogilise or
ganismi (taime ja looma) jaoks on see 
konkreetne piiramatu liikumine (tervis).

Teatavaid piire ületav sise- või välis
keskkonna muutumine muudab tasa
kaalu vajaduste ja võimete vahel, seega 
ainevahetuslikku tasakaalu. Kui orga
nism muutunud tingimustega kohaneb 
ja teisiti areneb, ei ole tema vabadus 
piiratud. Küll aga on endine vabaduse- 
mõõt (ainevahetuse tüüp) asendunud 
uuega.

Kui organismi vajadused on kesk
konna võimalustega võrreldes ülemäära 
suured (taime ja looma jaoks tähendab 
see ühtlasi, et ta võimed on väiksemad 
keskkonna nõuetest), osutub ainevahe- 
tuslik tasakaal võimatuks. Organism 
destrueerub, degenereerub või hukkub. 
Ta vaba liikumine on seega piiratud.

Bioloogiline ainevahetus on organismi 
ja keskkonna vahetu vastastikune toi
me: bioloogiline olend võib enesena 
säilida ja enesesarnaseid reprodutsee
rida üksnes keskkonnas, mis sisaldab 
valmis kujul kõiki assimileerimiseks 
vajalikke aineid. Inimene seevastu loob 
ise oma elukeskkonna, muudab ja ku
jundab loodust vastavalt oma vajadus
tele. Kuid ta on selleks võimeline ainult 
ühiskondliku eluviisi tõttu.

Ühiskondliku eluviisi põhikomponen- 
did on järgmised.

1. Töö (ja teised sellest iseseisvunud 
materiaalse praktika vormid), milles 
inimesed kollektiivse tegevuse ja ühis
kondlikult loodud tööriistade abil too
davad oma vajadustele vastavaid mate
riaalseid hüvesid. Kõik teised ühiskon
naelu küljed, sealhulgas ka vaimne toot
mine ja teoreetiline tegevus, olenevad 
materiaalsest praktikast.

2. Ühiskondlik suhtlemine artikulee

ritud kõne abil, mis teeb võimalikuks 
inimeste ühinemise kollektiivseks tööks.

3. Ühiskondlikult reguleeritavad suh
ted materiaalsete hüvede tootmise ja 
jaotamise protsessis, sellest tulenevalt 
aga ka kõikides teistes ühiskonnaelu 
sfäärides.

Spetsiifiliselt inimlik vaba liikumine 
on seega materiaalsete hüvede tootmine 
ühiskonna vajaduste rahuldamiseks ja 
nende hüvede tarbimine omaenese orga
nismi ning inimelu taastootmiseks.

Oma vajaduste rahuldamine vastavalt 
keskkonna võimalustele ja keskkonna 
nõuete täitmine vastavalt oma võimete
le on inimese jaoks üksnes bioloogiline 
vabadus, mis küll tagab tema eksisteeri
mise, kuid ei taga spetsiifiliselt inim
likku (ühiskondlikku) arenemist. Teatav 
vajaduste rahuldamise ja võimete ra
kendamise optimum, mis koos ühiskonna 
arenemisega suureneb, on muidugi ter
vise säilitamise eeldus. Ka ülalpool seda 
optimumi võib vajaduste ja võimaluste 
mittevastavus viia haigestumisele, kuid 
mitte alati.

Ühiskonna arenemise objektiivne sea
duspärasus on inimvajaduste tõus (kva
litatiivne suurenemine), mis tekitab 
vastuolu keskkonna võimalustega. Sel
le vastuolu lahendab uute võimete kuju
nemine ja nende rakendamine uute 
keskkonnavõimaluste loomiseks, mis 
suurenenud vajadusi rahuldavad. Ka 
siis, kui keskkonna nõuded võimetest 
suuremaks osutuvad, võivad kujuneda 
kvalitatiivselt uued vajadused ning või
med ja uus vajaduste rahuldamise tüüp’ 
Kuid iga rahuldatud vajadus tekitab 
omakorda uusi vajadusi.

Seega on vajaduste ja võimaluste 
(samuti ka võimete ja nõuete) teatav 
optimaalne mittevastavus ühiskondliku 
progressi allikaks. Inimese ühiskond
likku arenemist aga piiravad keskkonna 
nõuete mitteküllaldasus ja keskkonna 
võimaluste ülemääralisus. Teiste sõna
dega: ühiskondliku vaba liikumise piira
mine on selle suurenemise (uute mõõdu- 
suhete) eeldus.

Siit tuleneb, et inimelu vaba ja piira
tud liikumise, otstarbekate ja ülemäära- 
liste piirangute, tervise ja haiguse 
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eristamine on küllalt komplitseeritud. 
See eristamine aga on praktiliselt vaja
lik: haigused võivad paraneda ravi 
mõjul, vajaduste ja võimaluste dialek
tika vääriti mõistmine (ebaõige suhtu
mine ühiskondlikku kohusesse) võib 
muutuda kasvatuse tulemusena, eba
sobivaid keskkonnatingimusi on võima
lik muuta. Sotsiaalsed tingimused, mis 
inimese vabadust oma ajaloolise iseloo
mu tõttu piiravad, muutuvad aga üks
nes ühiskondlikkude suhete muutumi
sega.

Inimese bioloogilis-sotsiaalne loomus 
lubab suhteliselt eristada meditsiinilist 
tervist sotsiaalsest, samuti mõista nende 
omavahelist läbipõimumist. Kui puht- 
bioloogilise olendi tervise kriteeriumiks 
on populatsiooni säilimine, siis inim
isiksuse sotsiaalse tervise kriteeriumiks 
on ühiskondlik progress. Meditsiiniline 
tervis resulteerib mõlemast.

Haigus iseenesest ei ole spetsiifiline 
inimesele, vaid elule üldse. Haigusprot- 
sess (rakkude, kudede ja elundite ana
toomilised, füsioloogilised, biokeemili
sed ja biofüüsikalised muutused) näib 
esimesel pilgul puhtbioloogilisena. Just 
sellepärast on meditsiin ajalooliselt 
arenenud loodusteadusliku distsipliinina 
ja areneb niisugusena ka praegu.

Kuid meditsiin ei tohi unustada, et 
paljud protsessid inimorganismis tule
nevad inimese sotsiaalsest ümberkuju
nemisest ja on bioloogilis-sotsiaalselt 
reguleeritud.

Ekslik oleks tõlgendada ühiskondlik
kust üksnes eluviisina. Inimene jääb 
ühiskondlikuks olendiks ka ühiskonnast 
suhteliselt isoleerituna (3, lk. 596). Ta ei 
ole lihtsalt «täiuslikem looduslik keha» 
ja «riigikeha element», nagu arvasid 
XVII sajandi materialistid, vaid muutub 
ühiskondliku eluviisi tõttu ise «ühis
kondlikuks kehaks».

Töö ja kõne tulemuse ning eeldusena 
kujuneb kõrgema närvitegevuse spetsii
filiselt inimlik vorm: teadvuse ja tahte 
anatoomilis-füsioloogiline substraat. Ini
mene teeb oma teadvuse ja tahte objek
tiks mitte üksnes väliskeskkonna, vaid 
ka omaenese spetsiifiliselt inimliku elu
tegevuse. Teadvus aga ei ole ainuüksi 

individuaalse tunnetustegevuse tulemus, 
tahe ei sõltu üksnes individuaalsetest 
vajadustest.

Põhilise osa oma teadmistest omandab 
inimene teistelt ühiskonna liikmetelt 
ühiskondliku praktika, suhtlemise ja 
õppimise protsessis. Põhiline osa tahet 
determineerivatest otsustustest, hinnan
gutest ja eesmärkidest väljendab prak- 
tikaobjektide ühiskondlikku tähendust 
ning oleneb seega ühiskondlikkudest 
suhetest. Nagu inimese teadvus on osa 
ühiskondlikust teadvusest (mida inime
ne küll ka ise kujundab), nii on ka ini
mese tahe osa ühiskondlikust tahtest.

Kui K. Timirjazev väitis: «Taim —- 
see on leht» ja A. Samoilov: «Loom — 
see on lihas» (10, lk. 75), on eelkõige 
öeldud, et puhtbioloogilise organismi 
olemus on temas eneses. Inimene aga on 
«inimmaailm, riik, ühiskond» (1, lk. 31), 
inimese olemus on «ühiskondlikkude 
suhete kogusumma» (2, lk. 333). Ühis
kond, mis objektiivselt asub väljaspool 
inimest, on inimese organismis esinda
tud tema teadvuse ja tahte anatoomi- 
lis-füsioloogilise substraadina. Järeli
kult on iseenesest bioloogiline kõrgem 
närvitegevus osaliselt allutatud ka sot
siaalsetele seaduspärasustele.

Samal ajal säilitab kõrgem närvitege
vus oma algse funktsiooni: reguleerida 
kõiki organismis toimuvaid mittetahte- 
lisi, oma olemuselt bioloogilisi protsesse. 
Kuivõrd kõrgem närvitegevus on ühtne 
seostatud tervik, on seostatud ka orga
nismi teadlik ja mitteteadlik, bioloogi
line ja sotsiaalne regulatsioon.

Seega on «iseenesest bioloogiline», 
haigusprotsess bioloogilis-sotsiaalselt re
guleeritud ka siis, kui teda põhjustavad 
puhtbioloogilised välistegurid. Kõrge
mas närvitegevuses esindatud sotsiaalse 
mõju tervisele tõestavad tähelepanekud 
psühhosomaatilise vastastoime kopt. 
Kõrgem närvitegevus võib toimida bar
jäärina tervise kaitseks, kuid ta võib 
haigusi ka võimendada. Selle regulaatori 
vahendusel võivad tervist soodsalt või 
ebasoodsalt mõjutada inimene ise, arst, 
konkreetne kollektiiv või ühiskondlikud 
suhted tervikuna.

Kui inimene ei rakenda oma ühis
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kondlikke võimeid piisavalt, ei rahulda 
ta oma primaarset vajadust — töötada. 
Selle tagajärg on kõrgema närvitege- 
vuse ühekülgne funktsioneerimine, mis 
häirib organismi terviklikkust ja eluli
selt tähtsate funktsioonide koostööd. 
Järelikult on meditsiinilise tervise ja 
sotsiaalse vabaduse seostamine põhjen
datud.

Toodud kaalutlustest lähtudes võime 
väita, et inimese kui bioloogilis-sotsiaal- 
se olendi vabaduse, ühtlasi meditsiinilise 
tervise põhitunnus on võime tegutseda 
vastavalt ühiskonna arenemise objek
tiivsetele seadustele ja sellepärast ka 
vastavalt progressiivsete klasside huvi
dele. Niisuguse vabaduse eeldus on op
timaalne mittevastavus inimese vaja
duste ja keskkonna võimaluste (inim
võimete ja keskkonnanõuete) vahel. 
Selle optimumi kindlaksmääramine aga 
ei saa toimuda teoreetiliste kaalutluste, 
vaid inimkonna ühiskondlik-ajaloolise 
praktika alusel.

Vastupidi, haiguse põhitunnuseks 
on inimorganismi ebaotstarbekohane 
funktsioneerimine ja arenemine, mis 
häirib kehalist, vaimset ning sotsiaalset 
heaolu ja takistab inimese praktilist 
tegutsemist ühiskonna arenemise objek
tiivsetele seadustele (ja progressiivsete 
klasside huvidele) vastavalt.

Need põhitunnused aga ei määratle 
haiguse olemust, vaid seda, mis on ühine 
kõikidele haigustele. Igal üksikjuhul 
peab meditsiin arvestama seda, et ei ole 
haigust üldises mõttes, vaid on konk
reetsed haigused.

Tuleb arvestada ka seda, et meditsiini 
mõisted «norm» (terve, otstarbekohane, 
loomulik) ja «patoloogia» (haige, eba
otstarbekohane, ebaloomulik) ei ole ot
seselt üle kantavad sotsioloogiasse. Me
ditsiiniline norm ei pruugi ühtida sot
siaalse normiga: ka haige inimene võib 
olla väärtuslik ühiskonnaliige ja või
delda sotsiaalse progressi eest.

Kuivõrd ühiskond progressiivselt are
neb, on nii meditsiinilise tervise kui ka 
sotsiaalse vabaduse kvalitatiivsed ning 
kvantitatiivsed tunnused ajalooliselt 
muutuvad ja ajalooliselt konkreetsed. 
Seega on ajalooliselt konkreetne ka piir 

meditsiinilise tervise ja haiguse vahel. 
Möödunud sajandil võidi tervisena mõis
ta üksnes kliiniliselt ja anatoomiliselt 
diagnoositavate haiguste puudumist. 
Tänapäeval võime kõnelda juba ka fü
sioloogilisest ning biokeemilisest tervi
sest. Teaduse arenemine lubab haigus
teks pidada ka niisuguseid kõrvalekal
dumisi vabast bioloogilisest elutegevu
sest, mida varem ei suudetud diagnoo
sida.

Küsimus aga ei ole ainult diagnosti
kas. Tervis oleneb ühiskonna võimalus
test terve elulaadi tagamiseks, seega 
ühiskonna ning inimese arengutasemest. 
Ühiskonna nõuded inimesele suurenevad 
koos ühiskonna võimalustega tervise 
tagamiseks. Need nõuded, järelikult ka 
ühiskondliku vaba liikumise piirid, sõl
tuvad progressiivsete klasside huvist 
arenemiseks või reaktsiooniliste klasside 
huvist olemasoleva ühiskonnakorra säi
litamiseks.

Sellest tulenevalt on võimalik üha 
järjekindlamalt rõhutada sotsiaalset 
heaolu kui tervise tunnust. Antagonist
likus klassiühiskonnas ei ole see mõel
dav. Sotsiaalse heaolu tagab kõikidele 
oma liikmetele ainult kõrgesti arenenud 
ja klassiantagonismist vaba ühiskond, 
seega alles Nõukogude riik võis seada 
eesmärgiks «kõikide ühiskonnaliikmete 
täieliku heaolu ja igakülgse vaba arene
mise» (5, lk. 232).

Sotsialismimaade reaalsed saavutused 
elanike tervise ja heaolu tagamiseks on 
eeskuju ka ülejäänud maailmale. Sot
sialistliku tervishoiusüsteemi autoriteet 
avaldub ÜTO tervisemäärangus ja pal
judes teisteski seisukohtades.

Muidugi ei saa heaolu ja tervist otse
selt samastada. Ainuüksi tervis ei suuda 
tagada isegi kehalist ja vaimset heaolu, 
ammugi veel sotsiaalset. Suhtelise hea
olu võib piisavalt arenenud ühiskond 
tagada ka haigele. Kehaline ja vaimne 
heaolu on tervise tunnused (kuigi nad 
omakorda tervist mõjutavad). Sotsiaalne 
heaolu on tervise, järelikult ka kehalise 
ning vaimse heaolu eeldus ja tulemus.

Heaolutunne on tervise bioloogilis- 
sotsiaalse regulaatori koostisosa ja ise
loomustab selle seisundit. Kui organismi 
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Nõukogude Eesti Tervishoid, 1981, 3, 182—18'

terviklikkus ja kõikide elutähtsate 
funktsioonide optimaalne koostöö on 
häiritud, on häiritud ka heaolutunne. 
Teiselt poolt on sotsiaalse heaolu häired 
soodne pinnas haigustele.

ÜTO põhikiri eitab seega vana tervi- 
semõistet: kliiniliselt ja anatoomiliselt 
diagnoositavate haiguste puudumist. 
Järelikult tähendab ta ravi, profülaktika 
ja meditsiini kokkusulamist — mõte, 
mis on väljendatud juba Avicenna 
«Arstiteaduse kaanonis» (7, lk. 5). Sa
muti on sellega nõutud kõikidele maa
ilma rahvastele niisuguseid elutingi
musi, mis reaalselt tagaksid tervise.
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RINNANÄÄRMEVÄHI HOR- 
MOONRAVI MOLEKULAARSED 
ASPEKTID
PAAVO KÕRGE MATTI KÕRGE ■ TARTU 

rinnanäärmevähk, endokriinravi, östroqeenide 
retseptor, östradiool, prolaktiin

Kudede diferentseerumist ja kasvu 
reguleeritakse suurel määral hormooni
dega. On teada, et ainevahetuse hormo
naalne kontroll teostub üle spetsiifiliste 
retseptorite, mis ontogeneesi käigus 
moodustuvad nii rakumembraanides kui 
ka tsütoplasmas. Ka rinnanäärmed 
sisaldavad polüpeptiid- ja steroidhor- 
mooni retseptoreid, mis mõjutavad 
näärmete kasvu ja talitlust. Need ret
septorid võivad säilida ka valgusünteesi 
häirete tagajärjel tekkinud väärastunud 
arenguga koes — kasvajas. Sellisel juhul 
säilib hormonaalne kontroll ka kasvaja- 
rakkude üle. Kui häired valgusünteesi 
mehhanismis, mis põhjustavad kasvaja 
teket, hõlmavad ka retseptorite sünteesi, 
ei ole väärmoodustise kasv ega aineva
hetus enam hormonaalselt kontrollitav. 
Seega spetsiifiliste retseptorite olemas
olu või puudumine rinnanäärmevähis 
on üks olulisemaid kriteeriume, mis 
määrab rakkude sõltuvuse hormooni
dest ning aitab selekteerida haiged, kel
le haigus on hormoonidega ravitav.

Teatakse mitmeid polüpeptiid- ja ste- 
roidhormoone, mis võivad mõju aval
dada rinnanäärmevähi kasvule (vt. joo
nis). Enamik uurimisi, eriti aga need, 
mis käsitlevad hormoonide toimemehha
nismi, on tehtud loomadel, kuid leidub 
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kd andmeid, mis lubavad väita, et need 
on paljuski ülekantavad inimesele (22). 
Järgnevalt analüüsitakse mõningate 
sisesekretsiooninäärmete eemaldamise 
ja nende poolt eritatavate hormoonide 
või viimaste derivaatide mõju rinna- 
näärmevähile, lähtudes eelkõige andme
test, mis puudutavad hormoonide toime 
molekulaarset mehhanismi.

Hüpofüüs. Hüpofüsektoomia pidurda
vat mõju rinnanäärmevähi kasvule ja 
selle operatsiooni järgselt täheldatud 
metastaaside taandarengut (13) on raske 
ühe põhjusega seletada. Esiteks tuleks 
siin arvestada kasvajarakkudele aval
datava prolaktiini ja kasvuhormooni 
stimuleeriva mõju kadumist. Teiseks 
tuleb silmas pidada, et pärast hüpofüüsi 
eemaldamist ei moodustu enam gonado- 
tropiine, mis omakorda põhjustab östro- 
geenide ja progesterooni produktsiooni 
langust. Uuringud on näidanud, et hüpo
füsektoomia on õigustatud siis, kui rin
navähis on östrogeenide retseptor (13).

Rinnanäärmevähi kasvu stimuleerib 
ilmekalt polüpeptiidhormoon prolaktiin. 
Tema lühiajaline stimuleeriv toime 
avaldub ka siis, kui on eemaldatud 
munasarjad, hüpofüüs ja neerupealised 
(20). Prolaktiini bioloogilise toime rea
liseerumine rinnanäärmerakkudes algab 
selle hormooni mittekovalentse sidumi
sega rakumembraanidel. On näidatud, et 
sefaroosiga kovalentselt seotud prolak
tiin, mis rakku ei tungi, stimuleerib 
ikkagi ribonukleiinhapete sünteesi iso
leeritud rinnanäärmerakkudes (28). 
25J-prolaktiini seotakse näärmerakkude 
membraanide poolt küllalt afiinselt 
(Kd~10-9M) ja suure spetsiifilisusega 
(9), kusjuures need siduvad kohad, mida 
laktatsiooni ajal on ühes näärmerakus 
umbes 3000, võivad kasvajarakkudes 
kas säilida või kaduda (9). Prolaktiini 
ning polüpeptiid- ja valkhormoonide 
toimel tõuseb membraanides paikneva 
adenüültsüklaasi aktiivsus, mis tingib 
tsüklilise AMP hulga suurenemist rak
kudes. Arvatakse, et retseptorid, mis 
iga hormooni jaoks on spetsiifilised, on 
ühtlasi ka adenüültsüklaasi regulatoor- 
seteks komponentideks. Tsüklilise AMP 
kontsentratsiooni tõus aktiveerib pro-

Skeem. Rinnanäärme normaalsete ja kasva- 
jarakkude hormonaalse kontrolli võimalikud 
mehhanismid (13).
teiinkinaase, mis, fosforüülides riboso
maalseid, kromosomaalseid või mõnin
gaid muid valke, mõjutavad valgusün
teesi, mille kaudu realiseerub ka hor
mooni bioloogiline toime.

On näidatud, et prolaktiini bioloogi
lise toime pärssimine, milleks selle hor
mooni antiseerumit süstitakse iga päev, 
põh j ustab dimetüülbensantratseeniga 
(DMBA) indutseeritud kasvajate taand
arengut pooltel katserottidel, samal ajal 
kui tavaline küüliku seerum avaldab 
samasugust toimet ainult 13%-1 looma
dest (2). Vigastades aju III vatsakese 
põhja teatud punkte, on prolaktiini eri
tumist võimalik stimuleerida, kuna 
hüpofüüsi troopsete hormoonide sekret- 
sioon pidurdub. Ühelt poolt selgub, et 
kirjeldatud hormonaalne düsbalanss po- 
tentseerib DMBA poolt indutseeritud 
vähi levikut ja kasvu (4). Teiselt poolt 
põhjustab prolaktiini sekretsiooni pärs
simine tungaltera aktiivsete ühenditega 
spontaanselt tekkinud või DMBA poolt 
indutseeritud vähi ilmekat remissiooni, 
kusjuures pärast farmakoni kasutamise 
lõpetamist vähkkoe kasv suuremal osal 
loomadel ei taastu (3). Ka inimestel on 
prolaktiini sekretsiooni dioksüfenüül- 
alaniini ja tungaltera alkaloididega püü
tud pärssida, mis küll õnnestub, kuid 
millele kasvaja regressiooni alati ei 
järgne (19). Reserpiini tarvitamine, mis, 
nagu teada, stimuleerib prolaktiini sek
retsiooni, võib mõningate statistilist 
laadi uurimiste järgi soodustada rinna
näärmevähi teket (1). On siiski alust 
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arvata, et prolaktiinil ei ole rinnanäär- 
mevähi kasvus ainumääravat tähtsust. 
Loomkatsed on näidanud, et munasar
jade eemaldamise järgselt mõjub pro- 
laktiini sekretsiooni stimuleerimine 
DMBA poolt indutseeritud vähkkoe 
kasvule üksnes esimese paari nädala 
jooksul, hiljem aga täheldatakse kasva
jate regressiooni, vaatamata prolaktiini 
kõrgele kontsentratsioonile (4). Ka ini
mestel on leitud, et hüpofüüsi jala läbi- 
lõikamisest võib rinnanäärmevähk ha
kata taandarenema, vaatamata sellele, et 
prolaktiini kontsentratsioon on samal 
ajal kõrge (29). Need andmed näitavad, 
et mehhanismi, mis põhjustab rinna- 
näärmevähi regressiooni prolaktiini 
puuduse korral organismis, ei käivitata 
ega reguleerita ainult selle hormooni 
kontsentratsiooni muutustega veres.

Munasarjad. Nende eemaldamine on 
üks tõhusamaid hormoonravi meetodeid 
rinnanäärmevähi korral. See radikaalne 
operatsioon, mida esmakordselt kasutati 
juba möödunud sajandil, on näidusta
tud, kui vähkkoes leidub östrogeenide 
retseptor (13). Andmed näitavad, et hor- 
moonravile alluvate kasvajarakkude 
tsütoplasmas seotakse östradiooli suure 
afiinsusega ja spetsiifiliselt. Kasvajates, 
mis pärast ovarektoomiat ei regresseeru, 
on siduvate kohtade arv tsütoplasmas 
väga väike ja in vivo süstitud hormoon 
ei translotseeru tuumadesse (14), nagu 
seda täheldatakse hormoonidega hästi 
ravitavates kasvajates. In vitro tehtud 
katsed näitavad, et kuigi hormooniresis- 
tentsete kasvajate (näiteks R323OAC) 
tsütoplasma ei stimuleeri östradiooli 
sidumist kasvajarakkude kromatiini 
poolt, toimub see tsütoplasma mõjul, 
mis sisaldab östrogeeni retseptoreid 
(16). Oleks väär arvata, et steroidhor- 
moonide toimemehhanismis on pri
maarne tähtsus tsütoplasma retseptoril, 
sest küsimus rakkude hormoonitund- 
likkusest on tunduvalt komplitseeritum 
(12). Siiski on retseptori puudus tsüto
plasmas heaks kriteeriumiks, mis lubab 
selekteerida tuumorid, millesse hor
moonid toimet ei avalda.

Primaarses rinnanäärmevähis variee
rub östrogeenide retseptori sisaldus hai

getel väga laiades piirides, kusjuures 
on täheldatud selle näitaja sõltuvust 
haige vanusest menopausi suhtes (11). 
Küllalt ulatusliku materjali analüüs 
lubab väita, et ligikaudu 30%-l rinna- 
näärme vähki põdejaist retseptorit pri
maarsetes tuumorites ei ole, kuna meta- 
staasides leidub teda veelgi vähem, ligi
kaudu 4Oo/q-1 haigetest (13). Rinna
näärmevähi kasvule ei mõju mitte 
üksnes östrogeenid, vaid ka teised hor
moonid, millest osaliselt räägivad need 
juhud, kui östrogeenide retseptor on 
olemas, kuid hormoonravi tulemusi ei 
anna. Statistika näitab, et selliseid hai
geid on küllalt palju (~40%) (13, 15). 
Võimalik, et hormoonitundlikkuse puu
dumine östrogeenide retseptori olemas
olu korral on seotud häiretega hor
mooni toime molekulaarse mehhanismi 
mõningates hilisemates, tsütoplasma 
retseptoriga sidumisele järgnevates 
etappides. Siiski hormooniresistentsete 
ja hormoonravile alluvate kasvajate 
uurimine rottidel on näidanud, et kuigi 
esimestes tsütoplasma retseptoreid ei 
ole või on nende kontsentratsioon väga 
madal, seob nende tuumadest ekstra- 
heeritud kromatiin hormoonitundliku 
koe tsütoplasma östrogeeni retseptori 
komplekse (16). Seega põhjused, miks 
in vivo manustatud östradiool ei aku- 
muleeru hormooniresistentsete kasvaja
rakkude tuumades küllaldaselt, on 
nähtavasti seotud tsütoplasma retsepto
riga (14).

Eespool toodut silmas pidades on 
küllalt paradoksaalne, et östrogeenid 
manustatuna farmakoloogilistes annus
tes võivad esile kutsuda rinnanäärme
vähi regressiooni (13). östrogeenide 
toime võib mainitud juhul olla seotud 
prolaktiini mõju inhibeerimisega, sest 
toime kaob, kui prolaktiini kontsent
ratsioon organismis tõuseb kas hormooni 
manustamise ajal (18) või endogeense 
hormooni produktsiooni stimuleerimisel 
(21).

Munasarjade eemaldamise kõrval ka
sutatakse edukalt ka ravi antiöstrogee- 
nidega, mis mõjuvad retseptori tasemel, 
konkureerides endogeense hormooniga 
siduvate kohtade pärast (8). Antiöstro- 
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geenidest on rinnanäärmevähi ravis 
kõige laialdasemalt kasutusel tamoksi- 
feen, mis on l(p-B-dimetüülaminoetok- 
sifenüül)-l,2-difenüülbut-l-eeni trans
isomeer. Retseptorid küll seovad anti- 
östrogeene, kuid tekkinud kompleks kas 
ei liigu tuuma või translotseerub ning 
peetub tuumas küllalt pikka aega, ilma 
et järgneks östrogeenidele omane bio
loogiline toime. Võrreldes antiöstrogee- 
nide sidumise afiinsust östradiooli Kd 
väärtusega, võib välja arvutada anti- 
östrogeenide annuse, mis, hõlmates 
siduvad kohad, väldib östrogeenide pri
maarset toimet. Rottidel võib antiöstro- 
geenide manustamisele järgneda DMBA 
poolt indutseeritud rinnanäärmekasvaja 
regressioon (8). Rinnanäärmevähi korral 
on ravi antiöstrogeenidega osutunud 
peaaegu niisama mõjusaks kui endo- 
kriinravi teistel meetoditel. Seejuures 
ei ole nii selget korrelatsiooni kasvajate 
remissiooni ja östrogeenide retseptori 
kontsentratsiooni vahel vähkkoes, nagu 
seda on täheldatud teiste endokriinravi 
skeemide korral (13). Suur tähtsus on 
antiöstrogeenide annuse valikul, sest 
väga suurtes kogustes manustatuna 
mõjuvad nad sarnaselt östrogeenidega. 
Leidub ka andmeid, et antiöstrogeenid 
mõjuvad tuumori kasvu stimuleerivalt 
(17).

Progesteroon. See hormoon, mis on 
üks östrogeenide, androgeenide ja kor- 
tikosteroidide eellasi, stimuleerib rinna
näärmevähi kasvu. Progesterooni toime 
on tihedalt seotud östrogeenide toimega. 
Viimased stimuleerivad arvatavasti 
progesterooni retseptorite sünteesi (15). 
Progesterooni retseptorite olemasolu 
rinnanäärmekasvajas, mis sisaldab öst
rogeenide retseptoreid, näitab seega, et 
östrogeenid mõjuvad otseselt sellele 
koele (6). Nendest teoreetilistest seisu
kohtadest lähtudes pakub progesterooni 
retseptori määramine huvi ka täpsus
tava testina nende haigete osas, kellel 
haigus hormoonravile ei reageeri, vaa
tamata östrogeenide retseptori olemas
olule. Uuringud näitavad, et kasvajates, 
kus östrogeenide retseptor puudub, ei 
leidu ka progesterooni retseptorit. On 
tähelepanuväärne, et progesterooni ret

septor tehti kindlaks 56%-l haigetest, 
kellel östrogeenide retseptori proov oli 
positiivne (6). See protsent näitab ligi
kaudu ka nende juhtude arvu, kui 
endokriinravi (östrogeenide retseptori 
olemasolu korral) osutub mõjusaks.

Progesterooni manustamine, eriti koos 
östrogeenidega, põhjustab sageli rinna
näärmevähi regressiooni. Mõningatel 
juhtudel, kui östrogeenide manustamine 
suurtes annustes ei osutu mõjusaks, 
täheldatakse kasvaja regressiooni alles 
pärast progesterooni täiendavat manus
tamist (25). Mehhanism, mis tingib 
kasvaja taandarengu pärast progeste
rooni manustamist, on ebaselge. Kui 
sünteetilisi progestiine manustada suur
tes annustes, väheneb vere luteo- 
tropiini- ja kortisoolisisaldus. See näi
tab, et selles mehhanismis võib osaleda 
hüpofüüsi talitluse muutus, kuid on 
kirjeldatud ka juhte, kui haigel, kellel 
hüpofüüs on eemaldatud, põhjustab 
progesterooni ja östrogeeni kombineeri
tud manustamine rinnanäärmevähi reg
ressiooni (15).

Neerupealised. Et neerupealistes toi
muva steroidide sünteesi vaheproduktid 
võivad organismis muutuda östrogeeni- 
deks, eemaldatakse ovarektomeeritud 
paramenopausis või postmenopausis hai
getel neerupealised kirurgiliselt või 
kasutatakse funktsiooni keemilist blo
kaadi. Viimase puhul manustatakse 
glükokortikoide suurtes annustes, mis 
pärsivad kortikotropiini sekretsiooni ja 
põhjustavad neerupealiste atroofia. Ar
vestades glükokortikoidide kõrvaltoimet 
ja seda, et adrenalektoomia puhul saa
dakse paremaid ravitulemusi, on kasu
tusele võetud ka steroidide sünteesi 
blokaatorid. Seegi tee ei ole eriti mõju
saks osutunud. Nii näiteks aminoglute- 
timiidi manustamise tulemusena, mis 
blokeerib steroidide sünteesi neerupea
listes selle algetappidel, kortisooli tase 
küll langeb, kuid kortikotropiini sekret
siooni kompensatoorne suurenemine 
tingib omakorda neerupealiste hüper
troofiat ja mõjub steroidide sünteesi 
inhibeerimisele vastassuunaliselt. See
juures ei saa kortikotropiini sekretsiooni 
inhibeerida deksametasooni manustami
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sega väikestes annustes, sest aminoglu- 
tetimiid kiirendab deksametasooni de
gradatsiooni (24). Aminoglutetimiidi ja 
deksametasooni suuremate annuste ka
sutamine võimaldab aga neerupealiste 
koore funktsiooni pikaks ajaks täielikult 
alla suruda, põhjustades umbes 36%-l 
haigetest rinnanäärmevähi objektiivse 
regressiooni, ilma et tekiks Cushingi 
sündroomi nähte (24). Loomkatsed on 
näidanud, et glükokortikoididega saab 
inhibeerida rinnanäärmevähi kasvu. 
Samas leidub ka andmeid, et glüko- 
kortikoidid võivad potentseerida keemi
liste kantserogeenide toimet (10). Kas
vaja remissiooni glükokortikoidide mõ
jul täheldatakse siis, kui kasvaja 
sisaldab östrogeenide retseptoreid (13). 
Sellega seoses on arvatud, et glükokorti- 
koidid, blokeerides kortikotropiini sek- 
retsiooni, inhibeerivad ka östrogeenide 
eellaste moodustumist neerupealistes. Et 
nii loomade kui ka inimeste (27) rinna- 
näärmekasvajates on leitud glükokorti
koidide retseptoreid, võib eeldada, et 
need hormoonid avaldavad selle koe 
kasvajarakkudele ka otsest mõju. Siiski 
puuduvad veel usaldusväärsed andmed 
selle kohta, kas esineb seos glükokorti- 
koididest põhjustatud remissiooni ja 
retseptori kontsentratsiooni vahel kas- 
vajarakkudes, kuigi seda juba uuritakse 
(27).

Androgeenid. Nii rottidel kui ka ini
mesel (13) soodustavad rinnanäärme
vähi regressiooni mitmed testosterooni 
derivaadid, kuigi suurte annuste mõju 
võib olla vastupidine (5). Nagu töiste 
hormoonravi vormide puhul, on ka and- 
rogeenide positiivne raviefekt seotud 
östrogeenide retseptori leidumisega 
vähkkoes (13). Võimalik, et androgeenid 
mõjuvad östrogeenide retseptoritele 
vahetult. Kuigi androgeenid ei konku
reeri östrogeenidega siduvate kohtade 
pärast, võivad nad stimuleerida vabade 
östrogeeni retseptorite ümberpaiknemist 
tsütoplasmast tuuma (23). Selline ret
septori ümberpaiknemine rakus blokee
rib kas osaliselt või täielikult östrogee
nide toime. Võimalikud on ka mõningad 
teised mehhanismid, mis siiski koos 
eespool kirjeldatuga on paljuski hüpo

teetilised. Nii näiteks võib osa andro- 
geene manustatuna suurtes annustes 
muutuda östrogeenideks, kusjuures juba 
väikese osa muutumine oleks vähkkoe 
regressiooni tekkeks piisav (18). , Et 
prolaktiini manustamine väldib nii öst
rogeenide kui ka androgeenidest põh
justatud regressiooni (18), siis võib 
arvata, et nende hormoonide toimes 
vähirakkudesse on ühiseid lülisid. Lõ
puks ei tohi välistada ka androgeenide 
otsest toimet rinnanäärmevähi rakku
desse. On teada, et testosterooni toime 
eesnäärmesse ja seemnepõiekestesse 
realiseerub tema kõrge bioloogilise 
aktiivsusega metaboliidi — 5-a-dehüd- 
rotestosterooni — kaudu, kusjuures vii
mane moodustub testosteroonist akses- 
suaarsetes sugunäärmetes leiduva en
süümi 5-a-reduktaasi toimel. Seda 
ensüümi (7), samuti ka 5-a-dehüdro- 
testosterooni siduvat valku (30) on lei
tud inimese rinnanäärmevähist.

