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HIV-nakkuse levimus Eestis

Valentina Ustina, Kai Zilmer, Lea Tammai, Marika Raukas - Merimetsa Haigla
Anna-Leena Andersson, Elizabeth Lilja, Jan Albert - Swedish Institute for Infectious Disease 
Control, Stockholm
Kirsi Liitsola, Mika Salminen, Pauli Leinikki - National Public Health Institute, Helsingi

HIV, HIV-nakkuse esinemissagedus, HIV-1 alatüübid, riskirühmad

HIV - human immunodeficiency inimese 
immuunpuudulikkuse viirus kuulub retroviiruste 
{Retroviridae} perekonda, mis hõlmab HIV-1 
(avastatud 1983. aastal) ja HIV-2 (avastatud 
1985. aastal). Pandeemilise tähendusega on HIV-1, 
mis jaguneb kolmeks rühmaks: M, О ja N. M-rühma 
moodustavad 10 geneetiliselt erinevat viiruse 
alatüüpi A-J, mis on laialdaselt levinud kogu 
maailmas. O-rühma kuuluvad viirused avastati 
1994. aastal subekvatoriaalses Aafrikas ning 
epidemioloogiliselt on neil piiratud tähendus. 
1995. aastal avastatud N-rühma viirused esinevad 
endeemiliselt ning ei oma tähtsust pandeemias.

Eesti on ainus Balti riik, kus HlV-nakkuse 
esinemissagedus on alla 10 (6,5) juhu ühe miljoni 
inimese kohta. Kõikides teistes riikides on 
infitseeritus märgatavalt suurem (14-67 HIV- 
positiivset isikut ühe miljoni inimese kohta). 
Lähimatel naabritel Lätis ja Venemaal on 
1995. aastast alates täheldatud märgatavat HlV- 
nakkuse esinemissageduse kasvu, seda just 
süstivate narkomaanide seas (1). Selle artikli 
eesmärk on iseloomustada HlV-nakkuse levimust 
Eestis.

Uurimismaterjal ja -meetodid
Uuringus on kasutatud ajavahemikul 1987- 1999 

Tallinna Merimetsa Haiglas registreeritud 
epidemioloogilist, diagnostilist ja kliinilist andmes
tikku Eestis avastatud Hl-viirusega nakatunute kohta. 
Viiruse alatüüp on määratud 67%-l HlV-positiivsetest 
isikutest. Amplifikatsiooniks ja sekveneerimiseks 

kasutati env geeni V3 ja gag geeni p7 regioone (2, 
3). Viiruse alatüüpe määrati koostöös Soome ja 
Rootsi kolleegidega.

Uuringu tulemused
HlV-nakkuse jälgimist alustati Eestis 1987 aastal. 

Aastas uuritakse HlV-antikehade suhtes keskmiselt 
80 000 seerumit, millest 56% on vereproovid 
doonoritelt, kes kuuluvad kohustuslikule kontrollile. 
Teised testimised on vabatahtlikud.

Eestis ringleb nii HIV-1 kui ka HIV-2. HIV-2 avastati 
naisel, kellel olid Eestis seksuaalsuhted 
aafriklasega. HIV-1 avastati ühel ajal nii homo- ja 
heteroseksuaalsetel meestel kui ka naistel (4).

31. detsembriks 1999. a oli Eestis registreeritud 
kokku 96 HlV-positiivset isikut: 85 meest ja 11 naist. 
73% nakatunutest kuulus 20-39-aastaste 
vanuserühma, neist 82% olid avastamise ajal 25- 
39-aastased (vt tabel 1). Registreeritute seas pole 
olnud alla 15-aastaseid lapsi. Vastavalt 1995. 
aastal koostatud prognostilisele mudelile peaks 
infitseeritute arv praegu olema 1,5-3 korda suurem 
tegelikust (5).