Kokku võttes peab mainima, et kuigi 
meie teadmised hormoonide toimemeh
hanismidest ja mõjust rinnanäärmevähi 
ainevahetusele on veel lünklikud, või
maldab teadaolevate seaduspärasuste 
tundmine ja rakendamine hormoonravi 
tunduvalt tõhustada.
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ANDMEID SÖÖGIISU JA TOITE- 
KÄITUMISE REGULATSIOONI 
KOHTA
SELMA TEESALU * TARTU

toitumise funktsionaalne süsteem, söögiisu, toite*  
käitumine, sekretiin, CCK/PZ, serotoniin, arente- 
riin

Kui asuda vaatlema söögiisu regulat
siooni, on vaja tunda toitumise funkt
sionaalset süsteemi ja toitekäitumise 
formeerumise füsioloogilisi aluseid. 
Teatavasti on nälja- ja janutunne sei
sundid, mis tekivad siis, kui organismis 
ei ole küllaldaselt toitaineid või vett. 
Nälja- ja janutunne on kaasasündinud 
reaktsioonid ning kuuluvad esmaste 
bioloogiliste vajaduste hulka. Neid võib 
nimetada ka kaasasündinud motivat
sioonideks ehk ajenditeks, mis korral
davad organismi sihipärast käitumist 
eluliste vajaduste rahuldamiseks.

Organismi tegevust näljatunde rahul
damiseks nimetatakse toitekäitumiseks. 
See on üks sihipärase käitumise vorme, 
millel on tugev emotsionaalne kompo
nent. Näljatunne kujutab endast üht 
olulist lüli seedeelundite eneseregulat
siooni funktsionaalses süsteemis. Regu
leeritavaks suuruseks selles süsteemis 
on toitainete sisaldus organismis (vt 
joonis 1). Viimane avaldab mõju seede
trakti retseptoritele ja veresoonte ret- 
septoritele, millelt lähtunud impulsid 
jõuavad toitekeskusesse. Nagu skeemilt 
näha võib, asuvad toitekeskuse osad 
kesknärvisüsteemi mitmes piirkonnas: 
piklikus ajus, hüpotaalamuses, limbili- 
ses süsteemis ja ajukoores. Toitekeskuse 
üksikute piirkondade tegevuse integree
rumise tagajärjel toitekäitumine for- 
meerubki. Mis siis on toitekäitumise 
regulatsiooniga seotud närvistruktuu- 
ride ärritajaks? Käesoleva sajandi 
50-ndatel aastatel loodi teooria, mille 
kohaselt peamiseks teguriks, mis põh
justab näljatunnet, on glükoosisisalduse 
vähenemine veres. Selle teooria peami
seks esindajaks peetakse J. Mayerit (9).
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Tõenäoliselt aga ei saa vere glükoosi- 
sisaldus olla ainus näljatunde tekitaja, 
sest suhkruhaigetel on glükoosi kont
sentratsioon veres kõrge, kuid teatavasti 
on neil tugev näljatunne.

Näljatunde tekkimist on seostatud ka 
aminohapete sisaldusega veres. See 
kannab nimetust aminostaatiline teooria, 
mille rajajaks on S. Mellinkoff (10). On 
veel lipostaatiline teooria, mis seostab 
näljatunde tekkimist rasvade ainevahe
tusega organismis (8). Väidetakse, et 
glükostaatiline regulatsioon on lühiaja
line, lipostaatiline regulatsioon aga 
pikaajalisem. On veel termostaatiline 
teooria söögiisu ja toitekäitumise regu
latsiooni seletamiseks. Teooria, mille 
looja on J. K. Brobeck (2), aluseks on 
väide, et söömine tõstab vere tempera
tuuri. Kõrgema temperatuuriga vere 
kokkupuude hüpotaalamuse näljakesku- 
sega põhjustab selle pidurdumist, hoides 
ära hüpertermia.

Viimaste aastate tulemuste põhjal on 
jõutud järeldusele, et toitekäitumise 
reguleerimises on oluline küll vere kee
miline koostis, kuid nälja- ja küllastus- 
tunde tekkimisel on väga suur tähtsus 

ka mitmetel bioloogiliselt aktiivsetel 
ainetel, mis moodustuvad eeskätt duo- 
deenumi piirkonnas (18). Need ained 
vabanevad toidu seedimise ajal, eeskätt 
glükoosi, aminohapete ja rasvhapete 
moodustumise tagajärjel. Need bioloo
giliselt aktiivsed ained mõjutavad söögi
isu ja korraldavad ka toitainete lülitu
mist organismi sisekeskkonda. Sekre- 
tiini pikemaajaline kasutamine ravi ots
tarbel kutsub patsientidel esile söögiisu 
suurenemise, koletsüstokiniini-pankreo- 
sümiini (CCK/PZ) toimel aga isu vähe
neb, tekib unisus, ka nõrkustunne (15, 
16). On andmeid, et olenevalt organismi 
seisundist võib CCK/PZ kord pärssida, 
kord stimuleerida söögiisu (11). 1973. 
aastal täheldasid N. Dafny ja E. D. Ja
cobson (5), et loomkatsetes (rottidel) 
põhjustab ta hüpotaalamuse ventrome- 
diaalpiirkonna ehk nn. küllastuskeskuse 
aktiivsuse tõusu. Nad esitasid oma 
hüpoteesi CCK/PZ osa kohta küllastus- 
tunde tekkes (vt. joonis 2).

Nagu skeemilt näha, oletatakse 
CCK/PZ toimimist hüpotaalamuse vent- 
romediaalse tuuma närvirakkudesse 
neuromediaatori vahendusel. Töö auto-

То1^гкси^хлпгиге.

Joonis. 1 Toitumise funktsionaalne süsteem
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Joonis 2. Söögiisu neurohumoraalse regulat
siooni skeem. (5. allika järgi)

rid nimetavad võimalike neuromediaa- 
toritena mitmeid: dopamiini, noradre- 
naliini, gamma-aminovõihapet, ka sero- 
toniini. TRÜ arstiteaduskonna füsioloo
gia kateedris tehtud uuringud on 
näidanud, et loomkatsetes (küülikutel) 
põhjustab CCK/PZ hüpotaalamuse late- 
raalse osa bioelektrilise aktiivsuse muu
tust, mis väljendub aeglaste suure 
amplituudiga lainete ilmumises umbes 
20 minutit pärast aine veeni süstimist. 
Samasugune hüpotaalamuse lateraal- 
piirkonna bioelektrilise aktiivsuse muu
tus ilmnes katsetes, mille puhul süstiti 
samadele katseloomadele veeni seroto- 
niini. Eriti huvipakkuv on see, et sero- 
toniini toimel ilmusid muutused hüpo
taalamuse bioelektrilises aktiivsuses 
kiiremini kui CCK/PZ toimel (17, 20). 
Tõenäoliselt võib see asjaolu olla seotud 
nimetatud ainete hematoentsefaalbar- 
jääri läbimisega. On autoreid, kes väida
vad, et serotoniin hematoentsefaalbar- 
jääri ei läbi, on ka neid, kelle arvates 
hematoentsefaalbarjäär on serotoniinile 
teatud tingimustes siiski läbitav (3, 4), 
kuid millisel määral, ei ole veel selge.

CCK/PZ mõjust hüpotaalamuse bio- 
elektrilisele aktiivsusele on teateid ka 
teistelt autoritelt (14). Väga suurt huvi 
on pakkunud andmed selle kohta, et 
serotoniini sisaldavate ajustruktuuride 
purustamine või tühjendamine seroto- 
niinist põhjustab katseloomadel (rotti
del) hüperfaagiat (1). Seega võib kokku 
võttes väita, et nii CCK/PZ kui ka sero
toniin on seotud küllastustunde tekkimi
sega. Silmas pidades, et serotoniin on 
mediaatoriks nendes piirkondades, mis 

on seotud termoregulatsiooniga, muutub 
arusaadavaks ka söögiisu regulatsiooni 
termostaatiline teooria.

Loomkatsetes (kassidel) kutsub lipii
dide viimine duodeenumisse esile une 
(6). Väga tõenäoline, et ka selles feno
menis on oluline osa serotoniinil. Ole
tuse aluseks on asjaolu, et ka seedimisel 
vabaneb duodeenumis serotoniini, teata
vasti on serotoniini osavõtt unemehha- 
nismidest vaieldamatu. A. Ugolev ja 
kaastöölised on duodeenumi limaskes
tast isoleerinud aine, mis samuti vähen
dab isu. See aine on arenteriin (18). 
Selle alusel on esitatud söögiisu neuro
humoraalse regulatsiooni skeem (vt. 
joonis 3). Lisaks nimetatuile on veel 
mitmeid söögiisu reguleerivaid hormo
naalseid tegureid. Need on jaotatud ka 
kiiresti ja aeglaselt toimivateks (12).

Viimasel ajal on eriti huvi pakkunud 
neuropeptiidide osa söögiisu reguleeri
misel. Enkefaliinid ja endorfiinid suu
rendavad isu (13). Tõenäoliselt muutub 
toitekäitumine seedetrakti hormonaal- 
süsteemi mitmete esindajate osavõtul 
olenevalt motivatsioonist. Mida rohkem 
seda probleemi uuritakse, seda suurema 
ulatuse võtab tõenäoliselt seedetrakti 
hormonaalse süsteemi neurotroopse ja 
psühhotroopse toime uurimine (18).

Niisiis on söögiisu reguleerimises olu
line organismi sisemine seisund, mis 
mõjutab toitekeskuse vastavaid piir
kondi. Näib tõenäoline olevat, et nälja- 
ja küllastustunde tekkimist mõjutab 
vere koostise muutuste kõrval olulisel 
määral kogu seedetrakti endokriinne

Joonis 3. Söögiisu neurohumoraalse regulat
siooni skeem. (18. allika järgi)
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.......Toit. К (8 uwuingut) 
........Toit Ш (12 LLu/bin^ut)

Joonis 4. Maomahla hulk maofistuliga pat
siendil näilisel toitmisel mitmesuguste toitu
de korral: toit I — vedel tangutumm, toit II 
— tavaline palatitoit, toit III — patsiendi 
enda valitud toit (7. allika järgi).

aparaat. Tugevat mõju avaldavad eriti 
need ained, mis moodustuvad duodee- 
numi piirkonnas, aga ka neuropeptiidid. 
Seepärast on söögiisu ja toitekäitumise 
häirete mõistmiseks oluline üksikasjali
kult ning põhjalikult uurida neid meh
hanisme, mis on seotud duodeenumi 
piirkonna humoraalsete tegurite sün
teesi ning vabanemisega.

Kuid ka siis, kui inimesel on tugev 
nälg, ei söö ta ükskõik millist toitu. On 
leitud, et toidu maitse oleneb iga indi
viidi sülje keemilisest koostisest. Söögi
isu on seotud ka organismi biokeemilise 
individuaalsusega, mille all mõistetakse 
organismi ensüümisüsteemide indiviidile 
omaseid iseärasusi (19). Organismi bio
keemiline individuaalsus on geneetiliselt 
kodeeritud, kuid teda mõjutab ka toitu- 
misrežiim. Selle mõjul muutub nii see- 
denäärmete tegevus kui ka kogu orga
nismi ainevahetus. Kui isu regulatsioo- 
nimehhanismid on ideaalsel tasemel, siis 
võib söögiisu olla dikteerija, millal ja 
kui palju süüa. Väga tihti ei saa söögiisu 
pidada ainsaks kriteeriumiks. Söömise 

ajal tekib ainult sensoorne ehk esmane 
küllastustunne, mis ei iseloomüsta kuigi 
hästi seda, kas organismi vajadused on 
kaetud. Lõplik küllastustunne , saabub 
alles 1 ... 1,5 tundi pärast söömist. Sel
lepärast soovitatakse söömine lõpetada 
siis, kui söögiisu on veel olemas, õigel 
ajal söömise lõpetamise võime iseloo
mustab toitekäitumise reguleerimisest 
osavõtvate subkortikaalsete ja körti- 
kaalsete keskuste omavahelist tasakaalu. 
Kui anda soovitusi toitumisrežiimi koos
tamiseks, peaks söögiisu teatud piirides 
püüdma siiski arvestada. Väga huvita
vaid andmeid on saadud naispatsiendil, 
kellel oli täielik oesophagus’e stenoos ja 
keda oli opereeritud maofistuli tõttu 
(vt. joonis 4). Näilisel toitmisel (s. t. toit 
makku ei satu) oli patsiendil võimalik 
uurida maosekretsiooni esimest ehk 
kefaalset faasi. Uuriti maosekretsiooni 
mitmesuguste toitude puhul. Patsiendile 
mitte isuäratav tangutumm ei põhjusta
nud maosekretsiooni. Toit, mille pat
sient oli ise välja valinud, andis aga 
kõrge sekretsiooni. Haigla dieet põhjus
tas vahepealse sekretsiooni. Kefaalse 
faasi latentsusperiood oli 5 minutit, 
maosekretsioon vältas 30 kuni 120 minu
tit pärast näilise toitmise katkestamist 
ja varieerus vastavalt toidule (7). Need 
tähelepanekud näitavad ilmekalt, kui
võrd söögiisu mõjutab maosekretsiooni.

Kokku võttes on söögiisu ja toitekäi
tumise regulatsioon vaieldamatult seo
tud hüpotaalamuse tuumadega. Nende 
protsesside reguleerimisest võtavad osa 
veel retikulaarformatsioon, limbiline ja 
striopallidaarsüsteem, samuti ajukoore 
teatavad piirkonnad. Eri tegurid, mis 
reguleerivad toitekäitumist, toimivad 
vastastikuses seoses, moodustades reakt
sioonide kompleksi, mida võib nimetada 
toitumise stereotüübiks. Viimasesse 
kuuluvad toitumistingimused, hormo
naalne foon (eriti duodeenumi piirkon
nas moodustuvad ained — sekretiin, 
CCK/PZ, serotoniin ja arenteriin) ning 
organismi biokeemiline individuaalsus. 
Viimaste aastate andmed lubavad väita, 
et söögiisu ja toitekäitumise korralda
mine on üks seedetrakti hormonaalsüs- 
teemi ülesandeid.
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TRÜ arstiteaduskonna füsioloogia kateeder

ogemuste 
vahetamine 
ja kasuis
tika

UDK 616.34-07

TOIDUHODROLUSAAT AU-8 JA 
SEEDEELUNDITE HAIGUSED

OLLE HEINLA UDO JOSIA ASTA KOLDE 
INGRID LEPIK MALLE LILL ENE LOND 
URVE MARDNA HELGA PÄRN TALLINN

toiduhüdrolüsaat AU-8, kasutamise kõrvalnähud, 
seedeelundite haiguste ägenemine, anamneesi 
tähtsus

Vahetevahel kasutatakse ravi otstar
bel mitmesuguseid vahendeid, millel 
nende tootjate arvates on universaalne 
toime, kuid mis ei ole teaduslikult apro
beeritud.

Üks selliseid aprobeerimata vahendeid 
on toiduhüdrolüsaat AU-8, mida hai
ged kasutavad, arvestamata oma tervis
likku seisundit, eriti seedeelundite hai
gusi.

Instruktsioonis (tiraaž 25 000 eksemp
lari) on öeldud, et AU-8 tarvitamiseks 
vastunäidustusi ei olevat. Meie koge
muste järgi võib preparaat põhjustada 
seedeelundite haiguste ägenemist. Et 
arsti poole pöörduvad haiged, kellel on 
tekkinud väljendunud kaebused, ei 
pretendeeri kirjutis statistilistele üldis
tustele, kuigi krooniliste haiguste äge
nemise või tüsistuste iga üksikjuht ei 
tohiks tähelepanuta jääda.

Esitame lühiandmeid mõnede patsien
tide kohta, kes sattusid haiglaravile 
pärast AU-8 tarvitamist.

Juht 1. 43-aastane naishaige S. Z. (haigus
lugu nr. 1832/1979). Kliiniline diagnoos: ulcus 
duodeni. Haigus oli ägenenud pärast AU-8 
tarvitamist; tarvitanud kokku kolm liitrit.
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Juht 2. 24-aastane naishaige M. J. (haigus
lugu nr. 1511/1979). Diagnoos: cholecystitis 
ehr. Haige seostab haiguse ägenemist AU-8 
ühekordse sissevõtmisega.

Juht 3. 25-aastane meeshaige Z. A. (haigus
lugu nr. 1565/1979). Diagnoos: ulctis duodeni. 
Haiguse ägenemist seostab ta AU-8 tarvita
misega.

Juht 4. 55-aastane naishaige G.-G. S. (hai
guslugu nr. 1707/1980). Diagnoos: duodenitis 
ehr., polyposis ventriculi. Haiglasse saabumi
sel kaebas haige kõhulahtisust, mis oli tekki
nud pärast 2,5 liitri AU-8 tarvitamist. Kuigi 
ta preparaadi võtmise hiljem katkestas, püsis 
kõhulahtisus (iste 3 ... 4 korda päevas) veel 
pool aastat. Haiglaravil iste normaliseerus.

Juht 5. 67-aastane naishaige Z. H. (haigus
lugu nr. 1523/1979). Diagnoos: ulcus duodeni. 
Haigus oli ägenenud pärast AU-8 kolmepäe
vast kasutamist.

Juht 6. 34-aastane meeshaige S. P. (haigus
lugu nr. 402/1979). Diagnoos: ulcus duodeni. 
Haiguse ägenemine oli tekkinud 500 ml AU-8 
tarvitamisest.

Juht 7. 40-aastane naishaige К. E. (ambula
toorne vastuvõtt). Haige oli dispanseersel ar
vel atroofilise gastriidi tõttu. Pöördus arsti 
poole põhjusel, et pärast AU-8 tarvitamist oli 
tekkinud kõhulahtisus.

Juht 8. 38-aastane naishaige S. E. (haigus
lugu nr. 729/1980). Diagnoos: maoresektsiooni 
järgne haigus, juurdetoova lingu sündroom. 
Haiguse ägenemine oli alguse saanud AU-8 
tarvitamisest.

Juht 9. 27-aastane naishaige К. A. (haigus
lugu nr. 1098/1980). Anamneesis psoriaas, 
krooniline neeruvaagnapõletik. Kõhukinnisuse 
tõttu hakkas haige 1979. a. septembris tarvi
tama AU-8. See kuur kestis detsembrini (kok
ku 1,5 1 AU-8). Algul tundis haige end hästi, 
kehakaalus võttis 3 kg juurde, iste normali
seerus, hiljem aga tekkis kõhulahtisus, iste 
3 ... 4 korda päevas. 1980. aasta veebruaris 
märkas verd väljaheites, lisandusid tenesmid 
(iste 6 ... 8 korda päevas), tekkisid valud üla- 
kõhus tühja kõhuga ia valud öösel. Haigel 
oletati ultseroosset koliiti ja ta hospitaliseeriti. 
Statsionaaris diagnoos kinnitus. Patsient vii
bis haiglaravil 51 päeva.

Mitte kõik haiged, kes on võtnud 
AU-8 ja kellel pärast seda on haigus 
ägenenud, ei räägi sellest. Osa haigeid 
varjab oma kergeusklikkust. Seepärast 
on otstarbekas, et arstid haige küsitle
misel ka AU-8 tarvitamise kohta küsi
musi esitaksid.

Eksperimentaalse ja Kliinilise
Meditsiini Instituut

Tallinna Harjumäe Haigla

Rinnavähk ja toitumine. Ameerika teadla
se E. Wynderi epidemioloogilise uurimise tu
lemused toetavad seisukohta, et eksisteerib 
seos rasvarikaste toitude tarbimise ja rinna
vähki haigestumise tõenäosuse vahel. Jaa
panlannad, kes üldiselt tarvitavad väheras- 
vaseid ja süsivesikuterikkaid toite, haigestu
vad rinnavähki 8 korda harvem kui ameerik
lannad, kes eelistavad rasvarikkamaid roo
gasid. Kolesterooli- ja triglütseriidide sisal
dus rinnanäärme koevedelikus on ameerik
lannadel kaks korda suurem kui jaapanlan
nadel, samuti östrogeenide sisaldus rinna
näärme koevedelikus on neil mitu korda 
suurem.

Arztl. Praxis, 1980, 51.

Geenikirurgia heaks. Paljud Jaapani üli
koolid ja uurimisinstituudid on kaasatud 
gripi- ja B-hepatiidi-vaktsiini tootmise uue 
projekti elluviimisele. Projektis on mikro
bioloogiliste «vabrikute» rajamine. Tähtsaim 
osa on täita soolebakteritel koos neisse im- 
planteeritud geenidega, nende ülesanne on 
mõjutada gripi- ja hepatiidiviirusi, produtsee- 
rimaks spetsiaalseid valke. Need valgud oma
korda käivitavad või intensiivistavad inim
organismis kaitsereaktsioone viiruste vastu. 
Probleemiga tegelevad Jaapani teadlased on 
kinnitanud, et juba 1982. aasta lõpuks peaks 
teada olema esimesed tulemused.

Humanitas, 1981, 7.

Uusi andmeid premenstruatsioonisündroomi 
kohta. Tihti tunnevad naised, et mõnda aega 
enne menstruatsiooni algust muutuvad nad 
kergesti ärrituvaks ning reageerivad tugeva
mini niisuguste stressi põhjuste mõjule nagu 
näiteks kära ja müra ning ajakitsikus. Mün
cheni Psühhopatoloogia ja Psühhoteraapia 
Uurimiskeskuse teadlased viitavad sellele, et 
loomkatses suurendab progesterooni manus
tamine tserebraalset serotoniinikäivet nii ra- 
huseisundis kui ka eksperimentaalselt esile
kutsutud stressis. Sellest võib järeldada, et 
peaaju ainevahetus, progesterooni sekretsioon 
ja psüühika muutused üksteist mõjutavad. 
Lühikest aega enne menstruatsiooni algust 
progesteriinipeegel järsult langeb, millega 
saabki seletada paljudel naistel sellel perioo
dil esinevat väikest psüühilise koormuse ta
luvust.

Die Heilberuje, 1981, 4.
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350■ aastane 
Tartu 
Ülikool

RiBUOTIECN UINNER- 
TARTULNSIS .

UDK 616-053.2(474.2)(091)

LASTEHAIGUSTE ÕPETAMINE JA
PEDIAATRIAALANE
TEADUSTÖÖ TARTU ÜLIKOOLIS

LEIDA KERES TARTU

Tartu Ülikooli pediaatria kateedri ajaluqu, pe
diaatrite ettevalmistamine, pediaatriaalane tea
dustöö

Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas 
XVII sajandil õpetatavate ainete kohta 
ei ole andmeid säilinud. 1802. aastal 
taasavatud Tartu Ülikoolis hakati laste
haigusi õpetama 1806. aastal, see oli 
sünnitusabi ja veterinaaria professuuri 
ülesanne. 1817. aastal jäeti ära veteri
naaria õpetamine ja uue seadlusega 
(4. juunil 1820) nimetati õppetool sünni
tusabi, naiste- ja lastehaiguste profes
suuriks (2). Selline õppetool püsis 1918. 
aastani.

Esimesena luges- lastehaigusi profes- 
sar C. F. Deutsch 1806. aastal. Lastehai

gusi loeti ühel semestril 1809. aastal neli 
ja 1810, aastal viis tundi nädalas (8). 
Arstikutse saamiseks oli 15. juulil 1810 
(3) ja 28. detsembril 1838 (5) kehtestatud 
seadluste kohaselt vaja sooritada 16 
eksamit, neist üks oli sünnitusabi, rase
date, sünnitajate ja laste haigused. Üli
õpilane pidi eksamil kandma vormirõi
vastust. Regulaarselt kuni 1867. aastani 
õpetasid lastehaigusi akušöörid. "

Lastehaiguste õpetamine Tartu Üli
koolis vastas XIX sajandi esimesel 
poolel aja nõuetele. Pediaatria ei olnud 
veel iseseisvaks distsipliiniks kujune
nud. Esimene lastehaigla maailmas asu
tati 1802. aastal Pariisis, teine 1834. aas
tal Peterburis, kolmas 1837. aastal Viinis 
ja neljas 1839. aastal Budapestis. Aja
vahemikul 1840 . . . 1860 asutati paljude 
ülikoolide juurde lastekliinikud.

Tartu Ülikoolis kuni 1865. a. kaitstud 
väitekirjade autorid (H. Ch. Rinne, 
C. Hunnius, К. E. von Baer, С. F. 
Heuckung) on uurinud ka lapse tervis
hoidu ja haigusi (6).

Aastail 1868 . . . 1907 oli lastehaiguste 
õpetamine katkendlik, neid loeti ainult 
17 semestril ning loenguid pidasid osalt 
akušöörid, osalt terapeudid (8). 1888. 
aastal märkis eripatoloogia ja sisehai
guste teraapia professor K. Dehio, et 
Euroopas on juba 90 lastehaiglat. Laste
haiguste nõuetekohaseks õpetamiseks 
tuleb ka Tartus asutada ülikooli laste
kliinik (1). Haridusministri poolt 6. no
vembril 1896. aastal kinnitatud Tartu 
Ülikooli õppeplaanides on märkus, et 
lastekliiniku puudumise tõttu peab las
tehaigusi õpetama eripatoloogia ja sise
haiguste teraapia kateeder (10). Lõpu
eksamite programmi kohaselt (kinnita
tud 23. juunil 1893) tuli lastehaiguste 
eksam sooritada koos eripatoloogia ja 
teraapia eksamiga. Lastehaiguste eksa- 
miprogramm oli ulatuslik, hõlmates las
tehaiguste propedeutika, laste nakkus
haigused ja mittenakkavad haigused 
(9). Eksamil pidi üliõpilane haiget küsit
lema, uurima, määrama diagnoosi ja 
ravi.

XIX sajandi viimasel kolmandikul 
olid pediaatria kateedrid ja lastekliini
kud paljudes ülikoolides juba olemas.
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Peterburis avati pediaatria kateeder 
1865. aastal, Moskvas 1866. aastal. Pe
terburis töötasid kuulsad teadlased- 
pediaatrid N. Bõstrov, N. Gundobin, 
K. Rauchfuss jt. Peterburile kõige lähe
mas ülikoolis — Tartu Ülikoolis — aga 
ei olnud õppejõudu-pediaatrit, samuti 
lastekliinikut ega ka ülikooli lasteambu- 
latooriumi.

Murrang toimus 1908. aastal, mil Tar
tu Ülikoolis hakkas lastehaigusi õpe
tama esmakordselt pediaater, arstitea
duse doktor V. Žukovski. Väljaõppe oli 
ta saanud Peterburis, kaitsnud seal 
doktoriväitekirja ja välja andnud laste
haiguste õpiku. Ta oli viljakas teadlane 
ja hea organisaator. Juba 1909. aastal 
asutas ta ülikooli lasteambulatooriumi. 
1911. aastal muudeti õppeaine «lastehai
gused ja kliinik» koos eksamiga IV 
kursuse üliõpilastele kohustuslikuks. 
V. Žukovski nõudmisel ostis ülikool 
lastekliiniku jaoks hoone Burdenko t. 6. 
Plaanis oli avada seal 1913. aastal 30 
voodikohaga lastekliinik, kuid Esimese 
maailmasõja tõttu jäi see vaid kavatsu
seks.

1912. aastal kinnitati V. Žukovski 
lastehaiguste erakorraliseks professo
riks, kuid jäi ikkagi sünnitusabi, naiste- 
ja lastehaiguste õppetooli koosseisu. 
V. Žukovski viis pediaatriaalase õppe- 
ja teadustöö Tartu Ülikoolis ajakoha
sele tasemele (6).

1918. aastal moodustati iseseisev 
lastehaiguste õppetool. Algul töötas 
ainult ülikooli lasteambulatoorium. 
1922. aastal avati 20 voodikohaga Tartu 
Ülikooli Lastekliinik, esimene laste
haigla Eestis, õppetooli (kliiniku) juha
tajaks oli aastail 1919 . . . 1944 A. Lüüs, 
kellele 1922. aastal anti arstiteaduse 
doktori kraad ja 1926. aastal professori- 
kutse. 1924. aastani oli lastekliinikul 
üks, seejärel kaks assistenti (4). Assis
tentide töö oli väga pingerikas, peale 
õppe- ja teadustöö olid nad ainsateks 
kliiniku ja ambulatooriumi arstideks, 
nende õlul oli ka haigla ööpäevane val
ve. Assistentidena on töötanud kokku 
15 pediaatrit, ühelgi neist ei olnud tea
duslikku kraadi. Professor A. Lüüs luges 
lastehaigusi IV kursuse üliõpilastele 

kahel semestril neli tundi nädalas. 
Õppejõudude teadustööl ei olnud ühtset 
suunda. Artiklites käsitleti väga mitme
suguseid lastehaiguste ja tervishoiu- 
küsimusi.

1944. aastal anti Tartu Ülikooli Laste
kliinik üle tervishoiuvõrgule. 100 voodi
kohaga lastekliiniku asukohaks sai 
Oru t. 3. Samasse viidi üle ka Tartu 
Riikliku Ülikooli pediaatria kateeder. 
1954. aastani oli kateedri juhatajaks 
dotsent K. Kaur, seejärel dotsendid 
arstiteaduse kandidaadid Z. Saar 
(1954... 1958), artikli autor (1958... 
1975), L. Sildver (1975 . . . 1977). Praegu 
juhatab kateedrit L. Tamm (1977. aas
tast). Sõjajärgseil aastail oli kateedril 
kolm õppejõukohta. Tingituna koormuse 
suurenemisest ka õppejõukohtade arv 
suurenes 7,5-ni. 1980/1981. õppeaastal 
on üks kateedri professori koht, 2,5 dot
sendi ja 4 assistendi kohta. Kui 1950. 
aastani ei olnud ühelgi õppejõul tea
duslikku kraadi, siis 1975. aastal oli 
kõigil arstiteaduse kandidaadi kraad 
ning 1978. aastal L. Bostonil arstitea
duse doktori kraad.

Seoses laste ravi- ja profülaktika
asutuste võrgu rajamisega Eesti NSV-s 
suurenes vajadus pediaatrite järele 
järsult. Sel ajal töötasid paljudes Nõu
kogude Liidu meditsiiniinstituutides 
pediaatriateaduskonnad. Leningradis oli 
juba 1935. aastast alates pediaatriainsti- 
tuut, kus valmistati ette ainult pediaat
reid.

Tartu Ülikooli pediaatria kateeder 
korraldas pediaatriks spetsialiseerumist 
ülikoolis õppimise ajal, sel teel püüdes 
ravivõrku abistada. Aastail 1945 . .. 1951 
töötasid 33 pediaatriahuvilist üliõpilast 
baashaiglas õppetööst vabal ajal. Aja
vahemikul 1952 . . . 1959 võis pediaat
riks spetsialiseeruda VI kursusel. Selli
sel viisil said ettevalmistuse 83 pediaat
rit. Pediaatritel, kes taolise hädapärase 
ettevalmistuse olid saanud, olid ka tead
mised tunduvalt napimad kui teiste üli
koolide pediaatriateaduskonna lõpeta
nutel. Olukorra parandamiseks taotles 
kateedrijuhataja dotsent Z. Saar 1956. a. 
luba avada arstiteaduskonna pediaatria- 
osakond. Arusaamatutel põhjustel Eesti 
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NSV Tervishoiuministeerium seda ette
panekut ei toetanud. Arstiteaduskonna 
nõukogu otsusel hakati pediaatreid siiski 
ette valmistama juba IV kursusel. Ravi- 
osakonnast moodustati kaks pediaatriks 
spetsialiseeruda soovijate õpperühma 
(20 üliõpilast), kellele pediaatriateadus- 
konna õppeprogrammi kohaselt õpetati 
pediaatria distsipliine IV, V ja VI kur
susel. Nii üliõpilased kui ka õppejõud 
töötasid ülekoormusega. Sel viisil said 
ettevalmistuse 268 üliõpilast.

Alles 1967. a. avati arstiteaduskonna 
pediaatriaosakond. Algul võeti esimesele 
kursusele 25, 1980. aastal aga juba 55 
üliõpilast. 1967. aasta oli märkimisväär
ne pediaatria kateedri ajaloos — arsti
teaduskonna 11 aastat kestnud tungiva 
nõudmise tulemusena õnnestus pediaat
rite ettevalmistamise korraldus meie 
vabariigis viia vennasvabariikide tase
mele.

Ajavahemikul 1945 . . . 1980 on pe
diaatria kateeder ette valmistanud 546 
lastearsti, neist 162 on lõpetanud 
pediaatriaosakonna. Lõpetanuist on 23-1 
teaduslik kraad.

1964. aastast alates on kateeder kor
raldanud pediaatrite ja ka teiste arstide 
kvalifikatsiooni tõstmise kursusi, aastail 
1964 . . . 1967 ühiskondliku töö korras, 
hiljem plaanilise õppetööna. Seega on 
tervishoiuministeeriumil võimalik pe
diaatreid suunata täienduskursustele 
plaanipäraselt.

Nõukogude perioodil on kateedri õp
pejõud uurinud meie vabariigi kõige 
aktuaalsemaid lastetervishoiu küsimusi. 
Sõjajärgseil aastail uuriti ägedate seede
häirete diagnoosimist (L. Keres), tuber
kuloosse meningiidi ravi (L. Sildver) ja 
reumatismi hoovaba perioodi (S. Tamm) 
(7). Aastail 1958 . . . 1977 uuriti ägedat 
kopsupõletikku põdejaid, nende varus
tatust C- ja B-rühma vitamiinidega 
(L. Boston), vere happe-leelise tasa
kaalu (L. Keres, T. Soo, A. Ormisson), 
vereplasma elektrolüütide muutusi (H. 
Tälli), kapillaaride permeaabluse muu
tusi (A. Paves) ja nende korrigeerimise 
tulemusi (7). 1979. aastast alates on ka-

Professor V. P. Zukovski. Esimene õppejõud- 
pediaater Tartu Ülikoolis.

teedri õppejõud uurinud südamepuudu
likkuse varajast diagnoosimist lastel. 
Ajavahemikul 1951 . . . 1980 on arsti
teaduse kandidaadi kraadi saanud 15 
pediaatrit, kes olid kas pediaatria ka
teedri aspirandid, õppejõud või kelle 
juhendajaks oli pediaatria kateedri 
juhataja (7). Aastail 1956 . . . 1980 on 
kateedri õppejõud trükis avaldanud 258 
teaduslikku artiklit ja koostanud neli 
teadustööde kogumikku.

Kateedri koosseis on praegu suurim 
kui kunagi varem. Õppejõud on spetsia
liseerunud ka kitsamatel pediaatriaeri- 
aladel, nagu pulmonoloogia, kardioreu- 
matoloogia, hematoloogia, gastroentero- 
loogia, nefroloogia, neonatopatoloogia. 
Kaheksast õppejõust on kuus suurte 
kogemustega kõrgkooli pedagoogid. Kõik 
tegelevad viljakalt uurimistööga ja 
võtavad ravivõrgu pediaatrite teadus
tööde juhendajatena osa tervishoiu
ministeeriumi meditsiininõukogu prob- 
leemikomisjoni tööst.
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TRÜ arstiteaduskonna 
pediaatria kateeder

Tartu Riikliku Ülikooli lõpetajate vene fi
loloogide diplomitööde hulgas on selliseid, 
mis pakuvad huvi ka meedikuile. Irina Alek
sandrova diplomitöö on kompleksne uurimus, 
milles on toodud arstiteaduskonna üliõpilas
tele vajalik venekeelne kommunikatiivne 
miinimum, lähtudes õppeprotsessi erialasest 
suunitlusest. Töö on esitatud vene-eesti 
vestlussõnastiku kujul, see sisaldab sageda
mini esinevaid konstruktsioone. Aira Tolsa 
diplomitöös, mille juhendaja oli dotsent 
A. Metsa, on analüüsitud arstiteaduskonna 
üliõpilaste professionaalse suhtlemise vilu
muse lõpptaset. Töö autor teeb eksperimen
taalse materjali alusel järelduse, et arstitea
duskonna üliõpilaste vene keele teadmised 
on kutsealaseks suhtlemiseks küllaldased.
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TARTU ÜLIKOOLI PROFESSOR 
RUDOLF BUCHHEIM EKS
PERIMENTAALSE FARMAKO
LOOGIA RAJAJA

LEMBIT ALLIKMETS TARTU

Rudolf Buchheim, elukäik, teaduslik tegevus, 
Tartu ülikool, õppekavad, eksperimentaalne far
makoloogia

' Kogu meditsiinimaailmas tuntakse 
Tartut farmakoloogia hällina. XIX sa
jandi keskel rajati Tartu Ülikoolis ravi
mite toime selgitamiseks eksperimen
taalne suund, seega pandi alus farmako
loogiale kui teadusele. Selle kõige eest 
võlgneme tänu Rudolf Buchheimile 
(1820 . . . 1879).

R. Buchheim sündis 1. märtsil 1820. 
aastal Bautzenis Saksimaal (praegu 
Saksa DV) arsti pojana. Tema isa Chris
tian Fredrich Buchheim suri, kui poeg 
Rudolf oli nelja-aastane. Ka ema kaotas 
ta varakult, juba 14-aastasena. 1838. 
aastal lõpetas R. Buchheim Bautzenis 
gümnaasiumi, seejärel alustas õpinguid 
Dresdeni Kirurgilis-Meditsiinilises Aka
deemias. 1841. aastal läks ta üle Leipzigi 
Ülikooli arstiteaduskonda, kus kohe 
alustas ka teaduslikku tegevust. Assis- 
tendikoha sai ta anatoomia ja füsioloo
gia kateedris professor E. H. Weben 
juures. Seal süvenes ta põhjalikult 
füsioloogilisse keemiasse, mis otsusta
valt mõjutas tema edasist käekäiku 
meditsiinilise keemia ja farmakoloogia 
alal. 7. jaanuaril 1845. a. kaitses ta dok
toriväitekirja, mis käsitles munavalge, 
pepsiini ja mutsiini muutusi mitmesu
guste reaktiivide mõjul ning valguga 
seotud raudsulfaadi imendumist ja eri
tumist. 1846. aastal sai ta Tartus vabaks 
jäänud materia medica, dieteetika ja 
meditsiiniajaloo õppetooli (kateedrisse). 
1847. aastal valiti R. Buchheim erakor
raliseks ja 1849. a. korraliseks professo
riks. Selle kateedri juhatajana töötas ta 
1867. aastani, mil lahkus Saksamaale, 
kus Giesseni linnas töötas varajase sur
mani 25. detsembril 1879. a.
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R. Buchheimi kui õpetlase ja teadlase 
tegevuse hiilgeaeg on kakskümmend 
aastat kestnud tööperiood Tartus. 
R. Buchheim sündis ja töötas ajal, mida 
tinglikult võiks nimetada tänapäeva tea
dusliku meditsiini lähteajaks. Sel pe
rioodil asendasid teaduslikud meetodid 
ja täpsed vaatlused paljuski tolleaegset 
spekulatiivset meditsiini. Bioloogia, 
keemia ja füsioloogia hakkasid kiiresti 
arenema. L. Pasteur pani aluse mikro
bioloogiale. Ch. Darwin rajas evolut
siooniteooria, R. Virchow avaldas põhja
likke töid rakupatoloogia alal jne. Prak
tiline meditsiin (teraapia) hakkas üha 
enam baseeruma tolle aja teadussaavu
tuste!.

Muude arstiteaduslike erialade kõrval 
valitses veel palju skolastilist ka ravi
mite toime õpetuses. Noorele R. Buch
heimile sai see selgeks juba varakult, 
mil ta väga innukalt tegeles kirjastami
sega. Nii oli ta oma teadusliku tegevuse 
algul (1845 . . . 1847) ajakirja «Pharma
zeutisches Zentralblätter» toimetaja. 

Samuti tõlkis ta saksa keelde ja toime
tas (1846 ja 1848) inglase J. Pereira 
käsiraamatu «Materia medica ja teraa
pia elemendid» kaht väljaannet. Tõlki
misel täiendas neid omapoolselt uuemate 
ravimitega, jättes välja vanad. Selle 
kõrval jõudis ta kirjutada ka mitmeid 
peatükke füsioloogilisest keemiast C. 
Schmidti «Jahrbücher der Medizin» 
tarvis.

Kaine mõistusega, juurdlev ja kriiti
line noor R. Buchheim sai sellest tege
vusest mitte ainult palju uusi teadmisi, 
vaid ka veendumuse senise materia 
medica õpetuse suurtest puudujääki
dest.

Veel XIX sajandi esimesel poolel 
piirduti materia medica (ravimite toime 
õpetuse ehk farmakoloogia) käsitlemisel 
ainult droogide kirjeldamisega ja nen
dest ravimvormide valmistamise eeskir
jade andmisega. Tol ajal arstimite kee
milist analüüsi peaaegu veel ei olnud, 
ei tuntud ka nende dünaamilist toimet. 
Seepärast ei olnud võimalik preparaate 
rühmitada keemiliste omaduste ega far
makoloogilise toime järgi ega ka selle 
järgi, kuidas neid kasutati raviks. Arsti
meid tutvustati kuulajaile tähestikuli
ses järjekorras, mistõttu lähedase toi
mega ained olid üksteisest eraldatud. 
Farmakoloogia õpetamise aluseks olid 
haigevoodil saadud, sageli vasturääkivad 
vähesed kogemused või müstitsismiga 
täidetud skolastilisel spekulatsioonil 
põhinevad arvamused ravimite toime 
alalt. Olid üksnes vähesed keemilist 
laadi teadmised üksikuist ravimeist. Oli 
vaid kirjeldav distsipliin — materia 
medica, puudusid aga täpsed katsel 
põhinevad teaduslikud andmed. Ravi
mite kasulikkuse või kahjulikkuse üle 
otsustas igaüks vastavalt sellele, missu
gust natuurfilosoofiat dogmat ta õigeks 
ja isiklikust seisukohast vastuvõetavaks 
pidas.

Olgugi et ravimite toime katselise 
uurimise vajadust olid mõned meedikud 
juba rõhutanud, sai see teoks alles 
möödunud sajandi keskpaiku Tartus 
professor R. Buchheimi poolt. Eksperi
mendi rakendamisega ravimite toime 
kindlakstegemiseks katseloomadel, ter
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vel ja haigestunud organismil pani ta 
teadusliku aluse sellele meditsiinidist- 
sipliinile, mida nimetatakse farmakoloo
giaks.

Nii kritiseeris R. Buchheim teravalt 
eelkäijate materia medica õpetamise 
suunda oma töös «Ravimite õpetuse 
ülesannetest» (1849); «patsiendi õnneks 
lõikab kirurg, kes nuga tagurpidi käes 
hoiab, endale sõrme, aga mitte pat
sienti; leiaks aga selline vahekord aset 
ka ravimite puhul, oleks kindlasti siin 
juba ammugi kõige hoolikamaid uuri
musi».

R. Buchheim tundis katseliste koge
muste viljakust anatoomias, füsioloogias 
ja patoloogias. Tungivalt soovitas ta 
farmakoloogias järgida nende eeskuju, 
viies seega teraapia teaduslikule alusele. 
R. Buchheim oli õppejõuna ja teadlasena 
energiline teoinimene. Katsete tegemi
seks asutas ta kohe pärast Tartusse 
saabumist oma erakorteri keldrikorrusel 
farmakoloogilise uurimislaboratooriumi, 
mis oli esimene sellelaadne maailmas. 
Nagu teaduskonna poolt R. Buchhei
mile 1847. a. antud iseloomustuses mär
giti, võivad üliõpilased tema laboratoo
riumis teha mitte ainult farmakoloogi- 
lisi uurimisi katseloomadel, vaid nad 
võivad teha ka keemiaalaseid töid ravi
mitega; nende tegemiseks kusagil mujal 
võimalusi ei olnud.

R. Buchheim koondas enda ümber 
palju andekaid uurimishimulisi üliõpi
lasi, kes laboratooriumis töötasid. Kahe
kümneaastase tegevusperioodi jooksul 
Tartus valmis umbes 100 farmakoloogia- 
alast tööd, neist 86 doktoriväitekirja. 
Nõuded doktorantidele, kes pärast lõpe
tamist jäid aastaks-paariks Tartu Üli
kooli juurde, olid tolle aja kohta küllalt 
kõrged. Peale paljude doktorandieksa- 
mite sooritamist nõuti vähemalt aasta 
iseseisvat uurimistööd laboratooriumis 
või kliinikus, mille kohta koostati väite
kiri. Juba 1848. a. valmis R. Buchheimi 
laboratooriumist esimene doktoriväite
kiri «De ratione, qua calomelas mutetur 
in tr aeti intestinali», mis läbinisti oli 
eksperimentaalne uurimus. Dissertat
siooni eessõnas tänab autor T. Oettigen 
professor R. Buchheimi oma laboratoo

riumi kasutada lubamise eest. R. Buch
heim oskas üliõpilastes sütitada huvi 
uurimise vastu. Peale mainitu valmis 
laboratooriumis mitmeid muidki töid: 
uurimusi raskete metallide, arseeni, fos
fori, kaaliumjodiidi ja muude ühendite 
imendumise ning eritumise kohta. Täp
semini, uuriti ka leelismetallide, aluste 
ja hapete saatust organismis, soolade 
moodustumist, eritumist.

Nimelt sellele tähtsale üldfarmako- 
loogiaprobleemile — ainete difusioonile 
ja endosmoosile (läbitungimine pool- 
läbilaskvatest membraanidest), ainete 
muutumisele ja väljutamisele organis
mist — pööras R. Buchheim suurt 
tähelepanu. Mitmes tema juhendamisel 
valminud doktoriväitekirjas näidatakse, 
kuidas organismis ainete imendumine, 
jaotumine ja eritumine määrab suuresti 
ravimi farmakoloogilise toime.

Suur osa R. Buchheimi laboratooriu
mis tehtud töid puudutas seedimise ja 
seedetrakti motoorika farmakoloogilist 
mõjutamist (anthelmintikumid, lahtis
tid, alkaloidid jt.). Oma aja kohta väga 
heal laboratoorsel tasemel võeti R. 
Buchheimi juhendamisel ette ka etüül
alkoholi, kloroformi ja veregaaside far- 
makokineetilist uurimist. Märkimist 
väärib antiseptikumide uurimine. Kar- 
boolhappe (fenooli) farmakoloogiline 
uurimus on 1866. aastast W. Buchholzilt 
Tartus, kes oma väitekirjas «Karbool- 
happe toimest mõnedesse käärimisprot
sessidesse» näitas karboolhappe hävita
vat mõju mõnedele seentele ja fermen- 
tatsioonile. Olgu meeldetuletuseks, et 
inglise kirurg J. Lister võttis karbool
happe antiseptikumina haavaravis kasu
tusele 1867. a.

Laboratoorseteks töödeks ja loomkat- 
seteks leidis R. Buchheim toetust mit
melt professorilt (füsioloog F. Bidder, 
keemik C. Schmidt jt.). F. Bidder, 
C. Schmidt ja R. Buchheim moodustasid 
Tartus maailmakuulsa triumviraadi me- 
ditsiinilis-bioloogilise uurimise alal. 
Kõigi nende elutöö oli selleks kindlaks 
vundamendiks, millel rajanevad XIX sa
jandi viimase veerandi ja käesoleva 
sajandi alguse klassikalised tööd ning 
avastused bioloogilises keemias, füsio
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loogias ja farmakoloogias. Eriti tihe oli 
R. Buchheimi koostöö füsioloogiaprofes- 
sor F. Bidderiga.

R. Buchheimi eksperimentaalse far
makoloogia laboratoorium jäi omalaad
seks ja ainukeseks ligi 20 aasta jooksul. 
Teistes ülikoolides õpetati farmakoloo
giat endiselt farmakognostiliste näidis- 
materjalide abil, ilma et oleks hakatud 
tegema katseid ravimite toimelaadi ja 
toimemehhanismi uurimiseks. Näiteks 
Saksamaal rajati eksperimentaallabora- 
tooriumid kateedrites alles 25... 30 
aastat hiljem.

Peaaegu kõigis oma töödes avaldab 
R. Buchheim veendumust eksperimen
taalse suuna tähtsusest farmakoloogia 
ja teraapia arengus, kutsudes üles kir
jeldavalt farmakoloogia õpetamiselt üle 
minema analüütilisele süsteemipärasele 
eksperimentaalsele tööle.

Raamatus «Ravimite õpetuse ülesan
netest» (1849) kirjutab ta farmakoloogia 
kiire arendamise tähtsusest: «Tulemu
sed, mida me farmakoloogia teadusliku 
arenemissuuna kohta saada loodame, 
mõjuvad edasiviivalt ka teistele medit- 
siinidistsipliinidele. Füsioloogia võib 
kasutada farmakone kui analüüsivahen- 
deid elundite funktsioonide selgitamisel 
ja kindlasti tasub selle meeldiva teene 
eest farmakoloogiale. Patoloogias on 
ravimite toime kõige olulisem test 
hüpoteeside tõestamiseks. Patoanatoo- 
mia ja keemiline patoloogia on eraldi 
võimelised näitama kõrvalekaldumisi 
normist, kuid ainult koos võivad nad 
selgitada põhjuslikke seoseid.»

Peale eksperimentaalse suuna aren
damist farmakoloogias ja maailma esi
mese eksperimentaalse farmakoloogia
laboratooriumi asutamist tuleb R. Buch
heimi teeneks pidada ka uue ravimite 
süsteemi (klassifikatsiooni) loomist. Te
ma ravimite klassifikatsioon, mis raja
neb ainete keemilistel ja farmakodünaa- 
milistel omadustel, on toodud kahes 
tema õpikus, nimelt «Beiträge zur Arz
neimittellehre», Leipzig, 1849 ja «Lehr
buch der Arzneimittellehre», Leipzig, 
1856. Viimane anti välja neljas trükis ja 
selles toodud uus loogiline ravimite süs
teem jäi kehtima aastakümneteks. Isegi 

tänapäeval hämmastab R. Buchheimi 
õpiku stiil oma teadusliku täpsuse ja 
mõtteselgusega, iga lause meisterliku 
esitamisega. Kõige aktuaalsemana kõlab 
selles üldosa, milles autor toob oma 
kreedo farmakoloogia kui teaduse üles
annetest, esitab kõige vajalikumad 
uurimissuunad, mis võimaldavad kliini
lise farmakoteraapia rajada kindlale 
teaduslikule alusele ja garanteerida 
selle ohutuse haige tervisele.

R. Buchheimi ratsionaalne füsioloogi- 
lis-keemiline farmakonide jaotus muu
tis farmakoloogia mitu korda kergemini 
omandatavaks ja kasulikuks.

Algselt ei olnud R. Buchheimi suuna
ga rahul praktiseerivad arstid, talle 
heideti ette mõningat vastuolu «selgi
tava teaduse» (teooria) ja praktika 
vahel. R. Buchheim seevastu praktikute 
kogemust sugugi ei eitanud, kuid oli 
kindlalt vastu sellistele arvamustele, 
millel puudus igasugune teaduslik põh
jendus. Ta märkis, et ravimite toime ja 
saatuse tundmine organismis tõstab 
kliiniliste vaatluste väärtuse senisest 
palju kõrgemale.

Peale õpetlase-teadlase oli R. Buch
heim ka suur oma eriala propageerija 
ning õppe- ja teadustöö organisaator. 
1855. aastal taotles ta ülikooli juhtkon
nalt luba «Anatoomilise teatri» (Vana 
Anatoomikumi) juurdeehituseks, võitles 
selle eest, et farmakoloogia professor, 
assistent ja üliõpilased saaksid kateedris 
nõuetekohased töötingimused. R. Buch
heim võeti anatoomikumi ehitamist ja 
laiendamist juhtivasse komisjoni. Ana
toomikumi tiibjuurdeehitised said val
mis aastail 1856 . . . 1860 ja ehitustege
vuse hea juhtimise eest määrati R. Buch
heimile eripreemia.

Seitse aastat (1859 . .. 1866) juhtis 
R. Buchheim Tartu Ülikooli arstiteadus
konna tegevust dekaanina. See oli vil
jakas teadusliku uurimistöö periood 
arstiteaduskonna kateedrites, see oli ka 
ehituste ja uute õppehoonete projektide 
ettevalmistamise periood. R. Buchheimi 
mitmed Tartu projektid jäid kahjuks 
lõplikult realiseerimata. Ka Giessenis 
Saksamaal, kuhu ta 1867. a. Tartust üle 
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läks, projekteeris ta eksperimentaalseks 
tööks uued kateedriruumid.

R. Buchheimi järglaseks Tartu Üli
kooli farmakoloogia kateedri juhatajana 
sai üks tema silmapaistvamaid õpilasi 
professor O. Schmiedeberg, kes ligi 10 
aastat oli olnud R. Buchheimi õpilane ja 
assistent. O. Schmiedebergi üks suure
maid teeneid (koos terapeut B. Nauny- 
niga) oli maailma esimese spetsiaalse 
farmakoloogiaajakirja «Naunyn-Schmie
debergs Archiv für experimentelle Pa- 
tologie und Pharmakologie» asutamine 
ja väljaandmine alates 1873. a. 
О. Schmiedebergi siirdumisega 1873. a. 
vastehitatud Strasburgi Ülikooli kandus 
Tartu (R. Buchheimi) koolkonna ekspe- 
rimentaal-farmakoloogiline uurimis
suund laiali kogu maailmas.

Kahtlemata õnnestus R. Buchheimil 
äratada farmakoloogia sellest «tukku
misest», millises see oli viibinud aasta
sadu, ja suunata ta viljakale teadusli
kule teele. Füsioloogia, keemia ja pato
loogia uurimismeetodite viljakas raken
damine farmakoloogilistes eksperimen
tides R. Buchheimi ja tema õpilaste 
poolt rajas selle kindla vundamendi, 
millele toetuvad tänapäeva farmakoloo
gia ja farmakoteraapia. R. Buchheimi 
mälestuse jäädvustamiseks on ülikooli 
Vana Anatoomikumi välisseinal tema 
pronksist bareljeef.

KIRJANDUS: 1. Barkan, G. Aeta et comm. 
Univ. Tartuensis. Tartu, 1930, 1—14. — 2. Ha
bermann, E. R. Ann. Rev. Pharmacol., 1974, 
8, 1—8. — 3. Holmstedt, B., Liljestrand, G. 
Readings in Pharmacology. Oxford—London— 
New York—Paris, 1963, 76—87. — 4. Käbin, I. 
Ann. Estonian Med. Assoc. Stockholm. 1975, 
9—17. — 5. Loewe, S. Eesti Arst, 1927, 12, 
465—470.

TRÜ arstiteaduskonna 
farmakoloogia kateeder

EESTI NSV TEENELISE TEADLASE 
FELIKS LEPA ELU JA Töö

EUGEN TALLMEISTER TARTU

Tartu kui Eesti vanimasse linna ja 
ajaloolisse kultuurikeskusesse on aegade 
vältel koondunud rohkesti nimekaid 
teadlasi ning vaimuelu esindajaid. Üks 
neist, kes oma arstiteadlase töö ja tege
vuse oli enam kui poole sajandi vältel 
sidunud Emajõe Ateenaga, oli eesti va
nimaid mikrobiolooge-infektsioniste 
professor Feliks Lepp, kelle sünnist 
2. mail möödus 100 aastat.

F. Lepp sündis Lepistu vallas Võru
maal paljulapselises põllutöölise pere
konnas. Juba aegsasti tuli tal mõelda 
leivamuredele. Õpihimulise nooruki tee 
kõrgema hariduslätte juurde ei olnud 
seetõttu kerge ja nõudis palju aega ning 
vaeva. 29-aastaselt lõpetanud Tartus 
eksternina H. Treffneri gümnaasiumi, 
astus ta 1910. aastal Tartu Ülikooli arsti
teaduskonda. Kui F. Lepp oli neljandal 
kursusel, puhkes Esimene maailmasõda. 
Mobiliseerituna tuli tal Orjoli sõjaväe
hospidalis täita ordinaatori ülesandeid. 
Arstidiplomi sai F. Lepp 1918. a. küpses 
meheeas — 37-aastaselt. Järgnes töö 
kooliarstina, seejärel Tartu Nakkus
haigla ordinaatorina ning hiljem juha
tajana. Arstitöö kõrvalt leidis F. Lepp 
aega teadustööks Tartu Ülikooli bakte- 
rioloogiainstituudis. Pärast doktoriväite
kirja «Pleuravedelikkude bakterioloo
giline ja eksperimentaalne uurimine» 
kaitsmist 1925. a. käis ta teadmisi täien
damas Viini, Berliini ja Müncheni 
kliinikutes ja erialalaboratooriumides. 
1927. a. alates luges F. Lepp Tartu Üli
kooli eradotsendina, pärast dotsendina 
tuberkuloosikursust, seejärel nakkus
haiguste kliinilist, hiljem aga sisehai
guste polikliinilist osa. Märkimisväärne 
oli F. Lepa töö tuberkuloositõrje alal 
kodanlikus Eestis. Tema sulest ilmus 
tollal ligi poolsada artiklit, mis käsitle
vad kõhutüüfuse, difteeria, sarlakite. 
tuberkuloosi ning muude nakkushai
guste diagnoosimist, ravi ja profülakti
kat.
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Pärast nõukogude võimu taaskehtes
tamist Eestis võttis F. Lepp aktiivselt 
osa tervishoiusüsteemi ümberkorralda
misest. Nii organiseeris ta 1940. a. esi
mese sanitaar- ja epidemioloogiajaama 
Tartus ning oli selle juhatajaks Suure 
Isamaasõja alguseni.

Sõjajärgseil aastail, mil arstide järele 
suurt puudust tunti, rakendus F. Lepp 
täie innuga uue kaadri ettevalmistami
sele. Alates 1946. aastast, siis juba pro
fessorina ja TRÜ arstiteaduskonna mik
robioloogia kateedri juhatajana, hakkas 
F. Lepp juhendama noori teadlasi ja 
aspirante. Tema juhendava käe all val
misid ja kaitsti edukalt 19 kandidaadi
väitekirja, neist viimased viis juba pä
rast professori pensionile siirdumist 
1960. a. Äratab tähelepanu, et disser- 
tantide seas oli peale mikrobioloogide, 
infektsionistide ja epidemioloogide veel 
terapeute, pediaatreid, günekolooge, 
veneroloog, oftalmoloog, otorinolarün- 
goloog ja röntgenoloog, paljud neist on 
praegu tunnustatud teadlased. Kõik see 
näitab professor F. Lepa erudeeritust, 

laia haaret, autoriteeti, ühtlasi ka entu
siasmi noorte erialaarstide teaduslikul 
juhendamisel. Juba soliidsetes aastates 
teadlasel jätkus jõudu ja indu avaldada 
arvukalt artikleid ning esineda teadus
like ettekannetega konverentsidel ja 
nõupidamistel. Professor F. Lepp oli üks 
esimesi, kes pööras tähelepanu Eesti 
NSV-s puukentsefaliidi juhtude esine
misele ja selle tõrje vajadusele.

Professor F. Lepp oli üks Tartu Ars
tide Teadusliku Seltsi asutajaid ja 
kolme Tartu eriarstide teadusliku seltsi 
auliige. Tema väsimatut tööd hinnati 
Nõukogude valitsuse kõrgete autasu
dega: Tööpunalipu ordeniga, V. I. Lenini 
juubelimedaliga, Eesti NSV teenelise 
teadlase aunimetusega.

Professor F. Lepp suri 3. jaanuaril 
4973. aastal ja ta on maetud Tartu 
Raadi kalmistule. Teadlase haual on 
skulptor A. Starkopfi stiilne graniitrel- 
jeef «Uinunu».

Alati valmis oma kogemusi jagama, 
optimistlik ja südamlik — sellisena 
mäletavad oma auväärt professorit kõik 
tema õpilased.

TRÜ arstiteaduskonna mikrobioloogia 
kateeder
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Mõtte
vahetus

UDK 616-053.8-07-08:616.89(049.2)

PSÜÜHIKA OSALUSEST SOMAA- 
TILISTES HAIGUSTES*

* Mõtteid seoses N. Elšteini artikliga «Täna
se terapeutilise haige kliinilised iseärasused», 
Nõukogude Eesti Tervishoid, 1980, 6, 442—446.

Professor N. Elštein on oma artiklis 
tõstatanud tänapäeva meditsiini ühe 
väga aktuaalse probleemi. Haiguste pa- 
tomorfoos, sugenenud mitmesugustest 
põhjustest, on saanud nüüdismeditsiini 
kõikidel erialadel diagnoosimist rasken
davaks ja haigete ravi tüsistavaks tegu
riks. Selle toimet võimendab arstide üha 
edeneva spetsialiseerumisega kaasnev 
tendents tähelepanu keskendada üksnes 
oma kitsa eriala haigustele.

Artiklis esiletoodud terapeutiliste 
haigete haiguse kliinilise pildi kõik ise
ärasused väärivad suurt tähelepanu 
ning manitsevad terapeute (ka kõiki 
arste) säilitama haigete uurimisel ja 
ravimisel terviklikkuse printsiipi. Iidne 
juhtlause: «Arst ravib mitte haigust, 
vaid haiget inimest!» on tänapäeval 
veelgi aktuaalsem kui meie eelkäijate 
vähespetsialiseerunud meditsiini etapil.

Allakirjutanu arvates tuleb tänapäeva 
haigetel esinevate «lisahaiguste» loete
lule tingimata lisada alkoholist põhjus
tatud kahjustused. Alkoholi laialdane 
kasutamine ei suurenda mitte üksnes 
psühhiaatrite patsientuuri, vaid veelgi 
ulatuslikumalt ja just varajasel etapil 
põhjustab ta mitmesuguste somaatiliste 
haiguste teket või nende sümptomaatika 
ja kulu muutusi. Terapeudid, ka teiste 
erialade arstid ei tohi haiguse analüüsi
misel ja ravi ning profülaktika kavan
damisel seda tegurit unustada.

Artiklis rõhutatud sooma-psüühe ter
viklikkuse printsiip väärib allakirjutanu 
arvates eriti esiletõstmist. Sooma-psüü
he keerukad ja mitmetasemelised vas
tastikused seosed ei leia kahjuks alati 
küllaldast tähelepanu arsti professio
naalses mõtlemises.

Emotsionaalsest stressist sugeneva 
neuroosiga kaasneb alati vegetatiivse 
regulatsiooni mõningane häirumine. 
Osal haigetel võib viimane võtta psüh
hosomaatilise haiguse kuju. Nende 
psühhogeense olemuse äratundmine, 
millest aga johtub ravi adekvaatsus, 
eeldab haige isiksuse, haiguse kulu ning 
sümptomaatika (incL psühhopatoloogi
lise) struktuuri väga hoolikat analüüsi. 
Erilist tähelepanu väärib selles seoses 
depressioon, mis psühhogeenselt või 
osal haigetel ka endogeenselt arenedes 
võib sageli vallandada niivõrd ulatus
likke somaatilisi (kardiaalseid, pulmo- 
naalseid, gastrointestinaalseid jm.) vae
vusi, et psüühikahäire (depressioon) 
täielikult nende varju jääb. Selline 
maskeeritud depressioon on tänapäeva 
meditsiinis kujunemas kaalukaks inter
distsiplinaarseks probleemiks.

Sooma-psüühe suhete teine aspekt on 
somaatiliste haiguste mõju inimese 
psüühikale. Ühelt poolt põhjustab ena
mik somaatilisi haigusi oma patogenee- 
tiliste mehhanismidega (nihked vere- 
varustuses, ainevahetuses jne.) kesk
närvisüsteemi tegevuse häireid ning 
sellest sugenevaid psüühikahälbeid. 
Enamasti ilmnevad viimased tagasihoid
like tunde-tahteelu häiretena, mis oma 
kliinilise pildi poolest meenutavad neu
roose, seetõttu nimetatakse neid neu- 
roositaolisteks häireteks ehk neuroidi- 
deks. Nende haigete ravi kompleksis 
peab olema kindel koht neuroidse «pea
lisehituse» ravi võtetel.

Veelgi enam tähelepanu väärib see, et 
somaatiline haigus avaldab haige psüü
hikale alati mingil määral toimet sub
jektiivse haiguselamuse vahendusel. Nii 
mõnigi kord võib «haige olemise» tõde
mine saada haigele emotsionaalse 
stressi põhjuseks. Subjektiivne haigus- 
elamus sõltub põhiliselt haige isiksusest, 
kuid ka sellest, kui raskeks haige oma 
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haigust ise peab, eriti milline on tema 
seisukoht prognoosi suhtes. Inimeste 
suhtumine haigustesse, nende raskusesse 
ja prognoosisse on tänapäeval suurel 
määral kujundatud laialdasest sanitaar- 
selgitustööst, s. t. formeeritud meedi
kute endi poolt. Kahjuks ei pea me seda 
asjaolu alati meeles oma populaartea
duslikes esinemistes. Ja kui sel alal kül
lalt teadlikule isikule tehakse pärast 
põhjalikku uurimist (mis juba ise nii 
mõnelegi haigele sisendab ärevust) tea
tavaks, et tal on leitud müokardiit, 
südamelihase isheemiatõbi, mao limas
kesta vähieelne seisund vms., ja kui sel
lega ei kaasne arsti põhjalik psühho- 
terapeutiline kommentaar, võib see olla 
juba küllaldaseks stressoriks, millest 
võib sugeneda neuroos, enamasti hüpo- 
hondrilise või depressiivse neuroosi ku
jul. See on tänapäeval üks sagedamaid 
iatrogeeniavorme. Taolise mehhanismiga 
neuroos võib olla niivõrd süvenenud, et 
see nõuab põhjalikku eriarsti ravi.

Allakirjutanu ühineb täielikult N. El- 
šteini kriitilise märkusega selle kohta, et 
meie arstide ettevalmistuses on lubama
tult vähe tähelepanu, pööratud medit
siinipsühholoogiale ja haige inimese 
psüühikat ning selle häireid käsitleva
tele muudele distsipliinidele (piirialade 
psühhiaatria, psühhofarmakoloogia, 
psühhoteraapia jms.). On lausa veider 
ning kurb, et praegu kehtivate õppe
plaanide ja -programmide kohaselt on 
kõikide arstide ettevalmistuses psühho
teraapiale eraldatud vaid kaks (!) loen- 
gutundi meditsiinipsühholoogia 16-tun- 
nisest (!) kursusest, mida loetakse teisel 
kursusel (!). Nihkena paremuse poole 
võib siiski märkida, et järgneva õppe
aasta uue õppeplaaniga on psüühikat 
käsitlevate õppeainete mahtu taas veidi 
suurendatud ja et NSV Liidu tervis
hoiuministri käskkirjaga nr. 1270 (12. 
detsembrist 1980. a.) kohustatakse psüh- 
hiaatriaprobleeme võtma paljude eri
arstide täienduskursuste programmi.

Igal arstil tuleb oma töös ning eriala
teadmiste täiendamisel põhjalikult 
mõelda N. Elšteini artiklis tõstatatud 
probleemidele.

Jüri Saarma

UDK 616(049.2)

VEEL KORD TEEMAL
«QUO VADIS, MEDICINA!» *

• Vt. V. Salupere «Quo vadis, medicina?», 
Nõukogude Eesti Tervishoid, 1981, 1, 41—45.

Quo vadis, medicina? — seda küsi
must on meedikud ajaloo vältel endale 
esitanud tuhandeid kordi. On püütud 
analüüsida praegust olukorda ja teha 
prognoose. Rohkem kui 30-aastase me- 
ditsiinialase tegevuse vältel on selle 
kirjutise autor kuulnud nii meditsiini- 
klassikute, tänapäeva suurvaimude kui 
ka diletantide rohkeid arvamusi, mis 
kõik üksteisest väga erinevad, kahjuks 
kannavad tihti ka subjektiivsuse ja su
valisuse pitserit. Naiivsemad neist on 
ajendatud inimese loomulikust surma
hirmust ning käsitlevad raskesti ravita
vate ja surmaga lõppevate haiguste ravi, 
nimetagem siinkohal selliseid nagu 
vähktõbi, infarktid jt. Tihti aga unusta
takse, et aja jooksul on selliste haiguste 
nomenklatuur muutunud, tulevikku 
vaadates ei või me lähtuda tänapäeva 
teadmistest ega olukorrast. Raskesti 
ravitavate haiguste ring tõmbub järjest 
koomale ja nende levik ei ole enam lai. 
Kui 1940. aastal tuli sisehaiguste eksa
mil vastata, et krupoosset kopsupõle
tikku põdejaist sureb 25%, siis 1978. 
aastal, et vaid 0,25%. Vanema põlv
konna arstid mäletavad, millist kahju 
elanikkonnale tekitas tuberkuloos. Veel 
enne Suurt Isamaasõda tuli tuberku- 
loosihaigete hulgas ette enesetapujuhte, 
sest haigel oli selge, et lootust terveks 
saada ei ole.