Eestis elas seisuga 31.12.1999. a 63 HlV- 
positiivset isikut: 55 meest ja 8 naist. Hl-viirusega 
nakatumise teed on toodud tabelis 2. 60% 
nakatunud meestest oli saanud nakkuse 
homoseksuaalsete suhete teel. Üldiselt jaotus Hl- 
viirusega nakatunud meeste populatsioon 
järgmiselt: 35% olid homo-, 26% bi- ja 38% 
heteroseksuaalsed. Suurem infitseeritus
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homoseksuaalsete meeste seas on ilmselt tingitud 
selle rühma suhteliselt suurest suletusest. 
Heteroseksuaalsete meeste nakatumises toimus järsk 
kasv alates 1996. aastast (29%-> 63%). Eestis ei 
ole registreeritud HlV-nakkuse ülekannet vertikaalsel 
teel, s.t emalt vastsündinule. 4 nakatunut on 
tunnistanud narkootikumide veenisisest süstimist.

Hl-viirusega nakatunute riskirühmad 
Eestis

Joonisel 1 on näidatud HlV-positiivsete isikute 
jaotumine aastatel 1988-1992 ja 1993-1999 
vastavalt uuritud riskirühmadele. Selgub, et need 
rühmad on kümne aasta jooksul muutunud. Näiteks 
on HlV-nakkuse avastamine kaugsõidu meremeestel 
sagenenud peaaegu 2,5 korda (10% 1988.
1992. a, >21 % 1993.- 1999. a), suguhaigete seas 
aga vähenenud 7,5 korda (38% 1988,- 1992. a, 
>5% 1993.-1999. a). Viimast ei saa pidada 
olukorra paranemise näitajaks, sest suguhaigete 
arv on Eestis püsivalt suur (6). Kuni 1992. aastani 
polnud Eestis registreeritud HlV-positiivseid 
välisriikide kodanikke, viimastel aastatel on neid 
olnud 13% nakatunutest. Enamikul juhtudest on nad 
pärit Euroopa riikidest.

Anonüümselt testitud isikute grupis on nakatunute 
arv suurenenud kaks korda just tänu inimeste 
paremale informeeritusele ning võimalusele teha 
tasuta analüüse. Peaaegu kolm korda on 
vähenenud nende isikute arv, keda on uuritud 
seksuaalkontaktide tõttu HlV-positiivsete isikutega, 
ning ligi 1,5 korda suurenenud nende isikute hulk, 
keda on uuritud kliiniliste ilmingute tõttu.

1988. a kuni 31.12.1999. a on doonorteenistuse 
laboratooriumide kaudu avastatud 6 HIV- 
positiivset isikut. Nendes laborites testitakse HIV- 
antikehade suhtes keskmiselt 45 000 vereseerumit 
aastas.

Seega olid 31.12.1999. a seisuga Eestis 
peamiseks riskirühmaks meremehed ja suguhaiged. 
Murettekitav on asjaolu, et uuringud on vähenenud 
nende rühmade arvelt, kellel senini on kõige 
sagedamini nakkust avastatud. Järsult on kasvanud 
ka AIDS-i staadiumis avastatud haigete osakaal 
(0->7%) - see viitab nakkuse varjatud levikule.

12 aasta jooksul on AIDS-i haigestunud 23 
inimest, kellest 15 on surnud AIDS-i tõttu. Seisuga 
31.12.1999. a elas AIDS-i diagnoosiga 5 isikut.

■ 1988-1992 И1993-1999

101 102 104 106 107 108 113 114 116 117 200

KONTINGENDI KOOD

Joonis 1. HlV-nakatunute riskirühmad Eestis 
1988-1999

101 - HlV-haigega või HIV- 

seropositiivsega 

seksuaalvahekorras olnud isikud 

102 - Narkomaanid

104 - Veneeriliste haigustega 

haiged

106 - Sertifikaadi taotlejad

107 - Abortiivse lõppega 

rasedused

108 - Doonorid

113 - Kl ii nilistelnäidustustel 

uuritud

114 - Anonüümselt uuritud

116 - Profülaktiliselt uuritud

117 - Meremehed

200 - Välismaalased
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HIV-1 alatüübid on praegu määratud 67%-l 
Hl-viirusega nakatunutest. Alatüüpidest moodustab 
83% B-alatüüp, 8% - A-, 5% - C-, 2% - D- ja 2% - 
G-alatüüp (vt tabel 3).