Vastupidi tolleaegsele olukorrale äh
vardavad ÜTO andmeil inimkonda roh
kem kui kasvajad või mõned muud 
raskesti ravitavad haigused hoopis näi
liselt süütud tõved. Nii on krooniline 
bronhiit ja selle tüsistused praegu sise- 
haigustest surma põhjusena kolmandal 
kohal. Et vähendada elanikkonna üld- 
haigestumust, oleks tuleviku meditsiini 
kohustuseks esiteks rakendada meet
meid laialdaselt levinud haiguste välti
miseks. Teiseks tuleks mõelda tuleviku 
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haiguste struktuuri üle. Teaduslik-teh- 
niline revolutsioon põhjustab uute hai
guste ilmsikstulemist (kiiritustõbi) ning 
mõnedesse tuntud haigustesse (allergi- 
lised haigused) haigestumise sagene
mist. Mõningal määral on see maksev 
ka onkoloogiliste ja hematoloogiliste 
haiguste kohta. Praegu tegelevad prob
leemiga ÜTO ekspertide komisjonid.

Meditsiin iseseisva teadusharuna tugi
neb oma arengus täiel määral teiste 
teaduste arengule. Seega siis, kui teiste 
teadusharude arengu perspektiividest ei 
ole küllaldaselt ettekujutust, on ka 
arstiteaduse arengust raske selget pilti 
saada. Kutsetöö vältel on selle küsimu
sega mitmeid kordi tulnud kokku puu
tuda. Veel 1945. aastal ei osatud ette 
näha seda revolutsiooni, millise tekitas 
antibiootikumide kasutuselevõtmine si- 
semeditsiinis ja nakkushaiguste ravis. 
Keegi ei osanud prognoosida neid muu
tusi, mis hormoonravi endaga kaasa tõi.

Ka tehnika saavutusi hinnati väga 
mitmeti. Tehnitsismist ja tehnikarevo
lutsioonist hakati rääkima juba mikro
skoobi kasutuselevõtmise ajal, veel enam 
räägiti sellest röntgenoloogia arenemise 
ajal. Seega küsimus tehnika mõjust 
meditsiini arengule ei ole uus, analoogi
lisi probleeme, mida on käsitatud artik
lis «Quo vadis, medicina?», võime leida 
juba 1914. aastal ilmunud aruteludes, 
kas või näiteks N. Podvõssotski sisehai
guste diagnoosimise õpikus. Pole kaht
lust, et teaduslik-tehniline revolutsioon 
annab meditsiini käsutusse praegusest 
veelgi võimsamad vahendid.

Võimalik, et aastakümnete pärast 
käsitletakse fiiberendoskoopilist apara
tuuri ja röntgenkompuutertomograafe, 
samuti raaldiagnostikat kui möödunut. 
Praegu küpseb uus revolutsioon, mis 
tugineb rakutehnoloogia printsiibile. Ju
ba esialgsed jahmuma panevad tulemu
sed lubavad oletada, et selle teadusharu 
saavutuste rakendamine meditsiinis 
tõotab väga palju. Ühinen kirjutise 
«Quo vadis, medicina?» autori arvamu
sega, et tuleviku meditsiinis säilitab 
kirurgia oma koha traumatoloogias, 
ortopeedias ja mõnel muul erialal. 
Praegu sensatsiooni tekitavad südame

operatsioonid jäävad erakordseks, kuna 
areneb oskus vältida südamehaigusi.

Mis puutub elundite transplanteeri- 
misse, siis olen kriitika mõttes autoriga 
ühel seisukohal, kuid ma ei ole sugugi 
veendunud selles, et ei leita bioloogili
selt põhjendatud meetodeid kudede 
sobimatuse ja hülgamisreaktsiooni kõr
valdamiseks.

Transplantatsiooni vajadus jääb veel 
pikemaks ajaks, sest ei ole võimalik 
oletada nii tormilist sisemeditsiini aren
gut, et oleksime võimelised vältima 
kõiki kaugelearenevaid haigusi. Kuigi 
artikli autor on suurt tähelepanu pöö
ranud meditsiinitehnika arengule ja 
diagnoosimise tähtsusele, on ta unusta
nud selle, et kogu kallis ja mahukas 
meditsiiniaparatuur koos diagnoosimis- 
oskusega teenindab vaid üht eesmärki 
— ravida inimest. Veelgi enam, mitte 
ainult inimest, vaid konkreetset indi
viidi. Et ravi oleks edukas, peab inimest 
tundma tervikuna nii psüühiliselt kui ka 
somaatiliselt. Ei saa mööda minna sel
lest, et kogu progressi juures on ka 
püsivat. Progress progressiks, kuid 
nüüdisaegne «Volga» sõidab niisama 
neljal rattal nagu vanaaegse talupoja 
vanker, on muutunud vaid kuju, bio
loogiline «mootor» on asendunud sise
põlemismootoriga, kuid ... vanker jääb 
ikkagi vankriks. 1650. aastal avastatud 
digitaalis on aluseks 1981. aastal tarvi
tatavatele südameglükosiididele, 1837. 
aastal avastatud salitsüliin aga aspirii
nile jne. Täiesti alusetu on autori väide 
selle kohta, et nähtavasti ei ole ka tule
vikus võimalik tagasi pöörduda haige ja 
arsti kestva vestluse juurde ning selle 
juurde, et arst uurib haiget ainuüksi 
oma meeleelundite abil, s. o. vaatleb, 
kompleb jne. Tõsi, see menetlus on 
aeganõudev, nõuab arstilt suurt intel
lekti ja vilumust, kuid arst, kes sellest 
printsiibist loobub, ei ole õige arst. Kü
simusel on kaks külge, esiteks diagnos
tiline, teiseks raviaspekt. Ka kõige opti
mistlikuma oletuse puhul ei või me ette 
kujutada lähemate aastakümnete arsti
abi ilma jaoskonnaarstita. Ei või oletada 
ka seda, et see meditsiini rindesõdur 
saabub haige juurde tohutu aparaatide 
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ja agregaatide koormaga. Praegu on 
meil 50° 0 arstidest jaoskonnaarstid. 
Nende poolt toimub haiguse esmane 
avastamine ikkagi haige kodus või töö
kohal.

60% kroonilistest kopsupõletikest on 
tingitud haiguse hilisest avastamisest. 
Autor, kes küll tunnustavalt räägib 
reumatismi profülaktikast, on aga unus
tanud selle, et juba 45%-l esmaselt re
gistreeritud reumahaigetest on südame 
klapirikked, see aga tähendab, et tegeli
kult ei ole nad esmast reumatismi põde
vad haiged, vaid haigus on avastatud 
liiga hilja.

See printsiip on maksev ka paljude 
muude sisehaiguste kohta. Samuti ei 
tohi ignoreerida, et anamnees annab 
enamiku sisehaiguste puhul 50% diag- 
nostilistest andmetest.

Ravi seisukohalt on äärmiselt tähtis, 
et kontakt haigega oleks tihe, kehtima 
jääb vana printsiip — meid on kolm: 
mina — arst, sina — haige ja haigus. 
Kui me kaks kokku hoiame, võidame 
haiguse. See tõde ei ole oma maksvust 
kaotanud ka tänapäeval. Pole juhuslik, 
et mõnes lääneriigis, näiteks Saksa FV-s 
ja USA-s, kus laboratoorne aparaat- 
diagnostika on heal järjel, on märgata
valt suurenenud ebaarstide, nõidade või 
muude parameditsiiniliste ravijate po
pulaarsus. On tekkinud ka psühhoso
maatilise meditsiini buum. Liigne spet
sialiseerumine ja mehhanistlik lähene
mine haigele on põhjus, miks mitmed 
arstid on arvesse võtmata jätnud psüh
hosomaatilise terviklikkuse printsiibi. 
Uuringud on küllalt veenvalt kinnita
nud, millist osa etendab kesknärvisüs- 
teem paljude sisehaiguste patogeneesis, 
ning osutanud võimalustele närvisüs
teemi mõjutamise teel märgatavalt soo
dustada haige paranemist. Ülispetsiali- 
seerumise pooldajad on seetõttu propa
geerinud uut distsipliini — haige 
inimese psühholoogiat. Kuid mida on 
ravi alal suuteline korda saatma medit
siini pealiskaudselt tundev psühholoog? 
Paratamatult langeb suur osa sellest 
koormusest raviarstile. Järjest kiirenev 
elutempo, sagedased stressid tingivad 
kortikovistseraalse või psühhosomaati

lise patogeneesiga haiguste sagenemist, 
seega muutub eespool mainitud prob
leem järjest aktuaalsemaks. Eduka ravi 
tagatis on haige poolt arsti ettekirju
tuste täitmine. Ei ole enam saladus, et 
üle Va haigetest seda korralikult ei 
täida, isegi siis, kui nad on ravimid 
apteegist välja ostnud, jätavad need 
tarvitamata või kasutavad nad hoopis 
«imeravimeid», mida on soovitanud kas 
sugulased, tuttavad või mittekompe- 
tentsed isikud. See parameditsiiniline 
komme on levinud ka Eesti NSV-s. 
Vähe tõenäoline, et tulevikuinimese 
psüühika niivõrd muutub, et ta hakkab 
usaldama endaga halvas kontaktis ole
vat arsti. Kontakt aga saavutatakse 
eeskätt just nende aeganõudvate ja 
V. Salupere arvates mitteprogressiiv- 
sete meetoditega. Progressile vaata
mata jääb arstimine ka tulevikus I. Kas- 
sirski definitsiooni piiresse: teadus+ 
kunst—tehnika. Sellise täiuse poole 
peab püüdlema iga meedik. Tänapäeval 
ei tahaks korrata M. Mudrovi sõnu: 
«Nimepidi meedikuid palju, arste vä
he».

Tuleviku meditsiin on profülaktiline 
meditsiin, kahtlemata on üleminek ela
nikkonna totaalsele dispanseerimisele 
tohutu edusamm. Võimalik, et sellisel 
juhul ei pruugi me enam mainida eba
meeldivaid hilinenud diagnoosimisjuhte. 
Siiski ei ole see veel lõplik lahendus. 
Tingituna raaldiagnostika täiustumisest 
on vaja täpsemalt välja töötada sise
haiguste ja nende tähtsamate sündroo
mide diagnostilisi kriteeriume. Selliste 
kriteeriumide rakendamine on näiteks 
reumatoloogias häid tulemusi andnud, 
küll aga ei ole see suuteline asendama 
arstlikku mõtlemist. Totaalse dispan- 
seerimise puhul rakendatakse sõelteste. 
Need on haiguste elementaarsed diag
nostilised kriteeriumid, sageli annavad 
vastuse skeemi kohaselt: ei ole haige, 
haiguskahtlane, haige. Praegu on sõel- 
testid ainult osa haiguste jaoks. Nad 
vajavad väga põhjalikku täiendamist ja 
lisatöötlust. Oma otstarbekust on nad 
näidanud näiteks reumaatiliste haiguste, 
koronaartõve, gastroenteroloogiliste ja 
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mõnede teiste haiguste epidemioloogi- 
liste uuringute puhul. Nad võimalda
vad välja selgitada tunduvalt rohkem 
haigeid ja ka haiguse varajasi vorme. 
Ekslik oleks oletada, et sõeltestide abil 
lahendame sisehaiguste varajase diag
noosimise probleemi, eriti siis, kui sil
mas pidada psühhosomaatilist aspekti. 
Töö sõeltestidega jääb ikkagi meditsiini
liseks kirvetööks.

Eespool öeldust nähtub, et meditsiini 
arengu prognoosimine on äärmiselt 
raske. Sihid on seatud NSV Liidu Kom
munistliku Partei XXVI kongressil. 
Mõttevahetus on igati vajalik. Oluline 
on mõista ja arvestada, millist osa 
rahva tervise kahjustamisel saavad tu
levikus etendama üksikud nosoloogilised 
ühikud. Selleks ei piisa orienteerumisest 
haiguse surmavuses. Tuleb kompleks
selt hinnata haiguse esinemissagedust, 
sellest põhjustatud töövõimetuse ulatust 
ja surmavust. Sellele tuginedes võime 
arvestada, millistele sisehaigustele pea
me kõige rohkem tähelepanu pöörama 
ja millise süsteemi peame looma.

Leo Pai

Noorte jaapanlaste kasv ja kaal suurene
vad. Tokio kõrgkoolide üliõpilaste arstlikul 
läbivaatusel on täpsustatud, et 16... 18 aasta 
vanuste noormeeste keskmine kehapikkus on 
170 cm, s.o. 5 cm suurem kui oli samavanus- 
tel 20 aastat tagasi. Seega on Jaapani pea
linn riigi 15. prefektuur, kus noormeeste 
keskmine kasv on jõudnud 170 sentimeetrini. 
Samaealiste neidude kasv on keskmiselt 
157 cm, nad on oma emadest kolm senti
meetrit pikemad. Noormeeste keskmine keha
kaal on 61,3 kg, neidudel 51,7 kg (20 aastat 
tagasi vastavalt 56,5 ja 50 kg). Arstidele aga 
tekitab muret noorukite silmade ja hammas
te seisund. Kõrgkoolide kasvandikest on 57% 
lühinägelikud ja 96%-1 on hambad kahjus
tatud.

Humanitas, 1981, 7.

eKvishoiutöö 
koKKCilcIus

UDK 616-036.865(474 2)

INVALIIDISTUMINE EESTI NSV-s 
AASTAIL 1976... 1979

VELLO ROOS LENNART MAURER 
SILVIA AASA TALLINN

invaliidistumine, arstlik ekspertiis, rehabilitat- 
sioon

Invaliidistumise suhteliselt kõrge tase 
Eesti NSV-s, võrreldes teiste liiduvaba
riikide tasemega, samal ajal alatine töö
jõu defitsiit rõhutavad invaliidistumise 
ja rehabilitatsiooni uurimise vajadust, 
et leida võimalusi invaliidsusjuhtude 
vähendamiseks ja invaliidistunute töö
võime taastamiseks.

Uurimismaterjalina kasutasime 
ATEK-ite nelja aasta aruandeid (vorm 
nr. 7), mis olid koostatud territoriaal- 
printsiibil ja mis seega võimaldasid 
meie vabariigi linnade ning rajoonide 
andmeid omavahel võrrelda.

Uurimismetoodika on esitatud varem 
avaldatud töös (1).

Uurimistulemustest nähtub, et töö
liste ja teenistujate esmane invaliidis
tumine suurenes meil 1978. aastani, 
alles 1979. aastal vähenes see märga
tavalt. Kolme aasta (1976 . . . 1978) 
keskmisega võrreldes langes esmane 
invaliidistumine 1979. aastal meie vaba
riigis 5,4%, 1978. a. andmetega võrrel
des aga 6,9% (vt. tabel 1).

Esmase invaliidistumise tase ja dü
naamika on meie vabariigi linnades 
ning rajoonides suuresti erinev. 1979. 
aastal, võrreldes samuti kolme aasta 
näitajatega, vähenes tööliste ning tee-
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Tabel 1. Tööliste ja teenistujate esmase inva
liidistumise tase ja dünaamika Eesti NSV lin
nades ja rajoonides

Linnad, 
rajoonid

19
76

. . 
.. 

19
78

. a.
 

ke
sk

m
in

e
ta

se

19
79

. a. 
ta

se

19
79

. a.
 tas

em
e 

er
in

ev
us

19
76

 ..
. 1

97
8.

 a.
 

ke
sk

m
ise

st
1 tas

em
es

t (%
)

Eesti NSV 100 100 — 5,4
Paide rajoon 67,9 84,9 + 18,2
Kingissepa rajoon 69,8 73,2 — 0,9
Rakvere rajoon 76,5 96,6 4-19,5
Hiiumaa rajoon 82,9 85,9 — 1,9
Pärnu rajoon 90,5 98,0 4- 2,5
Kohtla-Järve
rajoon 90,8 113,4 4-18,2
Jõgeva rajoon 91,4 106,4 4-10,1
Harju rajoon 93,7 86,2 —12,9
Tallinna linn 94,0 85,2 —14,2
Narva linn 100,0 107,4 4- 1,6
Haapsalu rajoon 104,1 76,5 —30,5
Viljandi rajoon 105,1 125,8 4-13,3
Põlva rajoon 109,8 100,0 —13,4
Rapla rajoon 112,1 112,1 — 5,4
Tartu rajoon 113,7 116,1 — 3,4
Kohtla-Järve linn 114,6 129,9 4- 7,2
Pärnu linn 115,6 105,7 —13,5
Valga rajoon 122,9 100,7 —22,5
Tartu linn 127,0 129,9 —36,2
Võru rajoon 131,1 104,4 —24,7

nistujate esmane invaliidistumine 12 
linnas ja rajoonis. Kuid vähenemisele 
vaatamata jäi neist kuues (Tartu ja 
Pärnu linn, Tartu, Rapla, Võru ja Valga 
rajoon) see näitaja vabariigi keskmisest 
siiski kõrgemaks. Et neis linnades ja 
rajoonides oli esmase invaliidistumise 
tase kõrge ka eelnevatel aastatel, tuleb 
sellele erilist tähelepanu pöörata.

Üldisele vähenemisele vastukaaluks 
esmane invaliidistumine kaheksas lin
nas ja rajoonis eelneva kolme aasta näi
tajatega võrreldes hoopis suurenes, eriti 
viies linnas ja rajoonis (Kohtla-Järve 
ja Narva linn, Viljandi, Kohtla-Järve ja 
Jõgeva rajoon), ületades 1979. aastal 
vabariigi taseme märgatavalt.

Esmase invaliidistumise ja selle dü
naamika uurimisel ilmnes seaduspära
sus, mille järgi linnades ja rajoonides, 
kus esmase invaliidistumise tase oli 
eelmistel aastatel madalam, oli ka tase
me langus väiksem või, vastupidi, tase 

isegi tõusis. Järjekorranumbrite korre
latsioonikordaja (0,6) näitab siin tuge
vat korrelatsiooni.

Kui analüüsida olukorda invaliidsust 
põhjustavate haiguste järgi, nähtub, et 
tuberkuloosist, seedeelundite haigus
test, luu- ja lihaskonna ning sidekoe- 
haigustest ning traumadest põhjustatud 
esmane invaliidistumine on meie vaba
riigis aasta-aastalt pidevalt vähenenud. 
Pahaloomulistest kasvajatest, psüühika
häiretest ning südame ja veresoonte 
haigustest tingitud esmane invaliidistu
mine suurenes meie vabariigis 1978. 
aastani, vähenes aga märgatavalt alles 
1979. aastal.

Linnades ja rajoonides, kus esmane 
invaliidistumine eelneva kolmeaastase 
perioodiga võrreldes 1979. aastal suure
nes, oli suurenemise põhjustajaks ena
masti esmane invaliidistumine südame 
ja veresoonte haiguste tagajärjel.

Tabel 2. Invaliidide rehabiliteerimise koond
näitajad Eesti NSV linnade ja rajoonide 
kohta aastail 1977 ... 1979

Linnad, . Sellest
rajoonid S Ф ----------------------

• m E 1977. a. 1978. a. 1979. a.
• 5 Er- — K

L- . UCl . Ф — .
Eesti NSV +4,2 + 3,6 + 4,7 + 4,4
Pärnu rajoon +9,4 + 16,5 + 4,7 + 7,1
Rakvere
rajoon +8,9 + 10,8 + 9,8 + 6,1
Kohtla-Järve
linn +8,1 + 5,6 + 10,3 + 8,5
Kohtla-Järve
rajoon +7,6 + 0,9 + 8,8 + 13,1
Harju rajoon +6,0 + 2,9 + 11,6 + 3,4
Jõgeva rajoon +5,8 + 6,7 + 3,4 + 7,2
Rapla rajoon +5.4 + 3,1 + 8,0 + 5,2
Paide rajoon +5,4 + 3,8 + 11,4 + 1,0
Pärnu linn +5,3 + 3,5 + 3,5 + 9,0
Narva linn + 5,3 + 7,7 + 2,9 + 5,3
Tallinna linn +4,1 + 3,3 + 0,9 + 8,1
Haapsalu
rajoon + 2,6 + 0,6 + 3,1 + 4,0
Kingissepa
rajoon +2,4 + 5,8 — 2,0 + 3,3
Valga rajoon + 1,5 + 0,8 + 3,3 + 0,5
Hiiumaa
rajoon + 1,4 + 4,2 — 1,0 + 1,0
Viljandi rajoon + 1,3 + 2,5 + 1,3 + 0,1
Tartu rajoon —0,2 + 0,2 — 1,1 + 0,3
Põlva rajoon —0,4 + 0,4 — 0,4 — 1,3
Tartu linn —1,0 — 0,7 — 0,7 — 1,7
Võru rajoon —1,7 — 1,8 — 0,3 — 2,9
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Invaliidide rehabiliteerimise koond
näitajad on meie vabariigi linnades ja 
rajoonides samuti suuresti erinevad (vt 
tabel 2).

Üldtunnustatud seisukoht, et mida 
suurem on invaliidistumine, seda kõrge
mad on töövõime taastumise näitajad ja 
et invaliidistumise madalate näitajate 
korral ei ole oodata töövõime taastu
mise kõrgeid näitajaid (3), leiab kinni
tust vaid väheste linnade ning rajoonide 
kohta (Kohtla-Järve ja Pärnu linn, 
Kohtla-Järve ja Jõgeva rajoon). Ena
masti on olukord vastupidine: mida 
madalam on esmane invaliidistumine, 
seda kõrgemad on rehabilitatsiooni 
koondnäitajad. Ka siin näitab järjekor
ranumbrite korrelatsioonikordaja (0,5) 
tugevat korrelatsiooni. Seega töövõime 
ekspertiis ei ole meie vabariigi linnades 
ja rajoonides ühtlane.

Arvesse võttes suhteliselt ühesugu
seid sotsiaalseid tingimusi, sealhulgas 
ravi võimalusi meie vabariigi linnades 
ja rajoonides, samuti ka töötingimuste 
mõju taandumist (1), oleneb invaliidis
tumise vähenemine ja invaliidide töö
võime taastamine kõige rohkem töö
võime ekspertiisi (4,5) ja invaliidide 
dispanseerse jälgimise ning ravi kor
raldusest (2,6). Seega oleneb invaliidide 
tööle tagasipöördumine põhiliselt ter
vishoiu- ja sotsiaalhooldusorganite sek
kumisest invaliidistumise ning rehabili
tatsiooni reguleerimisse.

KIRJANDUS: 1. Maurer, L., Roos, V., Aasa, 
S. Nõukogude Eesti Tervishoid, 1979, 3, 200— 
202.

2. Гамаюнов П. Ф. Сов. здравоохр., 1975, 
4, 41—45. — 3. Нестеров В. А. Статистика 
инвалидности. М., 1977. — 4. Пузанов И. И., 
Домрачеева Г. Т. В кн.: Вопросы теоретиче
ской и практической медицины, т. II. Рос
тов-на-Дону, 1976, 59—63. — 5. Романенко 
В. В. В сб.: Некоторые вопросы инвалидно
сти и пути ее профилактики. Минск, 1976, 
26—45. 6. Стасевич Т. А. В сб.: Некоторые 
вопросы инвалидности и пути ее профи
лактики. Минск, 1976, 45—64.

Tallinna Vabariiklik Haigla 
Eesti NSV Sotsiaalhooldusministeerium

teaduse 
ajaloost

UDK 614.23:616.314(474.2)(091)

ESIMENE HAMBAARSTIKOOL
EESTIS

MAIE LOVI-KALNIN VIKTOR KALNIN TARTU

Tartu hambaarstikool, õpilaste koosseis, õppe
jõudude koosseis, õppeprogramm

Hambaravialane kvalifikatsioon oman
dati pika aja vältel sel teel, et õpiti 
praktiseeriva dentisti või hambaarsti 
juures. Pärast eksternatuuri korras 
eksamite sooritamist ülikooli arstitea
duskonna juures saadi dentisti diplom. 
1891. aastal lubati ülikoolilinnades, 
erandina ka mõnes teises linnas, avada 
hambaarstikoole. Õppeaeg kestis nendes 
kaks ja pool aastat, kusjuures kooliastu- 
jailt nõuti keskharidust. Pärast eksa
mite sooritamist ülikooli arstiteadus
konna või sõjaväemeditsiini akadeemia 
juures omandasid hambaarstikooli lõpe
tanud mitte dentisti, vaid hambaarsti 
kutse (4).

Esimese hambaarstikooli Eestis asu
tas 1909. aastal endine Tartu Ülikooli 
hospitaalteraapiakliiniku assistent D. 
Levinovitš. Kool hakkas tegutsema 
temale kuulunud hambaravila baasil, 
mis asus Tartus Rüütli t. 23 (praegu 
21. Juuni t.). Olgugi et Venemaal oli 
1891. aastast naistel lubatud omandada 
hambaarsti kutse, puudus neil seal või
malus saada meditsiinilist kõrgharidust. 
Sellest tingituna ka naiste suur tung 
esimestesse hambaarstikoolidesse. See
ga läks hambaarsti amet naiste kätte 
juba sajandivahetusel.
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Ka Tartu hambaarstikoolis õppisid 
enamasti naised. Näiteks esimesel õppe
aastal oli 17 nimekirjas olevast õpila
sest kõigest neli meest (vt. foto 1)1. 
1910. a. sügisel oli 23 kooli vastuvõe- 
tust vaid üks mees* 2. Kõige rohkem oli 
õpilasi koolis 1916/1917. õppeaastal, mil 
kolmel kursusel õppis kokku 99 tulevast 
hambaarsti, neist kuus meest. Sel aastal 
oli kooli kõige suurem tung, esimesele 
kursusele võeti 56 õpilast, nende hulgas 
kolm meest3. Abielus naistelt nõuti 
mehe nõusolekut kooli astumiseks4 *.

* ENSV KAKA. f. 2088. nim. 1. s.-ü. 3, 1. 1.
2 Sealsamas, 1. 2.

Sealsamas. 1. 20—23
* Sealsamas, s.-ü. 234.
' Sealsamas, 1. 1—34; s.-ü. 234, 1. 1 —14.

6 Sealsamas, s.-ü. 170, 1. 7—7 pöördel.
7 Sealsamas, s.-ü. 118, 1. 6—7.

Kooli algaastail pärinesid õpilased 
peaasjalikult Balti kubermangudest ja 
Leedust, kuid õpilasi oli ka Ukrainast. 
Tambovi, Permi, Stavropoli kuberman
gust, isegi Taga-Kaukaasiast. Eesti ja 
läti rahvusest oli nende seas ainult 
üksikuid. Hiljem, eriti 1917/1918. õppe
aastal, suurenes eestlannade ülekaal 
märgatavalt ja juba 1920. aastal päri
nesid õpilased peaaegu ainult Eestist 
Esimesteks eesti naishambaarstideks, 
kes olid lõpetanud Tartu hambaarsti-

C C 1 C 0 8 1

п». оеляыхся n TISon ru n злсеРАягак*
■oa ROMTOPA JIII101I41 n гор. EE53

I. roosb, i'pevoihe, t

2. ГРОБИТЬ. уровд. Coxcps,nxa-Xasa Baxwenoana.

3. UKb. Kpelne Диадеме.
4. ХАГАЙ, Pysema Хцволгчл.

5. KIOMEICB, рсм.3;вц«>п1. Puuk 1оеж}с«м.

6. HBXEOBWb, ypoxa. Зувделеввмл.Илн  1осв^овм.*

T. иЛН 81 ре Ямсдие.

6. 1АРТ8А, Szxtopa Kxxa2zoaxa.

9. •PECCB, Яивелм-Оеер» Берелеелп.

10. ГУЗЬ. Адел л Густввоеяа.

II. CAAPB, 1еслеьд>  Тесдсрсввчь.*

12. СБЗлСТЬЯеОВА. )рсжд. Сиром» свл, !дена Удавом«.

13. ТЖХАЕЪ. Алгуета Бетровмчл.

14. ТВАЛТЪ. уревд. treiaiepn. Сальпе Явомива.

15. ЛйГЪ. VejTjst Андр-емче.

16. OETLMAhB, Буме Гараевна.

17. ЯКУЫВА, Bipe Ьлволаевна.

В Р I I 1 Н 1 t I I: Be усошвутш ai семь сгасж! лара ие 

дслуекеютсл п с1учеи!в и ввод*.

Герода Рага. лила;« 1910 года.

ВраееГеыА Унслевтсрь • —— - —~ ,

Foto 1. Tartu hambaarstikooli esimese õppe
aasta (1909/1910.) õpilaste nimekiri (ENSV 
KAKA, f. 2088, nim. 1, s.-ü. 3, 1. 1). 

kooli, olid Veera Maim. Viktoria Mart
na, Adeele Ruus, Salme Teemant (sünd. 
Steinberg), Alevtiina Unt, Meeri Kaur. 
Aliide Luud, Linda Lindeberg. Eva 
Jürgenstein jt?

Hambaarstikooli õppejõududeks olid 
peamiselt Tartu Ülikooli eradotsendid 
Nii anatoomiat, histoloogiat, üld- ja 
patoanatoomiat kui ka hammaste ana
toomiat, histoloogiat ja arengut õpetas 
üldpatoloogia ning patoanatoomia era- 
dotsent I. Sirokogorov (1916. aastast 
erakorraline professor). Ta oli ka ham
baarstikooli õppenõukogu esimees ning 
kirjutas alla kooli lõputunnistustele. 
Kirurgia eradotsent N. Burdenko (aas
tast 1911 operatiivkirurgia ja topograa
filise anatoomia erakorraline professor) 
õpetas üldkirurgiat, kirurgilist hamba
ravi ja operatsioonitehnikat. Farmako
loogia, toksikoloogia ja balneoloogia 
eradotsent V. Vorontsov luges farma
koloogiat ja retseptuuri. Sisehaiguste 
eradotsent F. Tjulpin ülddiagnostikat 
ja -teraapiat, samuti hambahaigusi 
ning -ravi (5)6 7. Hambaravita omanik 
D. Levinovitš ja kaks hambatehnikut 
õpetasid proteesimist/ Nendes ainetes 
toimusid nii kursuse- kui ka lõpueksa
mid. Loodusteaduslikest ainetest õpe
tati füüsikat ja keemiat.

1914. aastast alates hambaarstikooli 
õppejõudude koosseis muutus. F. Tjul- 
pini asemel, kes määrati Odessa Ülikooli 
teraapiaprofessoriks, hakkas ülddiag
nostikat ja -teraapiat, hambahaigusi 
ja -ravi lugema eradotsent V Voront
sov, N. Burdenko asemel hakkas ana
toomiat õpetama ülikooli erakorraline 
anatoomiaprofessor H. Adolphi. Et N 
Burdenko, I. Sirokogorov ja D. Levino
vitš siirdusid 1915. aastal tegevarmees- 
se, hakkas üldkirurgiat ja kirurgilist 
hambaravi lugema ülikooli farmako
loogia kateedri assistent M. Vilberg 
I Sirokogorovit asendas tema abikaasa
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Foto 2. Hambaravi praktikum A. Rostovtseva 
juhendamisel (foto avaldatakse esmakordselt).

A. Sirokogorova (patoloogiainstituudi 
prosektori abi ja Tartu Ülikooli üks esi
mesi naisõppe jõude) (1), hambaarsti- 
kooli õppenõukogu esimehe kohustused 
anti üle keemia eradotsendile N. Kulta- 
šovile (õpetas selles koolis füüsikat ja 
keemiat).8 Hambaarstikooli juhatajaks 
sai D. Levinovitši abikaasa, kes oli sama 
kooli kasvandik (Jelena Levinovitš, 
sünd. Zundelevitš). Viimane koos arst 
I. Pinskiga juhatas ka kooli hambaravi- 
lat, koos kahe hambatehnikuga ‘ (W. 
Künstler ja G. Lurje) õpetasid nad sel
les hambaproteesimist.9

8 Sealsamas, s.-ü. 170, 1. 6; s.-ü. 3, 1. 13.
9 Sealsamas, s.-ü. 3, 1. 13.

10 Sealsamas, s.-ü. 235, 1. 1—29.
11 Sealsamas, 1. 63—66.
12 Sealsamas, 1. 31.
13 Sealsamas, 1. 45.

1917. a. läks hambaarstikool üle Julie 
Sareperale (sünd. Paris), sama kooli 
kasvandiku valdusesse (3). 1918. a. sügi
sel ja 1919. a. esimesel poolel õppetööd 
koolis ei toimunud. See algas taas 6. ok
toobril 1919. a. Õppejõududeks olid jäl
legi Tartu Ülikooli professorid: anatoo
mia- ja histoloogiaprofessor A. Som
mer, kohtumeditsiini- ja patoanatoomia- 
professor A. Ucke, hospitaalkirurgia- 
professor R. Wanach, füsioloogiaprofes- 
sor A. Lipschütz, operatiivkirurgia ja 
topograafilise anatoomia dotsent J. 
Blumberg. A. Lipschütz oli samal ajal 
hambaarstikooli õppenõukogu esime
heks. Ülikooli arstiteaduskonna esinda
jana viibis J. Blumberg kooli lõpueksa
mitel, sedasama tegi Tervishoiu Peava

litsuse esindajana Tartu linnaarst 
G. Kroll. Loengud toimusid vene ja 
saksa keeles. Erialaaineid (hambaravi 
ja proteesimist) õpetas hambaarst 
V. Bulgakov, praktilisi töid hambaravi- 
las juhendas sama kooli kasvandik Anna 
Rostovtseva (sünd. Degtjareva, lõpeta
nud 1912. a.)10 (vt. foto 2).

1921. a. taotles hambaarstikooli oma
nik ja direktriss J. Sarepera haridus
ministeeriumilt luba reorganiseerida 
kool Tartu Hambaarsti Instituudiks. 
Selle põhikirja projekti järgi pidi õppe
aeg kestma kolm ja pool aastat. Sisse
astujatelt nõuti keskharidust, keskkooli 
mittelõpetanud võisid olla ainult vaba- 
kuulajaiks. Õppejõududel pidi tingima
ta olema teaduslik kraad.11 Ent hari
dusministeerium jättis instituudi põhi
kirja kinnitamata, tuues põhjuseks 
Tartu Ülikooli arstiteaduskonna kavat
suse võtta hambaarstide koolitamine 
tulevikus enda peale. Senistel õpilastel 
lubati hambaarsti õigused saada endis
tel alustel.12 24. mail 1922. a. järgnes 
Tervishoiu Peavalitsuse juhataja A. 
Mõttuse kiri, mis keelas õpilaste edas
pidise vastuvõtu hambaarstikooli.13

Tartu hambaarstikooli lõpetas viima
ne lend hambaarste (378 arsti) 1924. 
aastal (3). Pärast kooli sulgemist ham
baarste kodanlikus Eestis enam ette ei 
valmistatud. Alles 1935. aastal asutati 
arstiteaduskonnas eradotsentuur, mis 
1936. a. muudeti koosseisuliseks dotsen- 
tuuriks ja 1938. a. adjunktprofessuu- 
riks. Hambahaigus! ja -ravi luges ning 
praktikume juhendas arstiteaduse dok
tor V. Hiie, loengud ja praktikumid toi
musid ülikooli hambapolikliinikus (2).

KIRJANDUS: 1. Kalnin, V. Nõukogude Ees
ti Tervishoid, 1965, 5, 379—382. — 2. Kodar, A. 
Tartu ülikooli ajaloo küsimusi, III. Tartu, 
1975, 80—89. — 3. Lõvi, M., Kalnin, V. Nõuko
gude Eesti Tervishoid, 1967, 2, 139.

4. Калнин В., Лыви M. Стоматология, 
1970, 4, 84—86. — 5. Обозрение лекций, на
значенных для чтения в Юрьевском уни
верситете. Юрьев, 1909—1918.

TRÜ arstiteaduskonna 
stomatoloogia kateeder 

TRÜ arstiteaduskonna hügieeni ja 
tervishoiuorganisatsiooni kateeder
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UDK 614.27(474 2)(091)

VÄÄRTUSLIK LEID LIHULAST

HEINO GUSTAVSON . TALLINN

Lihula apteek, ajalugu, XIX sajandi signatuurid 
Ja retseptid

Lihula apteek on endise Eestimaa 
kubermangu maal asuvatest apteekidest 
vanim. Esmakordselt, ent tagajärjetult, 
taotles sinna apteegi asutamise luba 
1827. aastal Pärnu apteeker H. F. H. 
Radzibor1. Rohkem õnne oli proviisor 
Adolph Dipneril, kes vastavalt viitse- 
kuberneri resolutsioonile avas 17. juu
nil 1837 Lihulas apteegi2. Uue kalendri 
järgi võib asutamispäeva järelikult 
tähistada 29. juunil. Meid ei tohi eksi
teele viia Lihula signatuuridele XX sa
jandi algusest kuni 1930-ndate aastate 
lõpuni trükitud märge: «Asutatud 
1835. a.». Muide tekkis samal ajal ka 
Märjamaa signatuuridele trükikiri, mis 
asutamisajana mainib 1843. aastat. 
Ometigi teame, et apteek avati seal 
alles 1852. aastal.

1 RAKA, f. 31, nim. 50, s.-ü. 251, 1. 16.
2 RAKA, f. 31, nim. 50, s.-ü. 37, 1. 38p., 80p.
3 RAKA, f. 31, nim. 50, s.-ü. 51, 1. 245.
4 RAKA, f. 31, nim. 40, s.-ü. 47, 1. 3.

1853. aastal sai Lihula apteegi endale 
proviisor Julius Sternfels3, kes ravimite 
kõrval hakkas muudki tootma, õuel 
asuvas saunataolises majakeses valmis
tati köömneõli, mis 1873. aasta Viini 
maailmanäitusel medali sai, teistest 
näitustest rääkimata (3). Tehti ka riide- 
värvi «Lihula musta» ja «Eht musta», 
roosiõli ja muud, mille retseptid on säi
linud Lihula apteegi manuaalis (1). Pä
rast J. Sternfelsi surma jäi apteek lesk 
Paulinele, hiljem aga tema vallalisele 
tütrele Mariale, kes 1912. aastal avas 
apteegi juures rohukaupluse4. Ema ja 
tütar pidasid palgalisi apteegijuhata
jaid, kellest viimane, proviisor Alfred 
Jacoby apteegi 1. augustil 1927. aastal 
endale ostis (2).

Vana apteek äratas meie apteegimuu- 
seumi huvi ja esimene kogumiskäik 
sinna võeti ette 1960-ndate aastate

Foto 1. Pärast tulekahju taastatud endine 
apteegimaja Lihulas Tallinna mnt. 4. Harul
dase materjali leiukoht paikneb umbes suure 
puu võra all foto parempoolsel küljel.

lõpupoole. Saadi mõningaid trükiseid, 
eespool nimetatud manuaal, seisuanu- 
maid XIX sajandi II poolest jm. Näis, et 
see on kõik, kuid 1980. aasta kevadel 
helistas artikli autorile Lihula sidesõl
me juhataja U. Meil ja teatas, et ühes 
pööningunurgas Tallinna mnt. 4 lebavat 
terve kiht mingisuguseid pabereid. Te
gemist oli viimase sõja ajal tulest kah
justatud hoonega, kus apteek varem oli 
paiknenud. 13. mail avanes võimalus 
koos Apteekide Peavalitsuse juhataja 
V. Nisuga käia asja kohapeal uurimas.

Suurest pööningust eraldatud mada
lasse ja aknata urkasse pääses suure 
vaevaga, vaid roomates, tõenäoliselt see 
oligi seal leiduva päästnud. Põrandat 
kattis umbes 30 cm paksune paberilasu, 
mida ilmastik, putukad ja närilised olid 
tugevasti kahjustanud. Tunniajaline 
vaatlus tõi nähtavale saj andi vanuseid 
signatuure ja retsepte. Napp aeg ja 
päikesetuline katus nõudsid tagasipöör
dumist.

Kuu aega hiljem töötasid umbes 6 m2 
suurusel pinnal ettevaatlikult U. Meil, 

‘ajaloohuvilised Tallinna 7. Keskkooli 
Xb klassi õpilased T. Gustavson ja 
T. Nikiforoff ning käesoleva kirjutise 
autor. Kuue tunni pärast oli neli papp
kasti täis enam-vähem säilinud pabe
reid, mis umbkaudse arvestuse järgi 
võis moodustada vähem kui 5° о kuna
gisest dokumentatsioonist.

Kui niisked paberilehed olid sügiseni 
aegamööda ки^урпурЦ võis alata nende
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Foto 2. Signatuure Lihula leiu hulgast. Üle
valt: Pärnu Lõvi-apteegist 1884. a., Lihulast 
(A. Dipner) 1852. a., Tallinna H. Haetge (hil
jem H. Oppermanni) apteegist 1869. a.
Pille Meistri fotod.

üksikasjalik töötlemine. On selge, et 
Lihula leid on meie farmaatsiaajaloo 
seisukohalt väga väärtuslik. Signatuu
ride erikujusid, kaasa arvatud eri vär
vid, on Tallinnast 75, Pärnust ja Lihu
last kummastki 66, Haapsalust 29, Tar
tust 10, Valgast 1, Kuressaarest 4, Rak
verest 3, Kundast 1, Võrust 2, Muhu
maalt 2, Lääne-Ristilt 2, Kärmust (Viit
na apteegi eelkäija) 1, Järva-Jaanist 1, 
Martnast 2, Pärnu-Jaagupist 1, Lellest 
1, Tõstamaalt 1, Vigalast 6, Mihklist 5, 
Varblast 11, Vändrast 1, Kullamaalt 7, 
Märjamaalt 6 ja raudteeapteegist 1. Oli 
ka üksikuid etikette ja paberpitsereid. 
Piltide ja figuraalkompositsioonis kau
nistatud signatuuride kõrval leidus 
survepitseriga varustatuid, lihtsalt pa
berist väljalõigatuid, anonüümseid (koht 
apteegi nimetuse jaoks tühjaks jäetud) 
ja templijäljendiga signatuure. Vanim 
signatuur, mis kannab kuupäeva 16. III 
1850, pärineb Lihulast. Signatuuridel on 
pilte Tartu Krameri ja Sturmi, Tallinna 
Rae-, Vallneri ja Georgiini, Pärnu Lõvi- 
ja Ülejõe, Valga Sõrmuse ja Võru va
nast apteegist. Lihulas ilmus eestikeelne 
trükisõna signatuurile 1880-ndate aas
tate keskel («Lihhola linna aptek») ja 
Tallinnas umbes 1890. aastal («Wikki 
aptek Nigolasti ulits Tallin»).

Signatuuridest on rohkem arstiret- 
septe nii inimestele kui ka loomadele 
määratud ravimieeskirjadega. Need pä
rinevad ajavahemikust 1851 . .. 1934, 

kusjuures mõne aasta kohta nad puu
duvad (halbade tingimuste tõttu hävi
nud), teiste kohta seevastu leidub neid 
üsna rohkesti. Esimene Lihula aptee
gile esitatud eestikeelse tarvitamisõpe- 
tusega retsept on kirjutatud 25. juulil 
1872.

Muust leiumaterjalist tuleks mainida 
Lihulasse saadetud köömneõlitellimusi 
Riiast, Tallinnast, Paidest ja Pärnust 
(peamiselt peenviinatehastelt), riide- 
värvi «Eht musta» tarvitamisõpetust- 
reklaamlehte, Tallinna fotograafi B. 
Laisi röntgenikabineti jaoks trükitud 
saatekirjaplanki 1890-ndaist aastaist 
(defektne), Lihula apteegile lähetatud 
arveid Peterburist, Riiast, Tallinnast, 
Pärnust, Haapsalust ja mujalt, ärilise 
sisuga lahtisi postkaarte 1887. aastast, 
koloreeritud reklaamlehte Tallinna 
Pfaffi õlletehase interjööri ning õlle
vedaja piltidega jne.

Kvaliteetse täiskomplekti leitust on 
saanud Eesti NSV Farmatseutide Tea
dusliku Seltsi Apteegimuuseum, dubli
kaatidena on üht-teist saadetud meie 
tervishoiumuuseumile, muuseumidele 
Haapsalus, Pärnus, Hiiumaal, Tartus ja 
Tallinnas, Riia meditsiiniajaloomuuseu- 
mile ning Eesti NSV Teaduste Akadee
mia Teadusliku Raamatukogu Baltika 
ja haruldaste raamatute osakonnale.

KIRJANDUS: 1. Gustavson, H. Nõukogude 
Eesti Tervishoid, 1976, 1, 57—62. — 2. Phar
macia, 1927, 7/8, 214. — 3. Richter’s Baltische 
Verkehrs-u. Adreßbücher, IIL, Estland. Riga, 
1900, 21.

Eesti NSV Liha- ja Piimatööstuse 
Ministeeriumi KT В
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IConverentsid 
ja nõupida
mised

Vitaminoloogiakonverents toimus 18 ... 20. 
novembrini 1980. a. Tartus ning sellega tähis
tati N. Lunini (1853 ... 1937) poolt vitamiinide 
esinemise avastamise 100. aastapäeva. Kon
verentsi korraldas TRÜ koos üleliidulise 
probleemikomisjoniga «Vitaminolcogiaprob- 
leemid». Sellest võttis osa vitaminoloogia alal 
töötavaid teadlasi kogu Nõukogude Liidust: 
V. Jefremov, M Ostrovski, A. Rozanov, N. 
Bogdanov, V. Spiritšev, A. Ušakov, N. Blaze- 
vits, L. Siile, E. Stepanova jt. Paljude küla
liste ja L. Tähepõllu ettekanded käsitlesid 
vitamiiniainevahetust. Nendes küsimustes 
tekkis konverentsil elav diskussioon, mis ei 
vaibunud ka ettekannete vaheaegadel.

Meie vabariigi teadlased L. Boston, M. 
Saava, L. Tanning, L. Toomsalu, M. Uibo ja 
allakirjutanu iseloomustasid elanike varusta
tust vitamiinidega. Seda käsitles ka D. Mika
lauskaite (Vilnius) ja kaastööliste ettekanne. 
M. Rooma ja H. Lutsoja olid vaatluse alla 
võtnud nitraatide ja askorbiinhappe keemi
lise ja bioloogilise koostoime. Konverentsi 
ettekannete teesid avaldati trükis.

Pärast konverentsi toimus üleliidulise 
probleemikomisjoni (esimees N. Bogdanov) 
«Vitaminoloogiaprobleemid» pleenum, seal 
arutati teadustöö tulemusi ja 1981... 1985. 
aasta plaani. Probleemikomisjon soovitas 
teadlastel välja töötada toidu vitamiinisisal- 
duse ning inimese vitamiinidega varustatuse 
hindamise uusi meetodeid. Peeti vajalikuks 
laiendada eri kliimavöötmetes elavate ja eri
nevat tööd tegevate inimeste vitamiinidega 
varustatuse uurimist. Täpsustamist vajavad 
vitamiinide normid.

Kuigi Eesti NSV-s avitaminoose, peale las
tel esineva rahhiidi, ei ole viimasel ajal tä
heldatud, on meie teadlaste tähelepanu pae
lunud elanike vitamiinidega varustatus. On 
täheldatud 3O...45%-1 elanikest В,- ja 35... 
55 %-1 B2-vitamiini-puudust Kevadel esines 
75...9O°/o-l ja sügisel 10...30%-l uuritutest 
varjatud C-hüpovitaminoosi, kusjuures vita
miinivaene periood kestis jaanuarist augusti 
alguseni. Lastel ja vanuritel sedastati A- ja E- 
vitamiini-vaegust ning 3%-l kuni aastastest 
lastest rahhiiti.

Vitamiinipuudust süvendab majanduslik- 
tehnilise progressiga kaasnev rafineeritud 
toiduainete liigtarbimine ja sage stress.

Linnaelanike varustamine värske köögi- ja 
puuvilja, piima ja muude värskete produkti
dega ei ole kergesti organiseeritav. Säilitami
sel, kulinaarsel ja tööstuslikul töötlemisel 
kaetavad kergesti lagunevad vitamiinid suure 
osa oma aktiivsusest. Seetõttu vajab elanike 
vitamiinivajaduse rahuldamine nii praegu 
kui ka tulevikus enam tähelepanu.

Einar Vagane

Eesti NSV Punase Risti Seltsi XII kongress 
toimus Tallinnas 9... 10. märtsini 1981. a. 
Peale 241 delegaadi võtsid kongressist osa 
ka NSV Liidu Punase Risti ja Punase Pool
kuu Seltside Liidu Täitevkomitee aseesimees 
A. Rešetov, Eesti NSV tervishoiuminister 
V. Rätsep, EKP Keskkomitee osakonna juha-

Kongressi ajal oli seltsi tegevuse ülevaade 
kajastatud ka stendidel.
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taja asetäitja V. Markelova, kokku 66 küla
list.

Tegevusaruande eelmisest kongressist möö
dunud ajavahemiku kohta esitas Eesti NSV 
Punase Risti Seltsi Keskkomitee aseesimees 
B. Pšenitšnikov. Ta tõi kuulajate ette üld- 
tulemused ning analüüsis seltsi organisat
sioonilist ja sanitaartervistavat tööd, käsitles 
meditsiini- ja hügieeniteadmiste levitamist, 
sanitaarkaitset, doonorluse arendamist, õp
piva noorsooga tegelemist, samuti valgustas 
ta plaani- ja finantsalast ning revisjonitööd. 
Seltsi edasiminek on olnud ilmne, tema töö
tulemused märgatavad.

Läbirääkimistel võtsid sõna Eesti NSV 
Vetelpääste Ühingu Keskkomitee esimees E. 
Kaldma, Eesti NSV Tsiviilkaitse Staabist 
A. Mõistus, Eesti NSV Riikliku Autoinspekt
siooni töötaja A. Kauge, Vabariikliku Vere- 
ülekandejaama peaarst R. Kolle, Tallinna 
Pelgulinna Haigla peaarst V. Ilmoja, Tal
linna Vabariikliku Psühhoneuroloogiahaigla 
organisatsiooni- ja metoodikakabineti juha
taja A. Liiv, TRÜ arstiteaduskonna stomato
loogia kateedri juhataja S. Russak. Vabariik
liku Sanitaarhariduse Maja tervishoiumuu
seumi metoodikarst A. Kuusik, Jõgeva Ra
jooni Punase Risti Seltsi koolitöönõukogu 
esimees A. Ehala, Punase Risti Seltsi linna
komiteede esimehed M. Sikk Tartust ja B. 
Tsitlis Narvast, Rakvere rajooni E. Vilde 
nimelise kolhoosi Punase Risti Seltsi algor
ganisatsiooni esimees A. Rästas jt. seltsi 
aktivistid.

Kongressil valiti Eesti NSV Punase Risti 
Seltsi Keskkomitee ja revisjonikomisjoni uus 
koosseis ning valiti ka NSV Liidu Punase 
Risti ja Punase Poolkuu Seltside Liidu IX 
üleliidulise kongressi delegaadid.

Seltsi keskkomitee esimesel pleenumil va
liti Eesti NSV Punase Risti Seltsi Keskkomi
tee esimeheks U. Vagur, kes seni töötas 
Ametiühingute Kuurortide Valitsemise Eesti 
Vabariikliku Nõukogu esimehe ametikohal.

Gilda Sabbo

NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia Presii
diumi juures asuva pediaatriaalase teadusliku 
nõukogu ja Üleliidulise Lastearstide Seltsi 
juhatuse ühine pleenum to mus 23 ... 25. det
sembrini 1980. a. Moskvas

Põhiettekanne oli akadeemik M. Studeniki- 

nilt ja professor A. Jefimovalt, kes rääkisid 
X viisaastakul saavutatust. Peamise puudu
sena tõid nad esile seda, et palju teaduslikku 
informatsiooni jääb pediaatriainstituuti saa
bumata.

Riikliku programmi «Ema ja lapse tervise 
kaitsel» täitmisest XI viisaastakul rääkisid 
üleliiduliste probleemikomisjonide esimehed 
professorid S. Ratšinski, E. Novikova, S. 
Hruštšov, T. Sokolova jt.

Kõigis liiduvabariikides, välja arvatud 
Eesti, Läti ja Leedu NSV, on pediaatriainsti- 
tuudid. 1980. aastal rajati laste ja emade 
tervise uurimise instituudid Tadžiki ja Turk
meeni NSV-s.

Sõnavõttudes rõhutati vajadust planeerida 
lastehaiguste epidemioloogilist uurimisi kõi
gis liiduvabariikides. Haiguse tõelise leviku 
kindlakstegemine antud piirkonnas võimaldab 
koostada teadustöö sihtprogrammi. Oluline 
on, et maksa-, neeru- ja kopsuhaigusi uurik
sid kompleksselt nii infektsionistid, kirurgid 
kui ka lastearstid.

NSV Liidu tervishoiuministri asetäitja 
professor J. Novikova tõi esile vastsündinute 
ja enneaegsete uurimise peamised suunad. 
Vaatamata rohketele uurimistöödele on vast
sündinute füsioloogias paljugi selgusetut. Nii 
ei ole veel selge, mitmendal päeval peaks 
enneaegne laps sünnitusosakonnast viidama 
üle hooldusosakonda. Selge ei ole ka mõiste 
«terve vastsündinu». Põhjalikku analüüsi ja 
uusi meetodeid vajavad vastsündinute mäda- 
protsesside ravi, haigete laste toitmine, eriti 
toitmine paranemisperioodil. Muret teevad 
laste nakkushaigused. On sagenenud juhud, 
kui varem leetreid põdenud lapsed haigestu
vad leetritesse uuesti. Professor J. Novikova 
rääkis ka kooliõpilaste halvast tervisest. Sa
geli avastatakse lapse tervisehäire esmaselt 
alles noorukieas. Algklasside õppeprogram
mide keerukus põhjustab sageli õpilase üle
koormust ja aju düsfunktsiooni. Näitena 
toodi Moskva Riikliku Ülikooli rektori aka
deemik A. Logunovi arvamus, et praegune esi
mese klassi matemaatikaprogramm «kurnab 
lapsi». Oluline on pedagoogide ja lastearstide 
tihe koostöö. Nende ühiste komisjonide töö 
peaks senisest tulemusrikkam olema.

Neuroloog professor L. Badaljan (Moskva) 
pidas oma sõnavõtus praegu kõige tähtsa
maks laste aju kaitset, mis peab algama 
perekonnas ja jätkuma koolis. Laste vaimne 
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ülekoormus on väga suur, ühtlasi on tun
duvalt rohkenenud peaaju talitlushäiretega 
laste arv. Omaette probleem on ka laste sport 
ja tippsportlaste ettevalmistamine. Paljudel 
spordialadel algavad treeningud juba eelkoo
lieas või algklassides, kuid laste kõikide 
elundkondade kompleksse koormustaluvuse 
määramine ei vasta veel nõuetele.

Allergiliste haiguste osatähtsus haigestu
mise struktuuris on suur Sellest ongi tingi
tud vajadus uurida nende levikut üleliiduli
selt väljatöötatud unifitseeritud metoodika 
alusel. Meie vabariigi ainukesel vajalikul 
tasemel oleval laste allergolocgiakabinetil 
Tallinnas puuduvad voodikohad haiglas. *

Pleenumil kuulati Gruusia ja Usbeki NSV 
pediaatriaalase uurimistööga tegelevate insti
tuutide direktorite ja vabariiklike lastearstide 
seltside esimeeste aruandeid viimase viie 
aasta jooksul tehtust.

Meie vabariiki esindasid pleenumil Ülelii
dulise Lastearstide Seltsi juhatuse liikmed 
A. Vares, I. Pilv ja allakirjutanu.

Leo Tamm

III üleliiduline teaduslik-praktiline narko- 
loogiakonverents toimus 22 ... 24. oktoobrini 
1980. a. Moskvas. Meie vabariigist oli osavõt
jaid kolm. Ettekanne «Alkohoolikute haigla- 
sisese rehabiliteerimise kogemusi» oli profes
sor J. Saarmalt. Töös käsitleti võimalusi hin
nata alkohooliku seisundi muutusi vähemalt 
45 päeva kestva statsionaarse ravi ‘ vältel. 
Ettekanne oli huvitav, sest probleem on eriti 
oluline tööravi korraldamisel ning ravitule- 
muste progncosimisal. Konverents võimaldas 
saada ülevaate, mida uut on alkoholismi ra
vis viimasel kahel aastal. Jäi mulje, et kõige 
suuremad on saavutused meil alkoholismi 
ravi organisatsioonis, vähem uut on ravi
meetodites Viimasel päeval esitasid kõik lii
duvabariigid oma narkoloogiaprobleemidest 
lühiülevaate. Informatsioonist nähtus, et meie 
vabariigis tuleb üleliidulise keskmise taseme 
saavutamiseks veel tublisti pingutada, eriti 
statsionaarse narkoloogilise abi korraldami
sel. Järgmine taoline konverents toimub 
1982. a.

Anti Liiv

seltsides

UDK 614.258*1975/1980»

EESTI NSV LASTEARSTIDE 
TEADUSLIK SELTS 1975 ... 1980
LEO TAMM . TARTU

Ligi 25 aastat on selts ühendanud 
Eesti NSV lastearste, kaasa aidanud 
kvalifikatsiooni tõstmisele, erialatead
miste süvendamisele, teadussaavutuste 
kasutuselevõtmisele, eesrindlike koge
muste üldistamisele.

Seltsi filiaalid on Tallinnas, Tartus, 
Pärnus, Kohtla-Järvel, Narvas, Rakve
res ja Viljandis. Seltsi liikmete arv on 
suurenenud 435-lt 1975. aastal 555-ni 
1980. aastal. Oleks loomulik, et kõik 
lapsi ravivad kitsa eriala spetsialistid 
oleksid peale erialaseltsi ka lastearstide 
seltsi liikmed, sest pediaatria üldprob- 
leemidega peab tuttav olema iga lapsi 
raviv arst. Selles osas võib esile tõsta 
Saaremaa lastearste, kes võtavad osa 
Tallinna seltsi tööst. Linnade seltsid 
peaksid rohkem korraldama ühiseid 
plenaaristungeid.

Eesti NSV Lastearstide Teadusliku 
Seltsi auliikmeteks an valitud Eesti 
NSV teenelised arstid L. Keres ja A. Va
res, Üleliidulise Lastearstide Seltsi ju
hatuse esimees akadeemik M. Studeni- 
kin ja peasekretär professor L. Issajeva 
ning NSV Liidu tervishoiuministri ase
täitja professor J. Novikova.

Paljud seltsi liikmed on tervishoiu- 
ja haridusministeeriumi komisjonide 
ning nõukogude liikmed.

Juhatuse pleenumeid korraldatakse 
1 . . . 2 korda aastas. Sageli on need toi
munud koos vabariiklike lastearstide 
seminaride ja nõupidamistega.
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1976. a. toimunud pleenumitel Raplas 
ja Viljandis käsitleti mädapõletike 
diagnoosimist ning ravi, antibiootiku
midest põhjustatud kõrvalnähte ning 
haiglate meditsiininõukogude tööd. 
1977. a. Tallinnas aset leidnud pleenu
mil arutati bronholoogiliste ja kliinilis- 
laboratoorsete uuringute tähtsust kroo
nilise kopsupõletiku remissioonifaasi 
määramisel, samuti bronhiaalastma 
diagnoosimist ja ravi.

Suure Sotsialistliku Oktoobrirevo
lutsiooni 60. aastapäeva tähistamiseks 
toimusid seltsi kõigis filiaalides piduli
kud plenaaristungid.

1978. a. korraldatud pleenumitel Tal
linnas ja Pärnus tutvuti Riia kolleegide 
uurimistulemustega laste gastroentero- 
loogia alal ja kuulati ettekandeid vast
sündinute stafülokokkinfektsioonist Tar
tu ning Tallinna lastearstidelt. Rahvus
vahelise lasteaastaga seotud küsimused 
olid vaatluse all pleenumil Kingissepas 
1979. a. Raplas oli arutlusteemaks 

gramnegatiivne mikrofloora lastehai
guste etioloogias. Valgas anti 1980. a. 
kevadel ülevaade laste günekoloogilisest 
abist meie vabariigis. „ „

Seltsi organisatsioonilist tööd on püü
tud parandada. Koostati ja võeti vastu 
seltsi uus põhikiri, mis esitati XI kong
ressile kinnitamiseks.

Korrapäraselt on toimunud töökoos
olekud ja konverentsid koos teiste eri
ala seltsidega. Ühisüritusi on korralda
tud koos lastekirurgide ja -kardiokirur- 
gidega, akušööride-günekoloogide, psüh
hiaatrite, geneetikute, farmakoloogide, 
lastestomatoloogide, -reumatoloogide ja 
paljude teistega. See on tunduvalt avar
danud lastearstide silmaringi, teinud 
seltsi töö huvitavamaks.

Igal aastal on sügisel toimunud kon
verents ja kevadel seminar Tartus. 
Konverentside ja seminaride korralda
jatena on eriti silma paistnud L. Keres, 
L. Sildver, A. Vares, L. Tammai, E. 
Kööbi, T. Soo, L. Suurorg, M. Riikjärv, 

Fotol: Eesti NSV Lastearstide Seltsi juhatus 1980. a. aprillis. Esireas vasakult: E. Tomberg, 
A. Vares, L. Tamm (esimees), L. Keres, M. Lääniste (laekur). Teises reas: P. Petruhhin, V. 
Tamm, L. Sildver, I. Pilv, E. Müllerbek, A. Hiiop, U. Mirme. Kolmandas reas: E. Luiga, L. Tam
mai, L. Kalda, T. Luuk. Pildilt puuduvad N. Smirnova, E. Ratnik (sekretär), L. Lavrova.
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E. Tomberg, M. Lääniste, H. Tälli, A. 
Paves, M. Pärlist, E. Luiga, L. Tamm, 
I. Laan ja E. Müllerbek.

Paljudel seminaridel on esinenud 
vennasvabariikide tuntud teadlased. 
Akadeemik G. Bairov on pidanud loen
guid lastekirurgiast, professorid L. Issa- 
jeva süsteemsetest sidekoehaigustest, 
A. Läcic kaasasündinud südamerikete 
kirurgilisest ravist, I. Kosel hematoloo- 
giast, E. Livšitš gastroenteroloogiast, 
T. Sokolova allergoloogiast, M. Zu- 
kovski endokrinoloogiast, T. Mirimova 
lasteröntgenoloogiast, arstiteaduse dok
tor T. Ternova südame rütmihäiretest. 
Teemade ring on olnud lai. Tervishoiu
ministeeriumi algatusel on korraldatud 
huvitavaid seminare.

Väljaspool meie vabariiki toimunud 
kongressidest, konverentsidest on või
malik osa võtta vaid vähestel, kuid 
informatsiooni nende kohta edastatakse 
koduvabariigis paljudele. 1978. a. Alma- 
Ata rahvusvahelisel konverentsil, kus 
käsitleti esmast meditsiinilist ja sani
taarset abi, vübis A. Ormisson. 1979. a. 
Moskvas toimunud Euroopa maade las
tearstide I rahvusvahelisest konverent
sist «Terve laps» võtsid osa R. Silla, 
E. Tomberg ja L. Tamm.

Osa on võetud Leedu, Läti, Aserbaid- 
žaani. Ukraina NSV ja Vene NFSV las
tearstide kongressidest. Ettekandeid on 
esitatud üleliidulistel konverentsidel 
Bakuus ning korduvalt Moskvas.

Teadustöö koordineerimiseks ja kor
raldamiseks on asutatud Eesti NSV 
Tervishoiuministeeriumi teadusliku me- 
ditsiininõukogu laste probleemikomis- 
jon (esimees L. Keres). Eksperimentaalse 
ja Kliinilise Meditsiini Instituudi laste- 
reumatoloogiaosakonnas on uuritud ra- 
vimiallergiat, immunoloogiat, prosta- 
glandiine ja reumaatiliste haiguste ravi.

TRÜ pediaatria kateedris on uuritud 
hemokoagulatsiooni varaealistel lastel, 
happe-leelise tasakaalu vastsündinutel 
ja B-rühma vitamiinide ainevahetuse 
muutusi hingamiselundite haigusi põde- 
jail. On analüüsitud ravi tulemusi 
nefriitide, rauadefitsiidiga kulgevate 
aneemiate ja hemorraagilise sündroomi 
korral.

Jätkub uurimine kardiopaatiate vara
jase diagnoosimise ja adaptatsiooni alal. 
Eesmärgiks on luua automatiseeritud 
informatsioonipank.

Praktiseerivad arstid teevad teadus
likku uurimistööd pulmonoloogia, kar
dioloogia ning gastroenteroloogia alal 
Tallinna I Lastehaiglas, Kliinilises Las
tehaiglas ja Tartu Linna Kliinilises 
Lastehaiglas.

Tervishoiu organisatoorsete küsimus
tega tegeldakse Eksperimentaalse ja 
Kliinilise Meditsiini Instituudis, Epide
mioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni 
Teadusliku Uurimise Instituudis, ter
vishoiuministeeriumis, Kohtla-J ärve, 
Pärnu, Tartu lastepolikliinikutes.

Viie aasta jooksul on kasutusele võe
tud mitmeid biokeemilisi teste ensüü
mide, koensüümide, substraatide mää
ramiseks. Pediaatrias on kasutusel 
palju uusi ravimeid. Bronholoogilised 
uuringud, pH-meetria, gastroskoopia, 
spiro-, reovaso-, mehhanokardio-, polü- 
kardiograafia ning veloergomeetria on 
diagnoosivahendeist kindlal kohal Tal
linnas ja Tartu lastehaiglates.

Autoritunnistuse on saanud A. Levin, 
ratsionaliseerimistunnistused H. Valli
kivi ja L. Tamm. L. Keres on ajakirja 
«Nõukogude Eesti Tervishoid» ja A. Va
res «Педиатрия» kolleegiumi liige.

Ühingu «Teadus» lektoritena on las
tearstid pidanud umbes 6000 loengut. 
Teaduslikke artikleid (127) on avaldatud 
üleliidulistes ja vabariiklikes ajakirja
des ning konverentside kogumikes. On 
kirjastatud populaarteaduslikke artik
leid, brošüüre ja raamatuid, kokku 107 
nimetust. Eesti Raadios on esinetud 125 
korral, Eesti Televisiooni saatesarjas 
«Tervis tarviline vara» ja saates «Tea
dus ja tervis» 29 korral.

X viisaastakul on lastearstid ära tei
nud palju. Tunduvalt on paranenud 
varustatus ravi- ja diagnoosimisapara- 
tuuriga. Peamiselt tuleb tähelepanu 
pöörata vastsündinute haigustele, hin
gamis- ja vereringeelundite haigustele. 
Tunduvalt peab paranema polikliiniline 
abi.

TRÜ arstiteaduskonna 
pediaatria kateeder
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Uus teaduslik ühing. Tervishoiuasutustes ja 
arstiteaduslikus uurimistöös kasutatava aja
kohase meditsiinitehnika loomisest võtavad 
osa paljude erialade ja ametkondade esinda
jad. Meditsiinitehnikat väljatöötavate, toot
vate ja tarbivate asutuste töötajaid ühendav 
organisatsioon on Üleliiduline Teaduslik Me
ditsiinitehnika Ühing. Vastavalt 1978. a. det
sembris kinnitatud põhikirjale on ühingu 
põhilised ülesanded järgmised:
— igati soodustada meditsiinitehnika teoree
tiliste ja praktiliste küsimuste teaduslikku 
lahendamist;
— anda meditsiiniasutustele praktilist abi 
meditsiinitehnika ekspluateerimisel;
— korraldada uut meditsiinitehnikat tutvus
tavaid näitusi;
— aidata ühingu liikmetel välja töötada ja 
kasutusele võtta uusi tehnilisi lahendusi, 
leiutisi ja ratsionaliseerimisettepanekuid.

Nüüd on asutatud ka meie vabariigis Üle
liidulise Teadusliku Meditsiinitehnika Ühingu 
Eesti Vabariiklik Organisatsioon ja 8 alg
organisatsiooni. Ühingu vabariiklik juhatus 
on järgmine: I. Intso (esimehe asetäitja), T. 
Karu, M. Kull, B. Levi, P. Mardna, L. Mitt, 
A. Novikov (sekretär), M, Toomessoo, E. Ud
ras, A. Vaher, I. Vainštein (juhatuse esimees), 
E. Väärt.

Uue ühingu tegevusest huvitatud töötajatel 
palume täpsema informatsiooni saamiseks 
pöörduda ÜTMTÜ Eesti Vabariikliku juha
tuse poole Meditsiinitehnika Remondi Ette
võttesse (osakonnajuhataja I. Vainštein) aad
ressil Tallinn, Vene t. 19.

Lembit Mitt

30. aastapäeva pidulik istung I. I. Metšni- 
kovi nimelises Epidemioloogide, Mikrobioloo
gide ja Infektsionistide Vabariiklikus Teadus
likus Seltsis toimus 19. detsembril 1980. aas
tal. Avasõnad ütles tervishoiuministri ase
täitja O. Tamm. Ta märkis, et selts on suu
resti abistanud teadussaavutuste kasutusele
võtmises, on propageerinud nii uusi diagnoo- 
simis-, ravi- kui ka profülaktikameetodeid 
võitluseks nakkushaiguste vastu. Epidemio
loogia päevaprobleemidest ja seltsi ülesan
netest nakkushaiguste tõrjes rääkis juhatuse 
esimees J. Märtin.

Professor B. Truhmanov I. I. Metšnikovi 
nim. Üleliidulise Mikrobioloogide, Epidemio

loogide ja Parasitoloogide Teadusliku Seltsi 
esindajana kõneles vaktsiinide assotsiatsioo
nist, ühtlasi avaldas lootust, et lähemas tule
vikus on võimalik rakendada multivaktsiini 
mitmete viirushaiguste profülaktikaks. Läti 
NSV sõsarseltsi juhatuse aseesimees profes
sor V. Valuk rääkis viirushepatiidi profülak
tikast Läti NSV-s, eriti seerumhepatiidist 
ning meditsiiniinstrumentide tsentraalse ste
riliseerimise süsteemist rajooni- ja linnahaig
lates.

Pidulikul koosolekul märgiti, et meil on 
nakkushaiguste diagnoosimis-, ravi- ja profü- 
laktikameetodid tunduvalt tõhusamaks muu
tunud, on muutunud ka nende rakendamine, 
nende tase vastab tänapäeva nõuetele.