B-alatüüp leiti homo- (68%-l), bi- (20%-l) ja 
heteroseksuaalse (10%-l) orientatsiooniga isikutel, 
kellest enamus (62%) olid omavahel lähedalt 
seotud. See viitab viiruse riigisisesele ülekandele 
nakatunute vahel.

A-, C-, D- ja G-alatüübid esinevad kokku 17%-l 
uuritutest. 5 A-alatüüpi pärinevad neljalt 
heteroseksuaalselt mehelt ja ühelt naiselt. C-alatüüp 
leiti ühelt naiselt ning kahelt homo- ja biseksuaalse 
orientatsiooniga mehelt. Naine oli nakatunud Eestis, 
mehed (meremehed) aga väljaspool Eestit. 
G-alatüüp leiti Aafrikas nakarunud meremehel. 
D-alatüüp avastati mõnda aega Eestis elanud 
aafriklasel.

Hl-viirusega nakatunute viirusspetsiifiline ravi on 
üks seiresüsteemi komponentidest. Selle ravi saajaid 
on 30. Riigi raha vähesuse tõttu saab 85% 
patsientidest ravi kahe viirusevastase 
preparaadiga (2 nukleosiidse pöördtranskriptaasi 
inhibiitoriga või nukleosiidse pöördtranskriptaasi 
inhibiitori ja proteaasi inhibiitoriga) ning 15% kolme 
viirusevastase ravimiga (2 nukleosiidse 
pöördtranskriptaasi inhibiitori ja proteaasi 
inhibiitoriga), millest 2 preparaadi eest tasub riik 
ning ühe preparaadi peab patsient ostma ise. Viiruse 
replikatsiooni maksimaalseks pärssimiseks ning 
resistentsuse vältimiseks peetakse ainuõigeks ravi 
alustamist kolme või enama preparaadiga. Ravi 
efektiivsust hinnatakse immunoloogiliste analüüside 
(CD4+, CD8+, lümfotsüütide kontsentratsiooni 
muutuste jt) ning HIV nukleiinhappe hulga 
määramise alusel polümeraasahelreaktsiooniga.

Tabel 1. Hl-viirusega nakatunute sooline ja vanuseline jaotus 
(1988-1999)

Tunnus Mehed (M) Naised (N) M + N %

Vanuserühm

15-19 2 3 5 5,2

20-24 8 4 12 12,5

25-29 17 2 19 19,8

3034 16 0 16 16,7

35-39 21 2 23 24,0

4044 5 0 5 5,2

45-49 4 0 4 4,2

>50 6 0 6 6,2

Teadmata 6 0 6 6,2

KOKKU 85 11 96 100,0

AIDS 22 1 23 24,0

Lahkus Eestist 11 2 13 13,5

Suri AIDS-i 14 1 15 15,6

muudel 
põhjustel

5 0 5 5,2
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Arutelu
Eestis jälgitakse ja ravitakse Hl-viirusega 

nakatunuid Tallinna Merimetsa Haiglas. Esmase 
skriiningu võrk (s.t esmaste analüüside tegemine 
HIV-antikehade suhtes) hõlmas kirjeldatud perioodil 
21 laborit erinevates tervishoiuasutustes (k.a 
verekeskuste laborid). Kinnitavalt diagnoositakse 
Tallinna Merimetsa Haigla HlV-nakkuse 
referentslaboratooriumis. Testimine HlV-nakkuse 
suhtes on vabatahtlik, v.a doonorvere uuringud.

Aastas tehakse umbes 3%-le elanikkonnast HIV- 
antikehade uuring. 96 HlV-positiivse isiku 
avastamine ning 1995. aastal koostatud 
prognostiline mudel võimaldavad järeldada, et 
Eesti on jäänud HlV-nakkuse väikese 
esinemissagedusega maaks. Erinevalt Lätist ja 
Venemaast ei ole Eestis toimunud laialdast HlV- 
nakkuse levikut veeni süstivate narkomaanide seas.

Epidemioloogilise protsessi areng Eestis ei erine 
HlV-nakkuse suure esinemissagedusega maade 
omast nakkuse leviku algaastail: 1) nakatunud 
meeste ja naiste suhe on 8 : 1; 2) suurim 
esinemissagedus on homoseksuaalse orientat
siooniga isikute seas; 3) alates 1996. aastast 

esineb heteroseksuaalsete isikute nakatumise 
sagenemise tendents; 4) nakatunud on peamiselt 
25-39-aastased isikud.