Joosep Reinaru
Anatoli Tetsov

Kingissepa Arstide Teadusliku Seltsi aru
ande- ja valimiskoosolek toimus 22. veebrua
ril 1981. a. Mändjalas Saare KEK-i puhke
baasis. Ettekande 1979/1980. a. seltsi tööst 
esitas allakirjutanu. Aruandeperioodil toimus 
21 töökoosolekut. Koosolekul esitatud teadus
tööd käsitlesid põhiliselt neid meditsiiniprob- 
ieeme, mis on aktuaalsed Kingissepa rajoo
nis. Enam tähelepanu väärivatest tõsteti 
esile H. Puskari ettekannet «Kardioloogilisi 
haigusi põdevate laste struktuur ja ravi tu
lemused Kingissepa rajoonis», A.-L. Birken- 
feldti «Laste kirurgiline abi Kingissepa ra
joonis» ja J. Kirsi ettekannet. «Bronhiaalast
ma nüüdisaegne ravi».

Seltsi koosolekutel esitasid ettekandeid 
külalistest professor N. Barkov ja arstitea
duse doktor T. Barkova Moskvast, professor 
K. Villako jt. Tartust ning Tallinna pea
kirurg arstiteaduse doktor U. Sibul.
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Kingissepa Arstide Teadusliku Seltsi juhatus. 
Esireas vasakult: M. Haavel, A. Haavel (esi
mees), L. Jantra; tagareas R. Tammur, K. 
Rang, A. Rubinstein ja M. Allik. Fotolt puu
dub J. Kirss.

R^editsiini- 
tehnika

UDK 616-009.11-08

KINESIOTERAAPIASEADE

LIIVIA LUTS . TARTU

Seltsi liikmed on osa võtnud rahvusvahe
listest, üleliidulistest ja vabariiklikest kong
ressidest, konverentsidest ning seminaridest.

Ühine töökoosolek peeti Hiiumaa arstidega, 
kus arutati mõlema rajooni tähtsamaid prob
leeme. Tutvuti Salme maa-arstijaoskonna 
tööga ja korraldati suvepäev Vahase saarel.

Seltsi koosolekutel on demonstreeritud 
huvitavaid haigusjuhte.

Seltsi töö tunnistati rahuldavaks. Valiti 
uus juhatus: K. Rang, A. Rubinstein, M. Haa
vel, L. Jantra, R. Tammur, J. Kirss, M. Allik 
ning allakirjutanu, kes valiti ka seltsi juha
tuse esimeheks. Sekretär on J. Kirss ning 
laekur A. Rubinstein. Revisjonikomisjoni 
tööd hakkab juhatama A.-L. Birkenfeldt.

Tehti ettepanekuid seltsi tööd mitmekesis
tada.

Ants Haavel

kinesioteraapia, raviseadme konstruktsioon, ravi
võimlemine, näidustused

Seadet kasutatakse kerge ja mõõduka 
raskusega alumise parapareesi, hemi- 
pareesi ning tetrapareesiga neuroloogi- 
liste ja neurokirurgiliste haigete reha- 
biliteeriva ravi kompleksis motoorse 
funktsiooni taastamise eesmärgil. Kine- 
sioteraapiaseade võimaldab halvatuste
ga haigetel arendada tugifunktsiooni, 
sooritada seistes ravivõimlemist nii üla- 
kui ka alajäsemete aktiivsete liigutuste 
ning kombineeritud harjutuste näol, 
teha koordinatsiooni- ja tasakaaluhar- 
jutusi ning taastada kõndimisvilumus. 
Raviprotseduuri ajal on patsiendi üla
keha fikseeritud korseti abil, jäsemed 
aga on vabad, mistõttu harjutuste soori
tamisest saavad osa võtta kõik jäsemete 
lihaserühmad. Elementaarsete harju
tuste kõrval on võimalik teha ka keeru
kamaid kompleksharjutusi ning harju
tusi koos kõnni ja pööretega. Kõndimis- 
harjutused ja pöörded on võimalikud 
just seetõttu, et seade liigub edasi ja 
pöördub koos haigega.

Tuntud vahendid, mis aitavad paree
sidega haigeil püstiasendis võimelda ja 
kõndimisharjutusi sooritada, on ratas- 
kargud, rööbaspuud, varbsein jms., mil
lest haige kinni hoiab. Fikseeritud üla
jäsemed või ka üks käsi piiravad harju
tuste arsenali tunduvalt ega võimalda 
kombineeritud ja koordinatsiooniharju- 
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tusi teha täies ulatuses. Kasutatakse ka 
mitmesuguse konstruktsiooniga raame 
ja pukke, mille külge haige kereosa fik
seeritakse rihmadega. Kuigi jäsemed on 
vabad, ei ole võimalik teha kõndimis- 
harjutusi ega pöördeid.

Meie poolt koos Tartu Kliinilise 
Haigla ravikehakultuuriosakonna inst
ruktori H. Vaiblaga konstrueeritud ki- 
nesioteraapiaseade koosneb horisontaal- 
talal paiknevast rakisest ja sellega 
ühendatud rippuvast korsetist. Rakis 
(vt. joonis) koosneb kahest paarilisest 
kuullaagritel rullikust 1, mis poltide 2 
abil on ühendatud rakise raamiga 3. 
Raami allosas asub survelaagril verti
kaalne polt 4, mille külge on kinnitatud 
kolmnurk 5 patsiendi ülakeha fikseeriva 
korseti rihmade kinnitamiseks. Rakis 
liigub vabalt horisontaalsuunas topelt-

Joonis. Kinesioteraapiaseadme rakise skeem 
ning haige asend ravivõimlemisprotseduuril. 
Foto. Ravivõimlemisprotseduuri läbiviimine 
kinesioteraapiaseadme abil.

T-kujulisel talal 6, mis on kinnitatud 
põrandast 2,5 m kõrgusele. Kuullaagril 
asuv vertikaalne polt võimaldab kolm
nurgal vabalt pöörelda. Haige edasi- 
tagasi liikumisel liigub rakis piki tala 
vabalt kaasa.

Joonisel on skemaatiliselt kujutatud 
haige asend protseduuri ajal ning fik
seeriva korseti kinnitus rakisele. Talal 
1 asuva rakisega 2 on patsiendi üla
kehale kinnitatud korsett 3 ühendatud 
vabalt pöörleva kolmnurga 4 vahendu
sel. Korseti suurust saab reguleerida 
rihmade abil ning ta sobib mis tahes 
kehakujuga haigele. Korsett hoiab hai
get püsti ning on toetuseks harjutuste 
sooritamisel. Sellel eesmärgil oleme 
venitusraviks rakendanud laialdaselt 
kasutatava korseti ülemist poolt. Fotol 
on näidatud, kuidas ravivõimlemist 
kinesioteraapiaseadme abil teha.

Kinesioteraapiaseadme eelised on 
kokku võttes järgmised. Seade võimal
dab pareesidega haigetel: 1) seista per
sonali abita, samuti arendada tugifunkt- 
siooni, 2) sooritada kõndimisharjutusi 
koos pööretega, sel moel kiiremini taas
tada kõndimisvilumus, 3) harjutada 
vastavalt näidustustele, tehes nii ele
mentaarseid aktiivseid liigutusi või kee
rukamaid harjutusi lihaste koordineeri
tud tegevuse ning keerulisemate mo
toorsete aktide taastamiseks, 4) haige 
ülakeha fikseeriv korsett kinnitatuna 
rakise külge loob tingimused harjutuste 
ohutuks sooritamiseks seistes, sest on 
välistatud kukkumine. Seade kergendab 
tunduvalt ravikehakultuuri kabineti 
personali tööd motoorikahäiretega hai
gete ravivõimlemise protseduuride läbi
viimisel ja võimaldab kergemalt haige
tel päeva jooksul palju kordi iseseisvalt 
harjutada.

TRÜ arstiteaduskonna 
neuroloogia ja neurokirurgia kateeder
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Meie juubilare

Hilja Rüütli, kauaaegne Tallinna Pelgulinna Haigla peaõde, Eesti 
NSV Meditsiiniõdede Seltsi üks asutajaid, sai 18. aprillil 1981. a. 60- 
aastaseks. Sündinud Vana-Kuuste vallas Tartumaal kooliõpetaja 
perekonnas. Keskhariduse omandas Tartus, meditsiiniõe tööd alustas 
samas juba gümnaasiumipäevil pärast Punase Risti aseõdede kursuste 
lõpetamist. Tervishoiutööl 1947. aastast alates. 1960. aastal lõpetas 
Tallinna Meditsiinikooli velskri kvalifikatsiooniga. Juubilaril on head 
organisaatorivõimed, rikkalikud teadmised meditsiinipsühholoogia 
valdkonnast, ta on võimekas lektor meditsiiniõdede täienduskursus
tel. Aastail 1964 ... 1974 juhtis Eesti NSV Meditsiiniõdede Seltsi, ol
les selle esinaine. Tema sulest on ilmunud artikleid meditsiiniõdede 
tööst ja deontoloogiast, ta on mitme ratsionaliseerimisettepaneku 
autor. 1979. aastast alates Tallinna Koolidevahelise Õppekombinaadi 
meditsiiniklassi juhataja. H. Rüütli on kommunistliku töö eesrind
lane, teda on autasustatud rinnamärgiga «Tervishoiu eesrindlane», 
Eesti NSV Tervishoiuministeeriumi jm. aukirjadega.
Robert Looga, TRÜ arstiteaduskonna patofüsioloogia kateedri juha
taja, professor, sai 17. mail 1981. a. 60-aastaseks Sündinud Tartus töö- 
lisperekonnas. Aastail 1941 ... 1945 võttis osa Suurest Isamaasõjast. 
1945. a. alustas õpinguid TRÜ arstiteaduskonnas, mille lõpetas 1951. a 
kiitusega. Kandidaadiväitekirja kaitses 1954. a. 1955. aastal alustas 
tööd TRÜ patofüsioloogia ja teaduskonnasisehaiguste kateedris pato- 
füsioloogina, algul oli vanemõpetaja, siis dotsendi ning ajavahemikul 
1972 ... 1973 professori ametikohal. 1973. aastast alates on praegusel 
ametikohal. Doktoriväitekirja kaitses 1970. a. Professor R. Looga teene 
on nüüdisaegse eksperimentaalse patofüsioloogia kateedri väljaaren
damine TRÜ-s. Peamisteks uurimisteemadeks on olnud hingamise ja 
vereringe patoloogia ning vere Teoloogilised omadused organismi eri 
patoloogiliste seisundite puhul. On avaldanud üle 120 publikatsiooni 
nii kodu- kui ka välismaal. Juubilar on aktiivselt osa võtnud ühis
kondlikust tööst. Korduvalt on teda valitud TRÜ parteikomitee ja ars
titeaduskonna parteibüroo koosseisu. R. Looga on Eesti NSV Pato- 
füsioloogide Teadusliku Seltsi esimees. NLKP ridadesse kuulub 1957 
aastast alates
Arved Reinvald, Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi 
pulmonoloogiaosakonna vanemteadur, arstiteaduse doktor, sai 12. juu
nil 1981. a. 60-aastaseks. Sündinud Tartu rajoonis talupidaja perekon
nas. Tartu Poeglaste Gümnaasiumi lõpetas 1941. a., M. I. Kalinini 
nimelise Omski Meditsiiniinstituudi 1951. a. Pärast Leningradi Ars
tide Täiendamise Instituudi aspirantuuri kaitses 1960. a. kandidaadi
väitekirja «Kopsutuberkuloosihaigete närvisüsteemi funktsionaalne 
seisund haigla- ja sanatooriumiravi tingimustes». Samast ajast alates 
on töötanud Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudis, al
gul nooremteadurina, 1962. aastast vanemteadurina. 1971. aastal kait
ses doktoriväitekirja «50-aastaste ja vanemate kopsutuberkuloos». 
A. Reinvald on uurinud ka krooniliste mittespetsiifiliste kopsuhai
guste epidemioloogiat, kliinikut ning ravi, tegelnud bronhiaalastma 
hüpnoosraviga. Ta on immunosupressorite rakendamise initsiaator 
bronhiaalastma ravis. On avaldanud 84 teadustööd ja monograafia 
«Eakate kopsutuberkuloos», on Scripta medicorum’i sarjas ilmunud 
raamatu «Pulmonoloogia» üks autoreid. Nõukogude Eesti preemia 
laureaat. A. Reinvald on Eesti NSV Tervishoiuministeeriumi hinga- 
miselundite patoloogia ja tuberkuloosi probleemikomisjoni teaduslik 
sekretär. Juubilari on autasustatud rinnamärgiga «Tervishoiu ees
rindlane». Tema harrastuseks on male, milles tal on I spordijärk.

221



Maie-Ly Haavel, Kingissepa Rajooni Keskhaigla lasteosakonna Juha
taja, sai 29. jaanuaril 1981. aastal 50-aastaseks. 1949. aastal lõpetas 
Kingissepa Keskkooli ning 1955. aastal TRÜ arstiteaduskonna. Asus 
tööle Kingissepa Rajooni Keskhaiglas pediaatrina, 1963. aastast alates 
praegusel ametikohal. Korduvalt on viibinud spetsialiseerumis- ja 
täienduskursustel, on esimese kategooria pediaater, temalt on ilmu
nud artikleid pediaatria valdkonnast. Juubilaril on suuri teeneid 
selles, et laste suremus Kingissepa rajoonis on palju aastaid vabariigi 
keskmisest madalam. Juubilaril endal on kuus last, kellest vanim 
juba noor tegevkirurg. M.-L. Haavel on ühingu «Teadus» hinnatav 
lektor, Kingissepa Arstide Teadusliku Seltsi aktiivne liige. Teda on 
autasustatud V. I. Lenini juubelimedaliga, I ja II järgu «Emameda
liga» ja rinnamärgiga «Tervishoiu eesrindlane». Eesti NSV Minist
rite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu aukirja ning 
Eesti NSV Tervishoiuministeeriumi aukirjaga.
Endel Türi, Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna mikrobioloogia 
kateedri dotsent, arstiteaduse kandidaat, sai 13. märtsil 1981. aastal 
50-aastaseks. Sündinud 1931. aastal Hiiumaal talupidaja perekonnas. 
Keskhariduse omandas Haapsalu Keskkoolis. TRÜ arstiteaduskonna 
lõpetas 1958. a. kiitusega. Pärast seda töötas ühe aasta Selja maahaigla 
juhatajana Hiiumaal, kus asutas meie vabariigis esimese mudaravila 
jaoskonnahaigla juures. 1959. aasta sügisest alates on töötanud TRÜ 
arstiteaduskonna mikrobioloogia kateedris. Kandidaadiväitekirja «Me
risigade intratestikulaarne nakatamisviis ja selle kasutamine tuber
kuloosi diagnoosimisel ning atüüpiliste mükobakterite patogeensuse 
määramisel» kaitses 1966. aastal. Dotsendikutse anti talle 1972. a. 
Avaldanud 60 teadustööd. Väga aktiivne ühiskondlikus töös. E Türi 
on olnud TRÜ arstiteaduskonna komsomolibüroo sekretär, UTU nõu
kogu esimees, parteibüroo sekretär, ülikooli parteikomitee liige. Teda 
on autasustatud V. I. Lenini juubelimedaliga ning aukirjadega. NLKP 
ridadesse kuulub 1960. aastast alates.
Ain Klink, Võru Rajooni Keskhaigla peaarsti asetäitja ravi alal sai 
7. aprillil 50-aastaseks. Sündinud 1931. a. Põlva rajoonis talupoja 
perekonnas. TRÜ arstiteaduskonna lõpetas 1956. a. Pärast TRU lõpe
tamist töötas Misso maahaigla ja Vastseliina rajoonihaigla peaarstina. 
Aastail 1961 ... 1963 oli Võru Rajooni RSN Täitevkomitee Tervishoiu
osakonna juhataja. 1963. a. alates töötab praegusel ametikohal. On 
viibinud täienduskursustel Moskvas ja Leningradis tervishoiuorgani
satsiooni alal. A. Klink on kõrgema kategooria tervishoiuorganisaator. 
Ta on saanud autoritunnistuse naha elektritakistuse mõõtmise seadel
dise eest. Tema sulest on ilmunud üle 20 teadusartikli. Juubilar on 
ajakirja «Nõukogude Eesti Tervishoid» toimetuse nõukogu ja vaba
riikliku sanitaarhariduse nõukogu liige. A. Klink on täitnud, rahva
saadiku kohustusi. Ajavahemikul 1963 ... 1968 oli Võru, Põlva ja Valga 
Rajooni Arstide Teadusliku Seltsi juhatuse esimees. Juubilar on 
juhendanud Tartu Meditsiinikooli Võru filiaali kahte lendu. Eeskuju
liku töö eest on A. Klinki autasustatud V. I. Lenini juubelimedaliga 
ning muude autasudega. NLKP liige 1958. a. alates.
Maimo Kalda, Võru Rajooni Keskhaigla nakkushaiguste osakonna 
juhataja, sai 24. aprillil 50-aastaseks. Sündinud 1931. aastal Kundas 
töölisperekonnas. TRÜ arstiteaduskonna lõpetas 1956. aastal. Parast 
seda on ta töötanud Võru rajooni tervishoiuasutustes. Ajavahemikul 
1956 ... 1961 oli ta Rõuge Väikelastekodu juhataja ning aastail 1961 ... 
1974" Võru Rajooni Keskhaigla polikliiniku onkoloog ning Arstliku 
Tööekspertiisi Komisjoni terapeut. 1974. aastast alates on töötanud 
praegusel ametikohal. M. Kalda on mitmel korral olnud täienduskur
sustel onkoloogia, arstliku tööekspertiisi ja nakkushaiguste alal. 
Ühingu «Teadus» populaarne lektor, juhendab Võru Rajooni Kesk
haigla õdede nõukogu. Korduvalt on ta olnud tervishoiutöötajate ame
tiühingu rajoonikomitee liige Juubilar võtab agaralt osa Võru, Põlva 
ja Valga Rajooni Arstide Teadusliku Seltsi tööst kas juhatuse voi 
revisjonikomisjoni liikmena. Teda on autasustatud paljude aukirjade 
ja diplomitega sportlike saavutuste eest. M. Kalda oli ajavahemikul 
1957 . .. 1960 spordiühingu «Jõud» vabariigi meister laskmises.
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Kk Hi tika ja 
biblio
graafia

UDK 616.89 049.3)

VÄÄRTUSLIK KÄSIRAAMAT *

• J. Saarma «Kliiniline psühhiaatria». Tal
linn, 1980.

Viljakalt sidemehelt professor Jüri 
Saarmalt on ilmunud arvult juba neljas 
monograafia. «Kliiniline psühhiaatria» 
on otsene jätk paar aastat tagasi ilmu
nud «Psühhopatoloogiale». Pikaajalised 
pedagoogi ja praktiseeriva psühhiaatri 
kogemused leiavad siin üldistamist ning 
on trükis avaldatuna kättesaadavad kõi
gile. Nagu «Psühhopatoloogia», nii on 
ka «Kliiniline psühhiaatria» esimene 
juba ammu oodatud sellelaadne eesti
keelne väljaanne. Väga tabavalt on 
autor sissejuhatuses maininud: «Palju
de somaatiliste haiguste korral sedasta- 
takse mitmesuguseid psüühika muutusi, 
mis mõnikord võivad haigele isegi roh
kem vaeva põhjustada kui haigus ise. 
Igal arstil peab olema piisavalt teadmisi 
selliste psüühikahäirete äratundmi
seks.»

270-leheküljeline monograafia joo
niste, tabelite, pilditahvlite ja üle 80 
haigusjuhu näitega annab kliinilisest 
psühhiaatriast tõepoolest väga ülevaat
liku pildi. Olgu etteruttavalt öeldud, et 
latt on lugeja jaoks küllalt kõrgeks sea
tud, olgu ta siis kas terapeut või psüh
hiaater. Ja ometi on monograafia loe
tav, tänu eeskätt võimalikult eestipära
sele terminoloogiale.

Monograafia koosneb kaheteistküm
nest peatükist, mis oma mahult on pro
portsioonis käsitletavate haiguste vahel.

Esimeses peatükis annab autor põgu
sa, kuid ammendava ülevaate psüh
hiaatrilise arstiabi süsteemist Nõuko
gude Liidus, toonitades just haiglavälise 
psühhiaatrilise abi järjest suurenevat 
osatähtsust ning meie tervishoiusüstee
mi kui pioneeri osa neis üritustes.

Esimeses peatükis on ära toodud ka 
rahvusvahelise haiguste ja surma põh
juste klassifikatsiooni kaheksanda re
daktsiooni psühhiaatriarubriik.

Ilma mingi klassifikatsioonita oleks 
kliinilise psühhiaatria käsitlemine nüü
disajal võimatu. Kuid siiski, kas ei ole 
sellise klassifikatsiooni nii detailne ära
toomine liialdus. Nagu märgib autor, ei 
ole see klassifikatsioon päriselt sobiv 
kliinilise psühhiaatria süstemaatiliseks 
käsitlemiseks.

Teises peatükis leiab käsitlemist ski
sofreenia, üks sagedasemaid ja raske
maid psüühilisi haigusi. Autori andme
tel moodustavad kõigist haiglates ravil 
vübijätest skisofreeniahaiged 64 ... 67° 0. 
Sellest ka peatüki mahukus — 42 lehe
külge. Põhjalikult on antud skisofree-

KLIINILINE
PSÜHHIAATRIA
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nia kontseptsiooni kujunemise ajalugu, 
kusjuures kesksel kohal on Emil Krae
pelini, omaaegse Tartu Ülikooli Närvi - 
ja Vaimuhaiguste Kliiniku ja kateedri 
juhataja nimi. Etioloogia- ja patoge- 
neesiosas on ära toodud üksteisest eri
nevaid teooriaid ja hüpoteese. Põhjalik 
on skisofreenia kliinilise pildi käsitlus. 
Näited on ilmekad. Tahaks veidi pike
malt peatuda mõningate tahteelu häi
rete nüanssidel. Nimelt kirjeldab autor 
mõnedele skisofreeniahaigetele omast 
ühekülgset hüperaktiivsust. Näitena 
toob ta 37-aastase mehe haigusjuhu, 
nimelt viimase erakordse huvi filosoo- 
fiaprobleemide vastu, olgugi et tal filo
soofilist haridust piisavalt ei olnud. 
Autor aga on sellise tahteaktiivsuse 
muutuse jätnud kvalifitseerimata kui 
nn. filosoofilise või metafüüsilise intok- 
sikatsiooni. Autor ei maini, et sümp
toom, mida järgmiselt kirjeldab — «Ne
gativism võib avalduda ka sõnalise 
kontakti osas: temale otseselt suunatud 
kõnetlusele jätab haige vastamata, kui 
aga juttu alustatakse teise haigega, hak
kab patsient rääkima» —, kannab Saar
ma sümptoomi nime.

Kolmandas peatükis kirjeldatakse 
maniakaal-depressiivset psühhoosi. 
Autor soovitab liitiumprofülaktikat, mis 
aitab ära hoida nii haiguse maniakaal
sete kui ka depressiivsete faaside kordu
mist.

Neljandas peatükis antakse ülevaade 
taandarenguga psüühikahäiretest. Põhi
rõhk on involutsioonipsühhoosidel ja 
preseniilsetel dementsustel. Viimaste 
alapeatükid on jäetud Alzheimeri ja 
Picki tõve kirjeldustele. Millegipärast 
on märkimata jäänud, tõsi küll, harva 
esinev Huntingtoni tõbi. Raugaea psüü
hikahäiretest on peatähelepanu koon
dunud aterosklerootilisele ja raukus- 
nõdrameelsusele.

Esiletõstmist väärib monograafia viies 
peatükk, milles käsitletakse intoksikat- 
sioonidest tingitud psüühikahäireid. 
Esikohal on alkoholist põhjustatud 
psüühikahäired. Väga ülevaatlik ja tihe 
on lõik alkoholi toimest psüühikasse 
ning alkoholi kontsentratsiooni määra
misest veres. Ära on toodud tavalise 

ehk lihtsa alkoholjoobe astmete kliinili
sed kirjeldused ja vastav alkoholi kont
sentratsioon veres. Autor käsitleb ka 
patoloogilist joovet ning selle diferent- 
siaaldiagnostilisi kriteeriume tavalise 
joobega võrreldes. Põhjalikult on kir
jeldatud, millist toimet avaldab alkoholi 
pidev tarbimine psüühikasse. Tuleb 
vahet teha alkoholi kuritarvitamise ja 
liigtarvitamise vahel.

Alkoholismi ravis domineerivad kõr
vuti somatoteraapiaga psühho- ja sot- 
sioteraapia. Põhjalikult on kirjeldatud 
abstinentsisündroomi ravi. Alkohol- 
psühhooside korral on pearõhk alko- 
holdeliiriumil ja alkoholhallutsinoosil. 
Kahjuks ei ole mainitud hüpnagoogset 
alkoholdeliiriumi, millel on suur täht
sus kohtupsühhiaatrias. See-eest on 
ägeda alkoholpsühhoosi kirjeldus, s. t. 
alkoholdeliiriumi ja hallutsinoosi kom
binatsioon.

Ruumi on jäetud ka alkoholparanoidi, 
alkoholdepressiooni, alkoholentsefalo- 
paatiate kirjeldamiseks.

Narkomaania alalõigus tuuakse ära 
klassikalistest narkootikumidest
(oopium, heroiin, kodeiin, hašiš jne.) 
ning ka uinutitest (barbituraadid) ja 
rahustitest (anksiolüütikumid) põhjus
tatud narkomaania kirjeldused ja ravi 
põhimõtted. Eraldi on välja toodud 
orgaanilistest lahustitest (bensool, ben
siin, toluool, atsetoon) põhjustatud nar
komaania. Võib-olla oleks otstarbekam 
olnud ära tuua ka narkootiliste ainete 
(kitsamas mõttes) nimistu ja nende ra
vimite nimistu, mis narkootikumid ei 
ole ning mille liigtarvitamise tagajärjel 
tekkinud ravimisõltuvust nimetatakse 
toksikomaaniaks.

Kuues peatükk hõlmab infektsiooni
dest tingitud psüühikahäireid. Põhjali
kult on käsitletud lueetilisest ajukah
justusest tingitud psüühikahäireid. Kõr
vale ei ole jäetud ka üldinfektsioonidest 
tingituid. Autor on somatogeenseid 
psüühikahäireid käsitlenud põhjaliku
malt kui ükski teine. Eraldi on alapea- 
tükkidena välja toodud psüühikahäired 
paljude somaatiliste haiguste korral: 
südamehaigused, hüpertensioon, hüpo- 
tensioon, verehaigused, seedeelundite 
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haigused, neeruhaigused, vähktõbi, hor- 
monaalhaigused, vitamiinivaegus jne.

Üheksandas peatükis on vaatluse all 
epilepsia. Detailne on krambihoogude 
kliinilise pildi iseloomustus, samuti epi- 
soodilised psüühikahäired ja püsivad 
psüühikahäired. Küllalt ammendav on 
ka epilepsia ravi.

Kümnendas peatükis kirjeldatakse 
psühhogeenseid psüühikahäireid. Täht
sal kohal on neuroosid. Erinevalt mõ
ningatest teistest autoritest, näiteks 
Leningradi koolkonna paljudest tead
lastest, käsitleb autor neurooside ala- 
vorme nii, nagu need on rahvusvahelises 
klassifikatsioonis: neurasteenia, hüpo- 
hondriline neuroos, depressiivne neu
roos, hüsteeriline neuroos, psühhastee- 
niline neuroos, sundneuroos. Neuroosi- 
haigete ravis on autori arvates kesksel 
kohal psühhoteraapia oma kõikides ala- 
vormides.

Üheteistkümnendas peatükis kirjel
datakse psühhopaatiat, selle etioloogiat, 
patogeneesi, dünaamikat ja üksikuid 
psühhopaatia alavorme. Räägitakse ka 
nn. aktsentueeritud isiksustest, kellel 
vaid mõned isiksuse jooned võivad ku
juneda intensiivsemaks ja anda isiksu
sele teatud omapära.

Viimases peatükis käsitletakse oligo- 
freeniat, selle astmeid ja kliinikut, sa
muti ka ravi ja rehabilitatsiooni.

Monograafia sellega lõpebki. Kui 
rahvusvahelisele klassifikatsioonile veel 
kord pilku heita, siis selgub, et ka tao
lise käsitluse puhul on see peaaegu am
mendatud. Käsitlemata on vahest ehk 
sünnitusjärgne psühhoos, psühhofüüsi
line infantilism, kusepidamatus, kõne- 
häired ja mööduvad situatsioonireakt- 
sioonid.

Tervikuna võttes on monograafia vä
ga sisutihe, aktsendid teatud haiguste 
kohta asjakohased. Monograafia korvab 
selle puudujäägi, mis eestikeelse kliini
lise psühhiaatria valdkonnas seni on 
valitsenud. Ei ole kahtlust, et mono
graafia võidab populaarsuse psühhiaatri, 
üldarsti, defektoloogi, psühholoogi ja 
juristi lauaraamatuna.

Vaino Vahing

^^uaestiones 
linguae 
Estonicae 
in metiicina

MEDITSIINITERMINOLOOGIA 
KOMISJONIS

Meditsiiniterminoloogia komisjoni nelja
teistkümnendal (5. septembril 1980) ja viie
teistkümnendal (31. oktoobril 1980) koosole
kul olid päevakorras immunoloogiaterminid.

Arutlusel oli arstiteaduse doktor S. Velbri 
koostatud esimene väike valik selle kiirelt 
areneva teadusharu rohketest oskussõnadest. 
Siiani on autorite keelekasutuses valitsenud 
äärmine ebaühtlus ja nähtavasti võib sega
dus veelgi suureneda, kui arvestada seda, et 
termin immuunne ei tähenda enam üksnes 
kaitstud seisundit, vaid hõlmab ka keerukaid 
patoloogilisi, rakulisi või humoraalseid reakt
sioone.

Seda, et meditsiiniterminoloogia komisjongi 
oma kahe nõupidamisega ei suutnud kõike 
lõplikult paigale panna, näitab paljude paral
leelvormide säilitamine. Nendest soovitatava- 
mad on siiski lühemad sõnakujud.

Üldreeglina arvestasime rahvusvaheliselt 
levinud terminivorme ja korrelatsiooni teiste 
samalaadsete terminitega, eriti o-sidevokaah 
esinemist mitmesuguste erialade oskussõnades 
(näiteks immunofluorestsents, immuncgenees, 
immunokeemia jt.). Siinkohal tuleks meenu
tada, et nende terminite immuno-sõnas aset
seb rõhk i-häälikul ja u hääldub lühidalt 
(analoogia terminiga aminohape).

Liitsõnade immuun-osis aga oleks lühivorm 
mõistetest immuunne ja immuunsus.

Allpool esitame heakskiidetud immunoloo
giaterminid koos teadaolevate vene-, inglis- 
ja saksakeelsete vastetega.
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I. ÜLDMÕISTED

Immunokeemia
Иммунохимия
Immunochemistry
Immunchemie

Immunomorfoloogia
Иммунсморфология
Immunomorphology
Immunmorphologie

Immunoteraapia e. immuunravi
Иммунотерапия
Immunotherapy
Immuntherapie

Immunodiagnostika
Иммунодиагностика
Immunodiagnosis
Immundiagnostik

Autoimmuunsed haigused e. autoimmuun- 
haigused

Аутоиммунные заболевания
Autoimmune diseases
Autoimmunkrankheiten

Immuunsuspuudulikkus e. immuunpuudu- 
likkus

Иммунная недостаточность
Immunodeficiency, immune deficiency, im
munologic deficiency
Immuninsuffizienz

Immuunseisund
Иммунный статус
Immunological status
Immunstatus

Immuunsusreaktsioon e. immuunreaktsioon 
(organismis)

Иммунная реакция
Immune reaction
Immunreaktion

Immunoloogiline reaktsioon (laboris)
Иммунологическая реакция

Immuunreaktiivsus
Иммунологическая реактивность
Immune reactivity

Immuunsüsteem
Иммунная система
Immune system, Immunsystem
Immunologisches System

Immuuntolerantsus
Иммунологическая толерантность
Immunological tolerance
Immuntoleranz

Immunoloogiline fenomen e. immuunfeno- 
men

Иммунный феномен
Immunphänomene

Immuunseerum
Иммун(о)сыворотка

Immune serum 
Immunserum

Immunoglobuliin e. immuunglobuliin
Иммуноглобулин
Immunoglobulin
Immunglobulin

Immuunkompleksid
Иммунные комплексы
Immune complexes
Immuncomplexen

Immunogenees e. immuungenees
Immunosorbent e. immuunsorbent

Иммуносорбент
Immunoadsorbent
Immunoadsorbent

Immunoblast
Иммунобласт
Immunoblast
Immunoblast

Immunodifusioon e. immuundifusioon 
Иммунодиффузия
Immunodiffusion
Immun(o)diffusion

Immunoelektrof orees 
Иммуноэлектрофорез 
Immunoelectrophoresis 
Immunelektrophorese

Immunofluorestsents 
Иммунофлуоресценция 
Immunofluorescence 
Immunfluoreszenz

II. ANTIKEHAD

Insuliiniantikehad
Антитела к инсулину
Insulin antibodies
Insulinantikörper

Anti-IgA-antikehad
Анти — IgA — антитела 
Anti-IgA-antibodies
Anti-IgA-Antikörper

Forssmani antikehad
Форсмановские антитела 
Forssman-antibody
Forssman-Antikörper

Mittetäielikud antikehad e. inkompleetsed 
antikehad

Неполные антитела 
Incomplete antibodies 
Inkomplette Antikörper

Antilümfotsütaarne seerum e. antilümfotsü- 
taarseerum e. lümfotsüütidevastane seerum 

Антилимфоцитарная сыворотка 
Antilymphocyte serum 
Antilymphozytenserum

Stimuleerivad antikehad 
Enhancement antibodies 
Enhancement-Antikörper
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III. ANTIGEEN

Kehaomane e. oma-
Собственный, свой
Self
Körpereigene

Kehavõõras e. võõr-
Чужеродный, не-свой
Nonself
Körperfremde

Korpuskulaarne e. korpuskulaar-
Корпускулярный
Particular
Partikulär, korpuskular

Freundi täielik adjuvant e. täisadjuvant
Полный адъювант Фрейнда
Freund’s complete adjuvant
Freundsches komplette Adjuvans

IV. RAKUD

Efektorrakud
Эффекторные клетки
Effector cells
Effektorzellen

Abistajarakud
Хельпер-клетки
Helper cells
Helferzellen

Supressorrakud e. pärssijarakud
Супрессорные клетки
Supressor cells
Suppressor-Zellen

Hävitajarakud e. tappurrakud
Киллер-клетки
Killer cells
Killerzellen

Mälurakud
Клетки памяти
Memory cells
Memory-Zellen

Sihtrakud
Target-клетки, клетка-мишень
Target cells
Targetzellen, Zielzellen

V. REAKTSIOONID

Hiline e. hilisreaktsioon
Замедленного типа
Delayed type
Spät-Typ

Tsellulaarsed e. rakulised immuunreaktsioo- 
nid

Клеточные реакции
Cell-mediated
Zell- gebundene verzögerte allergische Reak
tionen

Varane e. vahetu reaktsioon
Немедленного типа
Immediate type
Früh-Typ, Sofort-reaktion

Humoraalsed immuunreaktsioonid
Гуморальные реакции
Humoral immune reactions

Allergilised reaktsioonid
Аллергические реакции
Allergic reactions
Allergische Reaktionen

Dupleks-immunodifusioon e. kaksikimmu- 
nodifusioon

Двойная иммунодиффузия
Double immunodiffusion
Doppelimmun(o)diffusion

Rist-immunoelektroforees
Встречный иммуноэлектрофорез
Cross-immunoelectrophoresis
Überwanderungselektrophorese

Rakett-immunoelektroforees
Rocket-immunoelectrophoresis
Rocket-immunelektrophorese

Elektroimmunodifusioon
Electroimmunodiffusion
Elektroimmun (o)dif fusion

Leukotsüütide kleepumispidurduse test
Тест торможения прилипания лейкоцитов
Leucocyte adherence inhibition test
Leukozytenadhärenz-Test

Lümfotsüütide segakultuur
Смешанная культура лимфоцитов
Mixed lymphocyte culture

Antikehasõltuv rakukaudne tsütotoksilisus
Antibody-dependent cell-mediated cytotoxi
city

Ensüümne immunosorbenttest
Enzyme-linked immunosorbent assay

VI. TRANSPLANTATSIOON

Koesobivusantigeenid
Антигены гистологической совместимости
Histocompatibility antigens
Histokompatibilitätsantigenen

Põhiline koesobivuskompleks
Major histocompatibility complex

Transplantaadi retsipiendivastane e. pere- 
mehevastane reaktsioon

Реакция «трансплантат против хозяина 
(реципиента)»
Graft-vers us-host-reaction
Graft Versus Host-Reaktion (GVH-Reaktion)

Kängushaigus
Болезнь малорослости, «runt-disease» 
Runt-disease
Runt-Disease (Zwergkrankheit)

Valgetransplantaadi reaktsioon
Реакция белого трансплантата
White-graft-reaction
«Weisses Phänomen» (white graft reaction)

Transplantaadi hülgamine
Отторжение трансплантата
Transplantant rejection 
Transplantatabstossung

Meditsüniterminoloogia 
komisjoni sekretär Ilmar Laan
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In memoriam

VALTER ULST
30. I 1928... 7. II 1981

Eesti NSV tervishoidu on tabanud 
raske kaotus. 7. veebruaril 1981. a. suri 
ootamatult keskmise põlvkonna koge
nud ftisiaater, pedagoog ja tervishoiu- 
organisaator Valter Uist.

V. Uist sündis 30. jaanuaril 1928. a. 
Tartus töölisperekonnas. Lõpetanud 
1946. a. Tartu 1. Keskkooli, jätkas ta 
haridusteed Tartu Riikliku Ülikooli 
arstiteaduskonnas. Juba V ja VI kursuse 
üliõpilasena töötas ta Vabariiklikus 
Struumatõrje Dispanseris. Pärast üli
kooli lõpetamist oli ta ajavahemikul 
1953 . .. 1958 TRÜ arstiteaduskonna 
teaduskonnasisehaiguste kateedri assis

tendiks tuberkuloosi erialal. Aastail 
1958... 1962 oli ta Tartu Linna RSN 
Täitevkomitee Tervishoiuosakonna ju
hataja, 1962. aastast alates töötas osa
konnajuhatajana Tartu Linna Tuberku
loosisanatooriumis ning hiljem tuberku- 
loosidispanseri statsionaaris. Kohakaas
luse alusel oli V. Uist TRÜ profülak- 
tooriumi juhataja ning ATEK-i esimees 
tuberkuloosi alal.

V. Uist oli esimese kategooria ftisiaa
ter, kes põhiosa oma tööjõust pühendas 
tuberkuloosihaigete ravimisele, sellelt 
alalt ilmus tal palju artikleid. Pedagoo
gitööd jätkas ta ka pärast assistendi- 
kohalt lahkumist.

V. Uist oli EKP Tartu Linnakomitee 
liige, Tartu Linna RSN saadik, Punase 
Risti Seltsi Tartu Linnakomitee esi
mees, rahvakontrolli linnakomitee ühis
kondliku tervishoiuosakonna juhataja 
ning viimse elupäevani Tartu Linna 
Tuberkuloosidispanseri parteialgorga- 
nisatsiooni sekretär. V. Uist oli Kom
munistliku Partei liige 1957. aastast ala
tes.

V. Ulsti oli autasustatud V. I. Lenini 
juubelimedaliga, rinnamärgiga «Tervis
hoiu eesrindlane» ja mitmete aukirja
dega.

Lahkunu oli suur loodusesõber, jahi- 
ja kalamees ning matkaja, kes kummi
paadis oli läbinud paljusid Siberi ja 
Kaug-Põhja jõgesid. Mälestus Valter 
Ulstist kui heasüdamlikust inimesest, 
võimekast arstist, tervishoiuorganisaa- 
torist ning ühiskonnategelasest jääb 
kolleegide, sõprade ja ravialuste süda
meisse.

TRÜ arstiteaduskond.
Tartu Linna RSN Täitevkomitee 

Tervishoiuosakond 
Tartu Linna Tuberkuloosidispanser
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Uus.
ravimeid

KLOTASOOL
(Chlotazolum, хлотазол)

Klotasool on steroidide hulka mittekuuluv 
uus kodumaine preparaat, millel on põletiku- 
ja mikroobide vastane ning valu vaigistav 
toime.

Klotasool on aminotiasooli derivaat, keemi
liselt trikloortiasoliilaminoetanool, mis on 
sünteesitud Harkovi Keemia ja Farmaatsia 
Teadusliku Uurimise Instituudis.

Omapärase lõhna ja mõru maitsega peene- 
kristalliline valge pulber, mis lahustub vees 
ja alkoholis, vähesel määral kloroformis ning 
eetris.

Eksperimentaalsetel andmetel ei jää klota
sool oma ravitoime tugevuse poolest alla ami- 
dopüriinile ega atsetüülsalitsüülhappele, seal
juures ei avalda kahjustavat toimet mao ega 
soole limaskestasse.

Klotasooli võib manustada ka neile patsien
tidele, kes ei saa kasutada salitsülaate ega 
pürasolooni derivaate seoses mao või kaks- 
teistsõrmiku haavandtõve, kroonilise gastriidi 
või soole vere jooksuga.

Klotasool on näidustatud reumatoidse polü- 
artriidi, reuma aktiivsete vormide, nakkuslik- 
allergilise polüartriidi, nimme-ristluu radiku- 
liidi, samuti ka palaviku ja peavalu korral.

Ravimit võetakse 0,1 g kolm korda päevas 
pool tundi enne sööki. Vajaduse korral võib 
annust kahekordistada. Suurim ööpäevane an
nus on 0,6 g klotasooli.

Ravikuur kestab 30 ... 45 päeva.
Klotasooli võib võtta koos antibiootikumide 

ja kortikosteroididega. Klotasooli talutakse 
hästi. Vastunäidustusi ravimi manustamisel 
ei ole täheldatud. Üksikjuhtudel võib klota
sool põhjustada dermatiiti, mis ravimi ärajät
misel või pärast lühiajalist antihistamiinsete 
ravimite kasutamist kaob. Suurte raviannuste 
manustamine võib põhjustada ebameeldivus- 
tunnet epigastrium* i piirkonnas.

Klotasooli toodetakse tablettides. Säilitatak
se temperatuuril alla +15 °C, valguse eest 
kaitstult. Pakend, milles 50 tabletti ä 0,1 g, 
maksab 1 rubla ja 2 kopikat.

Ravim kuulub B-nimekirja.
Esmane tutvustav kogus klotasooli on saa

bunud peaspetsialistide käsutusse.

SALVIIN
(Salvinum, сальвин)

Salviin on salvei ürdist (Salvia officinalis 
L.) valmistatud kompleksravim, mida toode
takse 1%-lise alkohollahusena.

Salviin on omapärase salvei lõhna ja mõru 
maitsega rohekaskollane vaigutaoline aine, 
mis vees ei lahustu, kuid lahustub hästi alko
holis.

Ravim on vähetoksiline. Ta toimib mikroo- 
bidevastaselt grampositiivsesse mikrofloorasse. 
On mõjus vahend ka antibiootikumide toi
mele mittealluvate grampositiivsete mikroo
bide vastu. Tal on põletikuvastane ja kootav 
toime.

Salviini toimet ja kasutamist on uuritud 
Moskva, Leningradi, Kiievi ja Odessa juhti
vates stomatoloogiakliinikutes ja kateedrites.

Salviin on osutunud tõhusaks ravimiks 
periodontiidi, stomatiidi ja gingiviidi puhul.

Salviin on näidustatud suuõõne limaskesta 
krooniliste põletike ravis (katarraalsed ja 
haavandunud nekrootilised gingiviidid, äge
dad ja kroonilised, retsidiveeruvad aftoossed 
stomatiidid, kroonilised ja ägedad periodon- 
tiidid jm.). Salviini kasutatakse ka mehhaa
niliste ja termiliste traumaatiliste haavandite, 
abstsesside (pärast avamist) ja parodontoosi 
ravis.

Salviini kasutatakse määrimiseks, niisuta
miseks ja loputamiseks, samuti aplikatsioo
nidena. Teda viiakse ka hambakanalitesse ja 
igemetaskutesse.

Salviini manustatakse paikselt 0,1... 0,25 
%-liste vesi-alkohollahustena kas omaette või 
koos muude ravimitega. Lahuse valmistami
seks lahjendatakse salviini 1 %-list alkohol- 
lahust 4 ... 10 osa destilleeritud vee või iso- 
toonilise naatriumkloriidilahusega.

Kirjanduse andmetel põhjustab 0,25%-line 
lahus osal patsientidel limaskesta hüperee- 
miat ja kuivust. Seevastu 0,2%-lisel lahusel 
kõrvaltoimet ei ole täheldatud.

Salviinil on tugevamad regeneratiivsed 
omadused kui teistel laialt kasutatavatel ravi- 
ainetel, nagu furatsiliinil, rivanoolil, kloor- 
amiinil ja kaaliumpermanganaadil. Leitakse, 
et ravimil on tugev bakteritsiidne ja kootav 
toime.

Kui kasutatakse juhendis ettenähtust kan
gemaid lahuseid või kui esineb tundlikkus 
preparaadi suhtes, võib salviin põhjustada 
suus ebameeldivat tunnet (kuivustunne, kipi
tus, mõru maitse, mööduv hüpereemia).

Salviiniga on. häid tulemusi saadud ka siis, 
kui antibiootikumide ja sulfoonamiidide ma
nustamine on vastunäidustatud, näiteks talu
matuse või seennakkuste korral.

1%-lise alkohollahusena on salviin tumedast 
klaasist pudelites, milles on 10 ml preparaati.

Ravimit säilitatakse toatemperatuuril. Ravi 
tarbeks lahjendatud salviinilahuseid ei säili
tata.

Uus kodumaine ravim.
Aino Jürison
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/kroonika

TERVISHOIUMINISTEERIUMIS

Eesti NSV Tervishoiuministeerium ja Ter
vishoiutöötajate Ametiühingu Eesti Vabariik
lik Komitee tegid 30. jaanuaril 1981. a. kok
kuvõtte ratsionaliseerimisettepanekute kon
kursist. Istungit juhatas tervishoiuministri 
esimene asetäitja E. Väärt. Otsustati esimest 
preemiat mitte välja anda, vaid selle asemel 
määrata täiendavalt üks teine ja üks kolmas 
preemia.

Teise preemia väärilisteks tunnistati järg
miste tööde autorid:

1. Tartu Kliinilise Haigla arst E. Roode ja 
TRÜ arstiteaduskonna dotsent L. Luts ratsio
naliseerimisettepaneku «Diadünamo-ultraheli- 
teraapia meetod» eest.

2. Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini 
Instituudi nooremteadur J. Müürsepp ja pro- 
jekteerimisinstituudi «Kommunaalprojekt» 
peaspetsialist S. Pallo ratsionaliseerimisette
paneku «8-kanaliline signaalide muundaja» 
eest.

3. Võru Rajooni Keskhaigla osakonnajuha
taja E. Laane, arst-keemik V. Ruga ja Võru 
Gaasianalüsaatorite Tehase konstruktor H.-J. 
Zillmer ratsionaliseerimisettepaneku «Metoo
dika hapnikuainevahetuse iseloomustamiseks» 
eest.

Kolm kolmandat preemiat määrati järgmiste 
tööde autoritele:

1. Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia 
ja Hügieeni Teadusliku Uurimise Instituudi 
epidemioloogile V. Naumovile, vanemteadurile 
J. Filippovitšile, osakonnajuhatajatele J. Rein
arule ja S. Umanskile ning direktori asetäit
jale E. Reale ratsionaliseerimisettepaneku 
«Vereplasma kuivatuskambri KS-6 lisaseade» 
eest.

2. TRÜ arstiteaduskonna professorile L. 
Schotterile ratsionaliseerimisettepaneku 
«Krüoekstraktor-magnet katarakti eemalda
miseks» eest.

3. Tallinna Vabariikliku Onkoloogia Dis
panseri kirurgile I. Viidebaumile ja peaarsti 
asetäitjale E. Vaharile ratsionaliseerimisette
paneku «Vahendid ja meetod haige toitmiseks 
suu kaudu pärast söögitoru eemaldamist» eest.

Eripreemia originaalsemate lahenduste eest 
pälvis Tallinna Kiirabihaigla röntgenilaborant 
A. Lepik ratsionaliseerimisettepaneku «Rönt- 
genifilmil loorituse vältimise meetod» eest 
ning Vabariikliku Sanitaar- ja Epidemioloo- 

giajaama laboriarst G. Bandakov ratsionali
seerimisettepaneku «Neeldumisseadme konst
ruktsiooni muutmine» eest.

Lembit Mitt

22. detsembril 1980. a. oli koos Eesti NSV 
Tervishoiuministeeriumi alkoholismikomisjon. 
Arstiteaduse kandidaat A. Värnik rääkis alko
holismi tuvastamisest kohtupsühhiaatriaeks
pertiisis. Ilmnes, et 90% kohtupsühhiaatriaeks
pertiisidest on ühel või teisel viisil seotud al- 
koholismiprobleemiga. Ta tõi esile mitmeid 
«Eesti NSV kriminaalkoodeksi» § 60 kohalda
misega seotud probleeme ning esitas ettepa
nekuid nende lahendamiseks. R. Vassiljevi et
tekanne käsitles alkoholismi sundravi korral
damist Eesti NSV-s ning leidis, et seni ei ole 
piisavalt võimalusi suunata kroonilisi alko
hoolikuid alkoholismi sundravile, samuti lõpe
tavad rahvakohtud alkoholismi sundravi ko
haldamise vahel liiga kergekäeliselt. O. Lav
rova andis ülevaate Eesti NSV tööstusette
võtete juures asuvate narkoloogiakabinettide 
tööst. M. Kivilo tegi kokkuvõtte saavutustest 
suitsetamisevastases võitluses 1980. aastal. Ta 
leidis, et 1980. a. saavutati suitsetamisevastases 
võitluses varajasemaga võrreldes edu.

Anti Liiv

27. märtsil 1981. aastal toimus Tallinnas 
Eesti NSV tervishoiuministri esimese asetäitja 
E. Väärti eesistumisel Eesti NSV Tervishoiu
ministeeriumi alkoholismikomisjoni istung. 
Tehti kokkuvõtteid möödunud tööaastast. 
Eriti oluliseks peeti tõika, et 1980. a. saavutati 
suitsetamisvastases võitluses märgatavat edu. 
Märgiti ka seda, et ajakiri «Nõukogude Eesti 
Tervishoid» on pidevalt tähelepanu pööranud 
narkoloogiaprobleemidele. Vaadati läbi suitse
tamisvastase propaganda vabariiklik komp- 
leksplaan aastateks 1981... 1985, samuti ko
misjoni 1981. aasta tööplaanid.

Anti Liiv

TARTU RIIKLIKUS ÜLIKOOLIS

TRÜ arstiteaduskonna nõukogu ning TRÜ 
Üld- ja Molekulaarpatoloogia Instituudi nõu
kogu ühisel koosolekul 23. detsembril kuulati 
teaduskonnasisehaiguste kateedri dotsendi kt. 
H.-I. Maaroosi venia legendi loengut «Malab- 
sorptsioonisündroomi diagnoosimisest» dot- 
sendikutse taotlemiseks. Loeng hinnati igati 
kordaläinuks, jäädi rahule ka H.-I. Maaroosi 
õppe- ja teadusliku tegevusega kateedris.

Nõukogu vaatas läbi ÜMPI ja kateedrite 
teadusliku temaatika lisafinantseerimise taot
lused 1981. aastaks (esitajad professorid 
A. Kallikorm ja E. Sepp). NSV Liidu Minist
rite Nõukogu Teaduse ja Tehnika Komiteele 
otsustati esitada kuus taotlust (osa nendest 
oli 1980. aastal finantseerimata jäänud). Ot
sustati toetada taotlusi eelkõige immunopato- 
loogia, uute ravimite juurutamise, kroonilise 
alkoholismi molekulaarpatoloogia ja vereringe 
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uurimise alal. Tehti ettepanek vähendada mit
mete teemade planeeritud finantse. Peeti ots
tarbekaks anda kõik • lisafinantsid Üld- ja 
Molekulaarpatoloogia Instituudile, tugevda- 
maks kateedrite ning instituudi koostööd. 
Uurimistöö kontsentreerimise eesmärgil ei 
peetud õigeks eraldi uurimisrühmade raja
mist kateedrite juurde.

Teadusprodekaan professor E. Sepp andis 
ülevaate ülikooli 350. juubeliaastapäeva tähis
tamise (1982. a.) ettevalmistustest arstiteadus
konnas. Juubelikomisjon on töötanud juba 
poolteist aastat, ette on valmistatud kaks tea
duslikku väljaannet, koostamisel on kolm 
ülevaatlikku raamatut. Komisjon on ülikooli 
juhtkonnale esitanud kõik ettepanekud endis
te teadlaste mälestuse jäädvustamiseks, samuti 
ettepanekud arstiteaduskonna hoonete ehituse 
ja remondi osas. Komisjon on suunanud ja 
kontrollinud ka kateedrite tööd juubeliks 
ettevalmistumisel.

Prodekaan professor L. Pokk andis ülevaate 
talviseks eksamisessiooniks ettevalmistamisest. 
Ta rõhutas vajadust pidada rangelt kinni 
arvestuste ja eksamite määrustikust. Esineja 
peatus üksikute kateedrite tegevusel sügis
semestril.

Nõukogu kinnitas väljaandmiseks viis õppe
vahendit farmaatsia, sisehaiguste propedeuti
ka, otorinolarüngoloogia, dermatoveneroloogia 
ja hospitaalsisehaiguste alal. Anti soovitused 
J. Saarma ja E. Karu monograafia «Psüh
hiaatria areng Tartus» ning L. Päi monograa
fia «Reumatoloogia» avaldamiseks kirjastuses 
«Valgus».

Nõukogu kinnitas lepinguliste uurimistööde 
juhendajateks arstiteaduskonnas ja ÜMPI-s 
1981. aastal professor L. Tähepõllu, L. Allik- 
metsa, L. Nurmandi, A. Kallikormi, A. Lenz- 
neri, T. Karu, T. Sullingu, L. Schotteri, K. 
Valgma, dotsendid M. Uibo, V. Kiige, R. Mi- 
kelsaare.

Kinnitati kahe aspirandi uurimistemaatika.

TRÜ arstiteaduskonna ning Üld- ja Mole
kulaarpatoloogia Instituudi nõukogud koos 
parteiorganisatsiooniga arutasid 13. jaanuaril 
1981. aastal 1980. aasta teadustöö tulemusi 
(esitajad teadusprodekaan E. Sepp ja insti
tuudi direktor A. Kallikorm).

Leiti, et aruandeaastal on teadustöös märki
misväärseid tulemusi saavutatud. Gastroente- 
roloogia ja molekulaarbioloogia eriala õppe
jõududele anti Nõukogude Eesti preemia. On 
paranenud ÜMPI ja arstiteaduskonna mate- 
riaal-tehniline varustatus. On saadud mitu 
unikaalset kodumaist ja importseadet. Peeti 
põhjendatuks monteeritava laboratooriumi- 
hoone ÜMPI-le ostmine Soomest. Koostöö 
ÜMPI ja arstiteaduskonna kateedrite vahel 
on tunduvalt tihedamaks muutunud. 1980. 
aastast alates on ÜMPI kasutada Tallinna 
Kiirabihaigla. 1980. a. saavutasid paremaid 
tulemusi psühhiaatria, neuroloogia ja neuro
kirurgia, spordimeditsiini, farmakoloogia, mik
robioloogia ja teised kateedrid ning ÜMPI 

molekulaarbioloogia ja hormonaalse regulat
siooni laboratooriumid.

Aruandeaastal oli arstiteaduskonnal täitmi
sel 30 teadusprobleemi, 50 teemat ja 127 tööd, 
neist lõpetati 37 teemat ja 96 tööd. ÜMPI osa
les arstiteaduskonna 16 probleemi täitmises. 
ÜMPI-1 oli täita 25 teemat ja 49 tööd, lõpetati 
19 tööd. Rahvamajanduse arendamise plaani 
kuulus ÜMPI-1 25, arstiteaduskonnal 13 tee
mat. Arstiteaduskond avaldas trükis 591, 
ÜMPI 109 tööd. Välismaal ilmus arstiteadus
konnal 38 trükist (1979. a. 35) ja ÜMPI-1 19 
(1979. a. 19). Üksikväljaannetest ilmus kaks 
monograafiat ja 38 õppevahendit (1979. aastal 
vastavalt 3 ja 50). 1980. a. oli arstiteaduskon
nas täitmisel 9 lepingulist tööd, mille üld
maksumus oli 180 000 rubla (1979. a. 237 000 
rubla), ÜMPI-1 kolm tööd maksumusega 
280 000 rubla. Lepingulisi uurimistöid tegid 
põhiliselt spordimeditsiini, farmakoloogia, bio
keemia, mikrobioloogia ning hügieeni ja ter
vishoiuorganisatsiooni kateeder. Arstiteadus
kond korraldas 1980. a. ühe üleliidulise, kaks 
vabariiklikku ja neli ülikoolisisest teadus
konverentsi.

Arstiteaduskonnast esitati kuus taotlust 
autoritunnistuse saamiseks, saadi neli; ÜMPI-1 
vastavalt kolm ja üks. Ratsionaliseerimisette
panekuid esitati ja saadi 23. Kaitsti üks 
doktoriväitekiri (A. Mikelsaar).

Arstiteaduskonna kateedrite juures töötas 
24 ÜTÜ ringi, kokku 731 liiget (1979. a. 24 
ringi, 724 liiget). Üliõpilaste teadustöö juhen
damisega tegeles 196 õppejõudu (1979. a. 178) 
ja ÜMPI-s 65 töötajat (1979. a. 61). Võistlus
töid esitati 115 (1979. a. 94). Vabariiklikul 
konkursil premeeriti 72 tööd (1979. a. 14), üle
liidulisel 10 (1979. aastal kolm).

Saavutatu kõrval toodi esile ka mitmeid 
puudusi. Mõne allasutuse teadustöö baasid ja 
ruumid ning materiaal-tehniline varustatus 
ei vasta tänapäeva nõuetele, eriti suurt puu
dust tuntakse optikariistade järele. Enam 
tuleks tegelda uurimuste vormistamisega 
patentimise eesmärgil ning mitmetel allasu
tustel aspirantuuri planeerimise ja komplek
teerimisega. Liiga arvukalt on kliiniliste ka
teedrite õppeiõude ia ÜMPI teadureid, kes 
kliinikutes töötavad kohakaasluse alusel, see 
aga ei tule teadustööle kasuks. Põhjendatud 
ei ole ka suur uurimisteemade arv. Peeti 
vajalikuks ÜMPI ja arstiteaduskonna uuri
mistöö kontsentreerida tähtsamate uurimis
suundade ümber, seega teemade arvu suu
resti vähendada. Asjaosalisi kohustati nime
tatud ebakohad kõrvaldama.

Konkursi korras valis arstiteaduskonna 
nõukogu õppejõududeks: A. Aadamsoo psüh
hiaatria kateedri dotsendi kohale ja T. Agana 
sama kateedri assistendi kohale ning T. Kau
ba neuroloogia ja neurokirurgia kateedri as
sistendi kohale. /

17. veebruaril 1981. a. tehti arstiteaduskonna 
nõukogus kokkuvõtted arstiteaduskonna all
asutuste ja õppejõudude 1980. a. sotsialistliku 
võistluse tulemustest.
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Kokkuvõtted esitas arstiteaduskonna ameti
ühingu büroo esimees dotsent A. Peetsalu.

25 kateedri seas saavutasid kümme esimest 
kohta järgmised kateedrid: esikoha võitis ju
ba neljandat aastat järjest psühhiaatria ka
teeder (juhataja professor J. Saarma). Järg
nesid neuroloogia ja neurokirurgia kateeder 
(professor E. Raudam), hügieeni ja tervis
hoiuorganisatsiooni kateeder (professor A. 
Jannus), patoanatoomia ja kohtuarstiteaduse 
kateeder (professor A. Truupõld), farmako
loogia kateeder (professor L. Ällikmets), far
maatsia kateeder (dotsent J. Tammeorg), sto
matoloogia kateeder (dotsent S. Russak), fü
sioloogia kateeder (professor E. Vasar), hospi- 
taalsisehaiguste kateeder (professor L. Päi), 
sünnitusabi ja günekoloogia kateeder (profes
sor K. Gross).

Cppejõududevaheline võistlus toimus kahes 
osas — professorite, dotsentide ja vanemõpe
tajate rühmas ning assistentide rühmas. 150 
professorist, dotsendist ja vanemõpetajast osu
tusid parimateks (sulgudes pallide arv): pro
fessor J. Saarma (1034), professor L. Ällikmets 
(997)r dotsent L. Mehilane (804), professor E. 
Vasar (626), dotsent S. Russak (587), dotsent 
J. Tammeorg (583), dotsent M. Saarma (582), 
vanemõpetaja A. Žarkovski (562), professor 
E. Sepp (511) ja professor K. Põder (503).

Assistentidest (kokku 62) olid kümme edu
kamat: J. Linkberg (operatiivkirurgia katee
der), E. Arak (farmaatsia), O. Sevtšuk (pato
anatoomia ja kohtuarstiteaduse), H. Tälli (pe
diaatria), S. Ulp (teaduskonnakirurgia), A. Pa
ves (pediaatria), H. Rajangu (nakkushaiguste, 
dermatoloogia ja veneroloogia), P. Roosaar 
(anatoomia ja histoloogia), P. Veski (farmaat
sia) ja E. Karelson (biokeemia kateeder).

Võitnud kateedritele ja õppejõududele anti 
üle diplomid. Paremad kollektiivid said raha- 
preemia.

Arstiteaduskonna nõukogu koosolekul 18. 
veebruaril tehti kokkuvõtteid sügissemestri 
õppe- ja kasvatustöö ning talvise eksamises
siooni tulemustest. Aruande esitas prodekaan 
professor L. Pokk. õppeedukus oli 1980/1981. 
õppeaasta talvisel sessioonil 92,3%. TRÜ 
üheksa teaduskonna seas saavutas arstitea
duskond neljanda koha.

Kõige parem oli õppeedukus spordimedit
siini osakonnas (95,1%), järgnesid raviosakond 
(93%), stomatoloogia- (92%), farmaatsia- 
(90,1%) ja pediaatriaosakond (90%). Madalaim 
õppeedukus oli farmaatsiaosakonna II kursu
sel (69%) ja pediaatriaosakonna I kursusel 
(75%). Kõige enam oli ebaõnnestumisi I kur
susel anorgaanilise keemia eksamil. 11,4 q 
arstiteaduskonna üliõpilastest sooritas kõik 
eksamid hindele «väga hea» (kokku 150 üli
õpilast). 6,3% üliõpilastest (kokku 82) sooritas 
kõik eksamid ainult rahuldavatele hinnetele.

Toodi esile ka puudusi. Õppedistsipliin jät
tis suuresti soovida, eriti VI kursusel, kus 
mõnedest loengutsüklitest võttis osa ainult 
25... 30% üliõpilastest. Suhteliselt paljud VI 

kursuse ravi- ja spordimeditsiini osakonna 
üliõpilased puudusid töölt, haiglates ja seda 
tihti nõrga kontrolli tõttu või õppejõudude 
loal, mis on eriti taunitav. Õppedistsipliini 
rikkumise eest karistati 1980/1981. õppeaasta 
sügissemestril rektori käskkirjaga 35 üliõpi
last, dekaani noomituse said 22 üliõpilast, 
eksmatrikuleeriti 21 üliõpilast, neist 14 edasi
jõudmatuse tõttu. Nagu näitas dekanaadi ja 
õppe- ja metoodilise komisjoni poolne kont
roll, esines puudusi mõnede tunnitasu alusel 
töötavate õppejõudude töös.

Nõukogu võttis nimetatud ebakohtade kõr
valdamiseks vastu otsuse.

Teiseks kuulati arstide, stomatoloogide ja 
farmatseutide täiendamise ning spetsialiseeri
mise teaduskonna dekaani professor H. Tikko 
aruannet 1980. aasta tööst, õppetöö toimus 
kinnitatud põhimääruse alusel. Korraldatavate 
tsüklite nomenklatuur, programmid ja õppe
plaanid vastasid kogu Nõukogude Liidus 
kehtivatele unifitseeritud nõuetele. On para
nenud komplekteeritus abiõppepersonaliga 
ning tõusnud õppejõudude kvalifikatsioon 
1980. a. plaan täideti kõigi põhinäitajate osas: 
kursantide arv, keskmine kursantide arv kuus 
jne. Kursantide arv (436) ületas esmakordselt 
400 piiri ning oli 22 võrra suurem planeeri
tust. Tehtud töö maht vastab 20 õppejõu 
koormusele (praegu on 19 õppejõukohta).

Lähtudes 1980. aasta tulemustest otsustas 
arstiteaduskonna nõukogu kohustada arstide, 
stomatoloogide ja farmatseutide täiendamise 
ja spetsialiseerimise teaduskonna dekaani: 
1) tugevdama õppetöö kontrolli teaduskonnas; 
2) süvendama teoreetiliste distsipliinide (fun- 
damentaaldistsipliinide) õpetamist pikemates 
täiendus- ja spetsialiseerimistsüklites.

Arstide, stomatoloogide ja farmatseutide 
täiendamisega tegelevaid kateedrijuhatajaid 
kohustati: 1) võimaluse korral vabastama ka
teedri õppejõude kursantidega tegelemise pe
rioodiks õppetööst üliõpilastega; 2) andma 
rohkem välja õppe- ja metoodilisi materjale 
täiendustsüklite õppetöö tarvis; 3) arvestama 
tsükli kureerimise eest õppekoormuseks kuni 
25 tundi kuus.

Nõukogu võttis vastu otsuse Tartu Riikliku 
Ülikooli juubeliks ülikooli endise rektori, fü
sioloogia kateedri juhataja, maailmakuulsa 
teadlase Aleksander Schmidt! (1831... 1894) 
mälestussamba püstitamiseks Toomemäele.

PUNASE RISTI SELTSIS

Eesti NSV Punase Risti Seltsi Keskkomitee 
arutas presiidiumi 27. veebruari 1981. a. is
tungil 1980. aasta töötulemusi Eesti NSV-s 
ja selgitas välja sotsialistliku võistluse võit
jad. Presiidium konstateeris, et meie vabariigi 
Punase Risti Seltsi organisatsioon on oma 
ülesanded tervikuna edukalt täitnud. Eesti 
NSV elanikkonnast on 41,6% Punase Risti 
Seltsi liikmed. Punase Risti Seltsi algorgani-



Eesti NSV Punase Risti Seltsi kauaaegsed aktivistid 1981. a. Esireas vasakult: B. Tsitlis 
(Narva), L. Jakobson (Tallinn), NSV Liidu Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Liidu 
Täitevkomitee aseesimees A. Rešetov (Moskva), B. Pšenitšnikov, A. Goldberg ja A. Kuusik 
(kõik Tallinnast), V. Arak ja L. Abram (Viljandi). Teises reas vasakult: V. Ilmoja, A. Land
rat, A. Otsjärv ja L. Teras (kõik Tallinnast), R. Migur (Harju rajoon), H. Viidik ja E. Hols
ter (Tallinn), G. Sukles (Rapla), F. Bochmann ja G. Sabbo (Tallinn). Kolmandas reas: 
M. Sikk (Tartu), V. Roos, U. Vagur, A. Õun, T. Raudsepp, H. Võrno, M. Sääsk ja K. Väin 
(kõik Tallinnast), P. Ott (Jõgeva), A. Rästas (Rakvere), O. Pappel (Jõgeva) .

satsioonid on moodustatud peaaegu kõigis 
ettevõtetes, asutustes, majandites ja koolides. 
Edukalt on kulgenud organisatsiooniline, 
sanitaartervistav, propaganda ja sanitaar
kaitse töö. Tulemusrikas on olnud ka finants
alane töö ning koolide organisatsioonide tege
vus. ~

Analüüsides töötulemusi hindas presiidium 
rajooni- ja linnakomiteede tööd eraldi.

I rühmas tunnistati sotsialistliku võistluse 
võitjaks Punase Risti Seltsi Rakvere Rajoo
nikomitee (esimees T. Randlane, aseesimees 
L. Kornelt). Rakvere Rajoonikomitee oli parim 
ka 1979. aastal, mil komitee aseesimehele 
L. Korneltile anti sotsialistliku võistluse võitja 
rinnamärk. 1980. aasta töötulemuste eest jäeti 
Rakvere Rajoonikomiteele Eesti NSV Punase 
Risti Seltsi Keskkomitee rändpunalipp.

2. koha sai Punase Risti Seltsi Tartu Linna
komitee (esimees M. Sikk, aseesimees A. Kil
ter).

3. kohale tuli Punase Risti Seltsi Rapla Ra
joonikomitee (esimees G. Sukles, aseesimees 
A. Koppel) ja Punase Risti Seltsi Pärnu Lin
nakomitee (esimees E. Võlli, aseesimees E. 
Kuura).

4. koha sai Punase Risti Seltsi Jõgeva Ra
joonikomitee (esimees P. Ott, aseesimees H. 
Sarapuu), Punase Risti Seltsi Harju Rajooni
komitee (esimees H. Raaga, aseesimees 
L. Järv) ja Punase Risti Seltsi Viljandi Ra

joonikomitee (esimees R. Kariis, aseesimees 
V. Arak).

1. , 2., 3. ja 4. kohale tulnud komiteesid 
autasustati Eesti NSV Punase Risti Seltsi 
Keskkomitee aukirjaga, esimehi ja aseesimehi 
rahapreemiaga.