Eestis on iseloomulik nakkuse levik seksuaalsel 
teel, homo- ja heteroseksuaalsete kontaktide 
tagajärjel. Nelja isiku tunnistuste alusel 
narkootikumide veenisisese süstimise kohta ei saa 
siiski välistada ka nende nakatumise võimalust 
seksuaalsel teel. Nn vertikaalset ülekannet emalt 
lapsele ei ole dokumenteeritud. Mõned 
mittenakatunud naised on sünnitanud lapsi, kelle 
isad on olnud HIV-positiivsed. Muutused 
riskirühmades alates 1992. aastast (meremehed 
10% —>21 %, anonüümsed isikud 10% —>18%, 
välismaalased 0-> 13%, suguhaiged 38%->5%, 
doonorid 3% —>5%) peegeldavad nähtavasti 
muutusi riigi majandus- ja sotsiaalses olukorras.

Suguhaigete osakaalu vähenemine HIV- 
positiivsete isikute avastamises enam kui seitse 
korda on seotud nende haigete jälgimissüsteemi 
muutusega: nad pöörduvad rohkem eraarstide 
poole ning mitte kõik veneroloogiliste haiguste 
diagnoosid pole laboratoorselt tõestatud.

Eesti piiride avamine on suurendanud

Tabel 2. Hl-viirusega nakatumise teed (1988-1999)

*vt tekstist

Nr Nakatumise tee Isikud

Nakatunud

Eestis Väljaspool 
Eestit Teadmata

1 Homo- ja 44 28 15 1

32

biseksuaalne suhe

Heteroseksuaalne 34 15 16

3

suhe

Narkootikumide 4 3 1 0

4

süstimine*
Vertikaalne 0 0 0 o

5

ülekanne

Muu 14 1 4 9

n 96 47 36 13
KOKKU

% 100,0 49,0 3^5 13,5
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välismaalastest HlV-positiivsete isikute arvu Eestis. 
Meremeeste tervise kontrollimissüsteemi muutumise 
tõttu on HlV-positiivsete isikute avastamine selles 
riskirühmas suurenenud 21 %-ni. Meremehed on uute 
viiruste põhilised sissetoojad riiki.

Haiguse hilises staadiumis avastatud isikute 
arvu suurenemine ning nende isikute arvu 
vähenemine, keda kontrolliti HlV-antikehade 
esinemise suhtes seoses kontaktidega nakatunud 
isikutega, viitavad viiruse varjatud levikule.

Eestis avastatud HIV-1 A-, B-, C-, D- ja G- 
alatüüpide uuringud näitavad, et B-alatüübi 25 
järjestust moodustavad omavahel väga tihedalt 
seotud rühma (2, 3, 7). Sellesse rühma kuulub 14 
(56%) homo-, 7 (2 8%) bi- ja 4 (16%) 
heteroseksuaalset meest. Homoseksuaalsete meeste 
epidemioloogilised uuringud kattuvad leitud 
andmetega hästi. Ülejäänud B-alatüübiga isikud ei 

olnud selle rühmaga seotud.
Eestis leitud B-alatüüp on sarnane Lätis, Leedus 

ja Venemaal esineva B-alatüübiga. Mitmetest Ida
Euroopa riikidest leitud B-alatüübi viiruste 
homoloogia näitab, et need juhud on omavahel 
epidemioloogiliselt seotud. See on seletatav 
väheste kontaktidega lääneriikidega 1987- 1994.

aastatel.
Esimesed teadaolevad HlV-nakkuse juhud Eestis 

on pärit Venemaalt, hiljem ka mujalt: Ukrainast, 
Taanist, USA-st ja Aafrika riikidest.

A-, C-, D- ja G-alatüübid leiti 17%-l uuritutest. 
Enamik neist on leitud meremeestelt, kes võisid 
nakatuda erinevates Aafrika sadamates. Praegu 
pole võimalik ette ennustada nende alatüüpide rolli 
riigisiseses epidemioloogilises protsessis.