II rühmas tuli sotsialistliku võistluse võit
jaks Punase Risti Seltsi Tartu Rajoonikomitee 
(esimees J. Vares, aseesimees S. Ellervee). 
J. Varesele anti üle sotsialistliku võistluse 
võitja rinnamärk.

2. kohale tuli Paide Rajoonikomitee (esimees 
P. Piik, aseesimees M. Jaksi).

3. koha saavutas Kingissepa Rajoonikomitee 
(esimees M. Allik, aseesimees E. Ka ju).

1., 2. ja 3. koha saavutanud rajoonikomitee
sid autasustati Punase Risti Seltsi Keskkomi
tee aukirjaga, esimehi ja aseesimehi raha
preemiaga. ,

Koolitöönõukogudest otsustati esikoht anda 
Jõgeva nõukogule (esimees A. Ehala). 2. koht 
Rakvere, Tartu linna ja Rapla rajooni nõu
kogule. Nõukogusid autasustati Punase Risti 
Seltsi Keskkomitee aukirjaga ja esimehi raha
preemiaga (Rakvere — A. Kirotbek, Rapla — 
M. Õunapuu, Tartu linn — endine esimees 
H. Matsin). 3. kohta jagasid Valga ja Tartu 
rajooni koolitöönõukogud. Esimehi A. Reid- 
lat ja E. Sööti premeeriti rahapreemiaga, 
nõukogusid autasustati Eesti NSV Punase 
Risti Seltsi Keskkomitee aukirjaga. Märgiti 
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ära veel Pärnu linna ja rajooni ning Paide 
rajooni koolitöönõukogu head tööd.

Punase Risti Seltsi jaoskonnakomiteedest 
otsustati esikoht jätta Rakvere rajooni Viru- 
Roela Jaoskonnakomiteele. Komiteele anti üle 
Eesti NSV Punase Risti Seltsi Keskkomitee 
rändpunalipp, esimehele I. Karule aukiri.

Gilda Sabbo

27. märtsil 1981. aastal toimus Tallinnas 
psühhiaatrite ja narkoloogide vabariiklik se
minar, kus arutati 1980. a. töösaavutusi. Põh
jaliku ülevaate psühhiaatria- ja narkoloogia- 
võrgu töösaavutustest esitas Tallinna Vaba
riikliku Psühhoneuroloogiahaigla peaarsti ase
täitja organisatsioonilis-metoodilise töö alal 
V. Jänes. 1980. a. jõudis lõpule haiglavälise 
psühhiaatriavõrgu rajamine Eesti NSV-s. 
Nüüd on psühhiaater ka Haapsalu rajoonis. 
Allakirjutanu andis ülevaate meie vabariigi 
elanike narkoloogilisest abist.

Ehkki meie vabariigis tarvitatakse alkoholi 
endiselt rohkesti, on mitmes rajoonis alkoholi- 
pruukimine tunduvalt vähenenud. Esmakord
selt 1980. aastal ei suurenenud arvelolevate 
alkohoolikute arv, tunduvalt vähem hospita- 
liseeriti ka alkoholpsühhoosi all kannatavaid 
isikuid. Paranes narkoloogilise abi mate
riaalne baas, saadi juurde 115 voodikohta. 
Laste psühhiaatrilisest abist rääkis arstitea
duse kandidaat M. Taal, tööst psüühiliste 
haiguste tagajärjel invaliidistunutega vaba
riikliku psühhiaatrilise ATEK-i esimees 
H. Nurm. Pikema sõnavõtuga esines Eesti 
NSV Tervishoiuministeeriumi peapsühhiaater 
ja peanarkoloog professor H. Väre ning TRÜ 
arstiteaduskonna psühhiaatria kateedri juha
taja professor J. Saarma.

Anti Liiv

29. oktoobril korraldas M. Gorki nimeline 
Keskraamatukogu kohtumisõhtu arstiteaduse 
kandidaatide H. Jänese ja G. Loognaga.

Varajasematel kirjandusõhtutel on kavas 
olnud ilukirjandusteoste ja nende autoritega 
tutvumine. Seekord aga tutvustati teaduskir
jandust. G. Loogna sulest on ilmunud kaheksa 
populaarteaduslikku raamatut ja brošüüri, 
palju artikleid. Peale nende on ta mitmeküm
ne arstiteadusliku käsiraamatu ja õpiku tõl
kija. H. Jänese nime kannavad umbes kaks
kümmend raamatut ja brošüüri ning ligemale 
500 populaarteaduslikku artiklit.

Kohtumisõhtul ei olnud vaatluse all niivõrd 
autorite kirjutised, kuivõrd meditsiiniprob- 
leemid üldse. Juttu tehti mõningatest ravi
mitest, haigustest, olmehügieenist, vähiregist- 
rist jpm. Põhjalikumalt räägiti toiduhüdro- 
lüsaadist AU-8. Uuritakse ju seda 18 Nõuko
gude Liidu teadusasutuses. Ka Eksperimen
taalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudis on 
AU-8 toimet katseloomadesse uuritud. Kohtu
misõhtul rõhutati, et AU-8 kasutamisega tu

leb olla äärmiselt ettevaatlik, eriti hoiduda 
omapead toimimisest, sest eksperimendis soo
dustas ta kasvaja arenemist.

Lähemas tulevikus on H. Jänesel kavas kir
jutada pioneeriealistele lastele raamat tüdruku 
ja poisi erinevustest.

õhtust osavõtjail oli lugemissaalis võimalus 
pilku heita H. Jänese ja G. Loogna aime- 
kirjanduslikele raamatutele ning artiklitele.

Leili Gasman

Tervishoiutöötajate maleturniir Tartu Linna 
Onkoloogia Dispanseri karikatele peeti tänavu 
neljandat korda ning seekord tähistati sellega 
ka dispanseri 35. aastapäeva. Šveitsi süsteemis 
toimunud individuaal- ja võistkondlikust tur- 
nürist võttis osa 18 maletajat kuuest võist
konnast. Täiseduga, seitsme punktiga, võitis 
TRÜ arstiteaduskonna vanemõpetaja T. Hin
rikus. Teiseks jäi 1978. aasta karikaturniiri 
võitja K. Juhansoo Tartu Linna Nakkushaig
last, kes sai ainsa kaotuse T. Hinrikuselt. Järg
nevad kolm võistlejat kogusid 4,5 punkti, koe
fitsientide süsteemi põhjal sai kolmanda 
auhinna 12-aastane M. Leesik.

Võistkonnakarikale graveeritakse seekord 
uue võitja nimi ■— TRü Uus Anatoomikum 
(T. Hinrikus, A. Truupõld, O. Sevtšuk). Nad 
kogusid 11,5 punkti. Järgmised neli võistkonda 
said 9,5 punkti: teise koha sai Tartu Linna 
Nakkushaigla ning kolmanda TRÜ Vana Ana
toomikumi võistkond.

Paul Kerese II malefestivali ajal toimunud 
tervishoiutöötajate ja nende laste maleturniir 
oli Tartu Linna Onkoloogia Dispanseri kirurgi 
V. Padriku eestvedamisel meeldejäävalt kor
raldatud: osavõtjad said festivalimärgid, tur- 
niirisaali oli paigutatud P. Kerese elusuurune 
fotoportree ning oli eksponeeritud maletee- 
maline filateelianäitus, mille autoriks oli 
15-aastane P. Padrik.

Vello Viirsalu

EESTI NSV TEADLASTE 
PUBLIKATSIOONE VÄLISMAAL

L. Priimägi, A. Nahkur, L. Visnapuu, I. 
Kremerman, L. Poldemaa, A. Alekseyeva. 
Prevention and treatment of acute respiratory 
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aerosols. — 3rd Congress of International 
Society for Aerosol in Medicine. Abstracts, 
Italy, Parma, 7—10 May 1980, p. 157.

Bogovski, P. Tumours of the Skin. In: 
Pathology of Tumours in Laboratory Animals. 
Vol. II. Tumours of the Mouse. — IARC 
Scientific Publication No 23, International 
Agency for Research on Cancer. Lyon, 1979, 
p. 1—42.

Боговский П. А. Профессиональный рак 
— состояние проблемы и перспективы. — В 
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p. 29—50.
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В. И. Рятсеп, Ю. Г. Никитин, О. А. Кур- 
тенков — Клеточный иммунитет у боль
ных раком молочной железы по данным 
теста торможения прилипания лейкоци
тов
Проводилось изучение клеточного про

тивоопухолевого иммунитета у больных 
раком молочной железы в тесте торможе
ния прилипания лейкоцитов (ТТПЛ). В 
основе данного теста лежит феномен сни
жения адгезивных свойств лейкоцитов, 
индуцированных специфическим опухоле
вым антигеном. Примененный метод дает 
возможность выявить клеточные противо
опухолевые иммунные реакции у 75% боль
ных раком молочной железы. У больных 
«предраком» молочной железы аналогич
ная реакция на антиген рака молочной 
железы выявлена в 24,4% случаев при 
отсутствии такового у контрольных лиц. 
Высокая достоверность различия показа
телей в сравниваемых группах указывает 
на целесообразность использования данного 
теста как диагностического. Не установлено 
зависимости между частотой обнаружения 
клеточного противоопухолевого иммунитета 
и стадией заболевания. Наличие позитив
ных реакций на опухолевые антигены у 
больных «предраком» молочной железы 
возможно вследствие сенсибилизации к опу
холевому антигену у лиц с фамильным 
раком молочной железы. У другой части 
пациентов сенсибилизация к опухолевому 
антигену возможна за счет наличия у них 
клинически не определяемого рака молоч
ной железы. ТТПЛ обладает высокой спе
цифичностью: число перекрестных реакций 
у больных раком и «предраком» молочной 
железы на неспецифические антигены 
(экстракт рака желудка) не превышало 
15—20%.

Реактивность больных раком в ТТПЛ не 
зависела от гистологического строения опу

холи больного или приготовленного экст
ракта. Больные раком молочной железы 
примерно с одинаковой частотой реагирова
ли на аутологичные и аллогенные опухоле
вые экстракты. Высокая чувствительность 
и специфичность ТТПЛ дает основание для 
применения данного теста в клинической 
практике с целью выявления клеточного 
противоопухолевого иммунитета у больных 
раком молочной железы.

И. К. Рейнару, Г. В. Павловский, А. П. 
Калликорм, В. Н. Белокон, В. П. Сали- 
ев, Л. А. Митт — Результаты радиоим- 
мунологического анализа австралийского 
антигена в диагностике гепатита В

Для выявления сывороточного гепатита 
и носителей австралийского антигена 
(HBsAg) используются различные методы. 
В работе сравниваются результаты исполь
зования иммуноэлектрофоретического ме
тода (ВИЭФ) и радиоиммунологического 
анализа (РИА) с помощью антител, мечен
ных J125 изотопом канадского производства. 
Предварительно было обследовано 60 боль
ных вирусным гепатитом (ВГ) и 8 доноров. 
Среди больных ВГ диагноз сывороточный 
гепатит (СГ) был поставлен у 8 человек, 
из них у 7 с помощью методов ВИЭФ и 
РИА было определено носительство HBsAg. 
Кроме того, у 14 больных с диагнозом ин
фекционный гепатит (ИГ) РИА оказался 
положительным, при этом парентеральные 
манипуляции в анамнезе у них отсутство
вали.

Данные показывают, что HBsAg как 
маркер вируса гепатита В (НВ) может 
передаваться не только парентеральным 
путем, но и воздушно-капельным, а воз
можно, и фекально-оральным путем. Одно
временно результаты работы подтвержда
ют, что РИА является наиболее чувстви
тельным методом выявления носителей 
вируса НВ и дает возможность более целе
сообразно планировать необходимые про
филактические мероприятия.

К. X. Суби, Г. С. Казесалу, Ю. К. Руут, 
К. К. Кутсар, Л. X. Ханнус, В. Я. Ляяне, 
Э. В. Лая — Респираторные вирусные 
заболевания в период сезонного подъема 
1979—1980 гг.

В статье суммированы данные исследо
ваний острых респираторных заболеваний 
в сезон 1979—1980 гг. Вспышка гриппа 
A(H3N2) отмечалась в республике в декаб
ре 1979 г.—январе 1980 г. Лабораторные 
исследования показали, что этиологичес
кими агентами заболеваний в данном сезо
не являлось несколько вирусов (вирусы 
гриппа А и В, парагриппа, аденовирусы и 
PC-вирусы). Особое внимание в статье 
обращено на доминирующую роль адено
вирусов.
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В. А. Валдес. Л. К. Валдес — Разрыв 
аорты (клинико-морфологический ана
лиз)

130 разрывов аорты составили всего 0.71 
причин летального исхода, выявленных 
при вскрытии взрослых. Спонтанные раз
рывы происходили в основном от разрыва 
расслаивающей аневризмы восходящей и 
грудной аорты и от атеросклеротической 
аневризмы брюшной аорты. Предпосылкой 
разрыва расслаивающей аневризмы были 
дегенеративные изменения средней оболоч
ки аорты, чаще всего на фоне гипертензии. 
Этапное прогрессирование разрыва отмеча
лось в половине случаев. Клинические 
симптомы зависели от локализации разры
ва и гематомы, ведущими признаками были 
боли и коллапс, а при аневризмах брюшной 
аорты также пальпируемая опухоль. Кли
нический диагноз (включая и подозрения) 
при поражении грудной аорты оказался 
правильным менее чем у трети больных, 
самым частым ошибочным диагнозом был 
инфаркт миокарда. Аневризма брюшной" 
аорты диагностировалась у половины боль
ных. причем в 25% случаев в ходе опера
ции. Наличие зарубцевавшихся разрывов 
(12 cnyaeB) оправдывает применение кон
сервативных лечебных мероприятий (сни
жение кровяного давления, способствование 
свертываемости крови).

В. Ю. Руга. Э. Я. Лаане — Методика 
косвенной оценки биоэнергетических 
функциональных резервов организма

В целях выявления общих закономер
ностей газового обмена и гомеостаза внут
ренней среды организма выработана мето
дика косвенной оценки функциональных 
биоэнергетических резервов организма.

На основе принципа Фика (1870) и с при
менением для определения артерио-веноз
ной разницы по кислороду модифицирован
ного нами ацетиленового метода Грольман- 
на были выявлены минутный и ударный 
объем сердца, сердечный индекс и кисло
родный пульс. Расчет был основан на сле
дующих рассуждениях: если исследуемый 
вдохнул смесь воздуха с известным коли
чеством ацетилена (С;Н:) и задержал дыха
ние на t секунд, то в выдыхаемой смеси 
количество С;Н; и кислорода (О2) будет 
меньшим на некоторую величину △ X. Зная 
потребление О; в минуту (определяется 
спирографом), можно определить время 
контакта газовой смеси с альвеолярной 
мембраной и. используя констант раствори
мости С;Н:, также объем крови, протекаю
щей через легкие в минуту (=МОС).

По количеству гемоглобина и оксигемо
глобина определялось содержание О$ в кро
ви. На основе вышеуказанных данных ока
залось возможным вычислить количество 
О; в венозной крови, содержание О2 в удар

ном объеме сердца, показатель утилизации 
О; в крови и функциональный резерв по О2.

Практическим целям может служить 
сконструированная нами с учетом уровня 
энергетического обмена, функционального 
резерва по О2, объема О2 в крови и сер
дечного индекса планиметрическая модель 
динамического функционального резерва 
обмена Оз.

С. Д. Коппель — Здоровье как биологи
ческая и социальная категория

В статье анализируется социальная сущ
ность человека и биолого-социальные при
знаки здоровья человека. Автор исходит из 
тезиса К. Маркса, согласно которому бо
лезнь есть «ограниченная в своей свободе 
жизнь». Свободное развитие жизни заклю
чается, по мнению автора, в беспрепятст
венном обмене веществ. Чисто биологиче
ское здоровье есть равновесие в обмене 
веществ между организмом и внешней сре
дой, которое обеспечивает сохранение орга
низма (популяции) в его прежнем виде или 
его прогрессивное развитие. Специфически 
человеческое свободное развитие состоит в 
производстве и потреблении материальных 
благ. Основным признаком здоровья чело
века является его способность практически 
действовать в соответствии с объективными 
законами развития общества. Предпосылкой 
подобной свободы является известное опти
мальное несоответствие между потребно
стями человека и возможностями среды, 
которое ведет к подъему человеческих спо
собностей, а следовательно, к обществен
ному прогрессу.

П. К. Кырге. М. К. Кырге — Молекуляр
ные аспекты эндокринной терапии опу
холей молочной железы

Эндокринная терапия с помощью введе
ния ряда гормонов или экстирпации эндо
кринных желез является во многих слу
чаях эффективным методом лечения рака 
молочной железы. На основании данных 
литературы в статье анализируется моле
кулярный механизм действия полипептид- 
ных и стероидных гормонов на опухолевые 
клетки молочной железы и влияние удале
ния соответствующей железы или введения 
антигормонов на метаболизм и рост этих 
клеток. Изученные материалы позволяют 
сделать вывод в том. что наиболее сущест
венное прогностическое значение при на
значении больным эндокринной терапии 
имеет определение содержания эстрогенных 
рецепторов в раковой ткани молочной 
железы.

С. А. Теэсалу — Новые данные о регу
ляции аппетита и пищевого поведения

В статье приводятся данные о том, что 
секретин, энкефалины и эндорфины сгиму- 
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лируют аппетит. Холецистокинин-панкрео
зимин (ХК/ПЗ), арэнтерин, серотонин и га
стрин подавляют аппетит и способствуют 
возникновению чувства насыщения. Кроме 
того, ХК/ПЗ и серотонин оказывают влия
ние на биоэлектрическую активность тех 
гипоталамических центров, которые прини
мают участие в регуляции аппетита и пи
щевого поведения. Делается вывод о том, 
что в регуляции аппетита и пищевого по
ведения существенную роль играет гормо
нальная система пищеварительного тракта.

Ю. Я. Хейнла, У. Й. Йосия, А. Я. Колде, 
И. Й. Легтик, М. X. Лилль, Е. Р.-Э. Лонд, 
У. Б. Мардна, X. М. Пярн — Пищевой 
гидролизат АУ-8 и болезни органов 
пищеварения

Пищевой гидролизат АУ-8 часто приме
няется больными без предварительной кон
сультации с врачами, а следовательно, без 
учета состояния здоровья и характера за
болевания, особенно при болезнях органов 
пищеварения.

В статье приводится краткое описание 
десяти случаев обострения болезни после 
применения АУ-8, потребовавшей госпита
лизации этих больных. Часто пациенты 
скрывают от врачей, что они применяют 
АУ-8. Поэтому врачам необходимо уделять 
этому вопросу достаточное внимание уже 
при собирании анамнеза.

Л. М. Керес — Преподавание детских 
болезней и научные исследования в об
ласти педиатрии в Тартуском универ
ситете

В начале XIX века лекции по детским 
болезням читались в ТГУ акушерами. В 
1868—1907 гг. уровень преподавания дет
ских болезней здесь был ниже, чем в дру
гих университетах страны, где уже были 
организованы самостоятельные кафедры 
педиатрии и детские клиники. В Тарту же 
лекции по детским болезням читали то 
акушеры, то терапевты, а в отдельные пе
риоды не читали вообще. Лишь в 1908 г. 
впервые в должности преподавателя- 
педиатра был утвержден плодотворно рабо
тавший в этой области ученый В. П. Жу
ковский. Он организовал при университете 
детскую амбулаторию (1909 г.) и провел 
подготовку к открытию детской клиники. 
По его требованию детские болезни стали 
читаться как самостоятельный курс с обя
зательным экзаменом (1911 г.). В 1918 г. 
была создана самостоятельная кафедра 
детских болезней и в 1922 г. открыта дет
ская клиника Тартуского университета на 
20 коек. В 1944 г. кафедра педиатрии имела 
3, а в 1980 г. уже 7,5 штатных мест препо
давателей. В 1967 г. было открыто педиат
рическое отделение, на I курс которого 
принимали первоначально 25, а в 1980 г. 

уже 55 студентов. В течение 1944—1980 гг. 
кафедра подготовила 546 педиатров. Пре
подаватели кафедры интенсивно занима
ются научной работой. 15 педиатрам (чле
нам кафедры, аспирантам и руководимым 
кафедрой врачам) присвоена ученая сте
пень кандидата и одному — доктора меди
цинских наук.

Л X. Алликметс —* Основоположник 
экспериментальной фармакологии — 
профессор Тартуского университета 
Рудольф Бухгейм

Э. Т. Таллмейстер — Жизнь и творче
ство заслуженного деятеля науки Фе
ликса Леппа

Обмен мнениями

В. А. Роос, Л. А. Маурер, С. Е. Ааса — 
Об инвалидности в Эстонской ССР за 
1976—79 гг.

Сравнительные суммарные данные об 
уровне первичной инвалидности и реабили
тации инвалидов за 3 года различаются по 
городам и районам республики до двух раз. 
В большинстве городов и районов респуб
лики уровень первичной инвалидности на
ходился в обратно пропорциональной зави
симости с показателем реабилитации инва
лидов, что, однако, может быть обусловлено 
и существенной разницей в уровне экспер
тизы трудоспособности.

Первичная инвалидность от туберкулеза, 
болезней органов пищеварения, болезней 
костно-мышечной системы и соединитель
ной ткани и от несчастных случаев, отрав
лений и травм постоянно снижается. Од
нако заметное снижение первичной инва
лидности от остальных заболеваний отме
чалось лишь в 1979 г.

М. О. Лыви-Калнин, В. В. Калнин — 
Первая зубоврачебная школа в Эстонии

Первую зубоврачебную школу в Эстонии 
основал в 1909 г. в Тарту на базе своей 
зубоврачебной клиники врач Д. Ш. Ленино
вич. В 1917 г. руководство перешло к зуб
ному врачу-женщине Ю. Сарепере, воспи
таннице этой же школы.

Срок обучения в школе был 2,5 года. 
Учились в ней главным образом женщины, 
большей частью уроженку прибалтийских 
губерний и Литвы, а также Украины, Там
бовской, Пермской, Ставропольской губер
ний и даже Закавказья. В зубоврачебной 
школе преподавали многие приват-доценты 
и профессора Тартуского университета (И. И. 
Широкогоров, Н. Н. Бурденко, В. Н. Ворон
цов, А. Липшютц, А. Зоммер, А. Уке, 
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Р. Ванах и др.), из женщин супруга Й. И. 
Широкогорова А. И. Широкогорова, воспи
танницы этой же школы А. И. Ростовцева 
и Е. У. Левинович.

За все время своего существования (с 
1909 г. по 1924 г.) школа подготовила 378 
зубных врачей. После ее закрытия подго
товка зубных врачей в Эстонии прекрати
лась, так как в буржуазный период меди
цинский факультет Тартуского универси
тета так и не смог осуществить своего на
мерения организовать подготовку зубных 
врачей.

X. А. Густавсон — Ценная находка в 
Лихула

На чердаке бывшего здания Лихулаской 
аптеки (основана в 1837 г.) в 1980 г. была 
обнаружена скрытая камера, пол которой 
был покрыт слоем старинных сигнатур, 
рецептов и пр. Из сильно пострадавшей 
бумажной массы удалось спасти менее чем 
5%. Среди документов оказались сигнатуры 
с 1850 г. по 1934 г., рецепты с 1851 г. по 
1934 г., всевозможные заявки, счета и пр. 
Материалы обработаны и переданы в фон
ды соответствующих музеев (в том числе 
в Музей истории медицины им. П. Страды- 
ня в Риге).

Конференции и совещания
В врачебных обществах

Л. Л. Лутс — Кинезиотерапевтическая 
установка

Установка состоит из приспособления, 
которое свободно перемещается на двутав
ровой балке и к которому при помощи кор
сета прикрепляется больной. Кинезиотера
певтическая установка применяется в ком
плексе восстановительного лечения боль
ных с параличами с целью развития опор
ной функции, восстановления навыка ходь
бы и проведения лечебной гимнастики в 
стоячем положении.

Юбилейные даты
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V. Rätsep, J. Nikitin, О Kurtenkov — 
Cell-Mediated Immunity in Breast Cancer 
Patients Determined by Leucocyte Adhes
ion Inhibition (LAI) Test

Cell-mediated anti-tumour immunity was 
studied in patients with cancer of the breast 
with the help of leucocyte adhesion inhibition 
(LAI) test. This test is based on the suppress
ion by a specific tumour antigen of the 
adhesive power of the leucocytes. The method 
used makes it possible to detect cellular anti
tumour immune responses in 75 per cent of 
breast cancer patients; whereas in patients 
with breast “pre-cancers" an analogous 
positive response to breast cancer antigen 
appeared only in 24.4 per cent of patients, 
while all similar tests in the control group 
proved negative.

The authors advocate the use of LAI test 
as a reliable method of breast cancer detect
ion.

No correlation was observed between the 
frequency of positive cell-mediated immune 
responses and the stage of the disease. The 
occurrence of positive responses to tumour 
antigens in breast “pre-cancer" patients can 
be explained by the sensitization to the 
tumour antigen of persons with a familial 
cancer of the breast. In another group of 
patients the sensitization to the tumour anti
gen may be due to the presence of a cli
nically undetectable breast cancer. LAI test 
in highly specific: the number of cross
reactions to non-specific antigen (gastric 
cancer extract) in patients with breast cancer 
and “pre-cancer" of the breast did not exceed 
15—20 per cent.

Immune responses in patients with breast 
cancer to the tumour antigen did not depend 
upon either the histological structure of 
breast tumour or the tumour extract 
employed in the test. In patients with breast 
cancer the number of positive responses to 
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either autologous or allogenous tumour 
extract was almost the same.

A high sensitivity and specificity of LAI 
test makes it possible to use this test in 
clinical practice as a diagnostic tool for an 
early detection of cell-mediated anti-tumour 
immunity in cases of breast cancer.

J. Reinaru, G. Pavlovsky, A. Kallikorm, 
V. Belokon, V Saliev, L. Mitt — Results of 
a Radioimmunoassay for the Presence of 
Australian Antigen in the Diagnosis of 
Hepatitis

Immunoelectrophoresis (IE) and radio
immunoassay (RIA), using the antigen 
labelled with 125I, were employed to deter
mine the diagnosis of serum hepatitis and to 
detect Australian antigen (HBsAg) carriers. 
A preliminary screening for evidence of 
serum hepatitis was carried out in 60 
patients with viral hepatitis and in 8 blood 
donors. In 7 patients out of 8 subjects with 
viral hepatitis the diagnosis of serum hepa
titis was made by using immunoelectropho
resis (IE). Positive RIA results were observed 
in 14 patients with infectious hepatitis (IH), 
whereas the patients had no previous history 
of parenteral manipulations.

It is concluded that HBsAg can be trans
mitted not only by the parenteral route, but 
also by the air-droplet route, and possibly, 
by the oral-fecal route.

This study suggests that RIA is an extre
mely sensitive method that can be used for 
detecting hepatitis virus carriers.

K. Subi, G. Kasesalu, J. Ruut, K. Kutsar, 
L. Hannus, V. Lääne, E. Laja ■— Respi
ratory Viral Diseases during a Seasonal 
Rise in 1979—80
V. Valdes, L. Valdes — Ruptures of the 
Aorta (A Clinico-Morphological Study)

130 ruptures of the aorta constituted 0.71 
per cent of the total number of adult autop
sies. Spontaneous breakages started mainly 
as a result of the rupturing of ascending and 
thoracic aortic aneurysms or abdominal athe
rosclerotic aortic aneurysm. Ruptures of the 
aorta were preceded by degenerative changes 
in the middle coat of the aorta, mainly due 
to arterial hypertension. In half the cases 
of aortic ruptures a gradual, progressive 
course of destruction was observed. Clinical 
signs of the rupture depended upon the site 
of the breakage and the development of 
hematoma. The leading symptoms were pain 
and collapse, and in cases of abdominal aortic 
aneurysm a palpable tumour was present.

A correct • clinical diagnosis (also a sus
pected one) was made in less than one third 
of all leasons of the thoracic aorta, the most 
frequent cause of a diagnostic failure was 
myocardial infarction. Abdominal aortic 
aneurysm was diagnosed in half the cases, 
and in a quarter of aortic lesions during 
surgery.

Older scarrea ruptures (12 cases) justify 
the use of conservative therapeutic measures 
(lowering of blood pressure and administra
tion of coagulants) in the management of 
acrtic ruptures.

V. Ruga, E. Laane — Techniques for In
direct Evaluation of Bioenergetic Functio
nal Reserves of the Body

According to A. Fick’s principle and a mo
dified A. Grollmann's acetylene method, 
cardiac output, stroke volume and cardiac 
index have been determined to establish 
arterio-venous oxygen differences. Oxygen 
consumption per minute has been measured 
spirographically. Oxigen level in arterial 
blood has been established on the basis of 
total hemoglobin and oxyhemoglobin in the 
blood. Oxygen level in venous blood, and 
oxygen content in cardiac output volume, 
oxygen pulse, oxygen utilization coefficient 
and oxygen functional reserve has been 
determined on the basis of the above-mentio
ned data.

A planimetric model was constructed on the 
basis of cardiac index, heart energetic 
exchange level, arterial oxygen level and 
oxygen functional reserve to characterize 
the dynamic, functional reserve of oxygen 
metabolism.

S. Koppel — Health as a Biological and 
Social Category

This article analyses both man’s social 
essence and biologico-social characteristics 
of human health. According to K. Marx, 
disease is regarded as restricted life in its 
freedom. Proceeding from this conception, the 
author defines the free motion of life as un
restricted metabolism Purely biological 
health is metabolic equilibrium between the 
body and environment which guarantees the 
preservation of the organism (population), re
latively in itself, or its progressive deve
lopment. Specifically, human free motion is 
production of commodities and consumption. 
The basic feature of human health is the abi
lity to act in accordance with the objective 
laws of the development of society. The main 
prerequisite to such a freedom is an optimum 
incompatibility between human needs and 
environmental possibilities which leads both 
to an enhancement of human abilities and 
social progress.

P. Kõrge, M. Kõrge — Molecular Aspects 
of Endocrine Therapy for Breast Cancer 
Patients

Endocrine therapy by addition or depletion 
of polypeptide or steroid hormones is an ef
fective method of treatment for many patients 
with breast carcinoma. On the basis of rele
vant data from the literature, an analysis is 
presented of the molecular mechanism of 
hormonal action in breast cancer cells and 
their response to additive or ablative hor
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monal therapy. It appears that the estrogen 
receptor assay is the ruost useful test in 
selecting breast cancer patients for endocrine 
therapy.

S. Teesalu — New Information about 
Regulating Appetite and Food Habits

The paper suggests that secretin, enke
phalins and endorphins stimulate appetite, 
and gastrin, CCK-PZ, arenterin and serotonin 
diminish appetite and induce a feeling of 
satiety. In addition, CCK/PZ and serotonin 
affect the bioelectric activity of the nuclei of 
the hypothalamus participating in the regu
lation of appetite and food intake.

It is concluded that the hormonal system 
of the digestive tract plays a major role in 
regulating appetite and food habits.

Ü. Heinla, U. Josia, A. Kolde, I. Lepik, 
M. Lill, E. Lond, U Mardna, H. Pärn — 
The Food Hydrolysate AU-8 and Gastro
intestinal Diseases

In recent years the food hydrolysate AU-8 
has become relatively popular in the Estonian 
SSR. Patients have used the hydrolysate in
discriminately regardless of its possible 
adverse effect on the state of health, espe
cially on the course of various gastrointestinal 
diseases. The author presents a brief descript
ion of 10 cases of gastrointestinal disturbances 
who were taken to hospital due to the AU-8 
ingestion, which had caused an aggravation 
of previous gastrointestinal disease.

It is well known that patients often 
conceal the ingestion of the AU-8 in order 
not to reveal their gullibility, so it is necessa
ry to obtain a true history of the diseae to 
find the key diagnostic clue.

L. Keres — Teaching and Scientific 
Research in the Field of Pediatrics at 
Tartu University

In the first half of the 19th century trai
ning courses in pediatrics were conducted by 
midwives. During 1868—1907 training in pedi
atrics was irregular. It was carried out 
either by midwives or by therapeutists. As 
late as 1908 V. P. Zhukovsky was the first 
pediatrician to teach child diseases at Tartu 
University. He set up the first child care 
out-patient clinic in 1909 and made prepa
rations for the opening of the first child
ren’s hospital at Tartu. In 1911 courses in 
pediatrics were replaced by obligatory, regu
lar training including final examinations in 
child diseases. In 1918 the Chair of Child 
Diseases was set up and in 1922 the Tartu 
University Children’s Clinic was opened. In 
1944 the Chair of Pediatrics has a teaching 
staff of 3 people, but in 1980 its teaching 
staff has 7.5 lecturer’s posts. In 1967 the 
Pediatric Department was opened at the Fa
culty of Medicine of Tartu State University. 
In 1967 this department enrolled only 25 stu
dents, but in 1980 it enrolled 55 students 

Over the period 1944—1980 the Chair of Pe
diatrics had prepared 546 pediatricians. The 
Chair has prepared 15 candidates of medicine 
and 1 doctor of medicine.

The teaching staff have done a lot of 
fruitful medical research in the field of 
pediatrics.

Discussion
V. Roos, L. Maurer, S. Aasa — Disablement 
in the Estonian SSR in 1976—79

Incidence rates for primary disablement 
and the rehabilitation of the disabled, bet
ween 1976 and 1979, differ up to 2 times in 
various towns and rural areas of the republic. 
In the majority of towns and rural areas the 
levels of primary disablement were inversely 
proportional to rehabilitation rates. It is 
concluded that such a situation may be 
caused by different degrees of medical 
experts’ qualification.

M. Loevi-Kalnin, V. Kalnin — The First 
Dental School in Estonia

The first dental school in Estonia was 
founded in Tartu in 1909 by doctor D. S. Le- 
vinovich. In 1917 dentist Y. Sarepera was 
elected principal of the school. A total of 378 
dentists, most of them women, had graduated 
from the school. The duration of the study 
was two and a half years and a number of 
well-known professors of Tartu University 
(N. N. Burdenko, A Lipschütz, A. Sommer, 
A. Ucke, R. Wanach and others) were lectur
ing at the Tartu Dental School. The dental 
school was closed in 1924.

H. Gustavson — A Rare Find from Lihula
In 1980, at Lihula (the Estonian SSR) 

various pharmaceutical documents, dating 
back to the period 1850—1934,. were found in 
the attic of a former drug-store. A brief 
description of the history of this drug-store 
is also given.

Conferences and Medical Meetings
Societies of Physicians
L. Luts — A Kinesiotherapeutic Device

The device consists of a harness, moving 
along a horisontal bar, and a corset attached 
to the harness. The corset is fixed to the 
upper body of the patient. This device is used 
for the rehabilitative treatment of paralytic 
patients, for developing their supportive 
function and for restoring walking skill and 
performing curative physical exercises.

Our Heroes of the Day
Reviews and Bibliography
Quaestiones Linguae Estonicae in Medicina 
Necrology
New Drugs
Chronicle

English, text edited and translated 
by E. Saarnok
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trankvillisaator.
Võib kasutada päevasel ajal. 
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Pakendis 20 tablelti ä 10 mg. 
Toodetakse Saksa DV-s.
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