HlV-nakkuse leviku protsess Eestis kordab selle 
epidemioloogilisi staadiume maailmas. Arvestades 
nakatunute väikest arvu, peaks praegu veel olema 
võimalik mõjutada HlV-nakkuse levikut Eestis.

Kokkuvõte
1. Eesti on jäänud HlV-nakkuse väikese 

esinemissagedusega maaks, siin on leitud nii HIV-1 
kui ka HIV-2. Samuti pole Eestis veel tekkinud 
ulatuslikku nakkuse levikut veeni süstivate 
narkomaanide seas.

2. Eestis on registreeritud HIV-1 A-, B-, C-, D- ja 
G-alatüüpide tsirkulatsioon, millest B-alatüüp 
moodustab 83%.

3. HIV on Eestisse toodud teistest riikidest.

Tabel 3. HIV-1 alatüüpide esinemine Eestis

Tunnus Kokku

HIV-I jtiübid Mehed (n) Naised (n) Teadmata n %

Homo- Biseksuaalid
Hetero- Hetero-

seksuaalid seksuaalid seksuaalid

A 0 0 4 1 0 5 8,0

В 34 10 4 1 1 50 83,0

С 1 0 1 1 0 3 5,0

D 0 0 1 0 0 1 2,0

G 0 0 1 0 0 1 2,0

Kokku n 35 10 11 3 1 60 100

% 58,0 170 18,0 5,0 2,0 100
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Summary
Prevalence of HIV infection in Estonia
The surveillance of HIV infection in Estonia dates 

back to 1987. About 80,000 sera samples are 
screened annually, 56% of which are donated 
blood samples. Estonia still remains the country 
with low prevalence of HIV infection (total 96 HIV 
positive cases). In Estonia both HIV-1 and HIV-2 
have been detected. The circulation of A, B, C, D 
and G subtype of HIV-1 has been documented. The 

main circulating subtype of HIV-1 in Estonia is 
subtype B (83%). Most of the subtype B sequences 
(62%) were closely related suggesting a close 
epidemiological relationship, i.e. transmission in 
Estonia. HIV has entered Estonia several times from 
Russia, Ukraine, Denmark, Africa, USA. There still 
should be the opportunity to control the spread of 
epidemic of HIV infection in Estonia.

kzilmer@online.ee

Autoritelt
Praeguseks on HIV infektsiooni olukord Eestis 

oluliselt muutunud. Seoses veenisiseseid 
narkootikume tarvitavate noorukite nakatumisega 
Narvas on sellel aastal uute HIV infitseeritute arv 
seisuga 1.10.2000. a Eestis 105, neist 90 on Narva 
elanikud. Tegemist on puhangulise nakatumisega 
Narva noorte hulgas, kellest põhiosa 
moodustavad 20-24-aastased. Noorimad 
nakatunud on 15-aastased, nakatumise põhiliseks 
põhjuseks on arvatavasti ühiste süstalde 
kasutamine. Laboriandmed näitavad, et nakatumine 
on toimunud selle aasta suvel suhteliselt lühikese 
ajavahemiku vältel, seega on infitseeritud isikud 

praegu infektsiooni varases faasis. Seda kinnitavad 
ka patsientidel esinevad kliinilised avaldused (äge 
HIV haigus). Uute nakatunute avastamine jätkub, 
kuna Narva noori haaranud hirm sunnib neid üha 
rohkem analüüse andma. Kahjuks on anonüümselt 
testivate isikute arv suur, sellel aastal on 
isikustamata nakatunuid 48.

Arvestades kujunenud olukorda Narvas ning 
infektsiooni levikuohtu ka teistesse Eesti 
piirkondadesse, on äärmiselt oluline, et iga meedik 
teadvustaks HIV infektsiooni tõsidust, tegutseks 
adekvaatselt ja osaleks noorte informeerimisel ning 
ennetustegevuses.
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Eesti 18-aastaste noormeeste 
antropomeetriline iseloomustus

Mart Lintsi, Helje Kaarma, Liidia Saluste - Tartu Ülikooli füüsilise antropoloogia keskus

antropomeetrilised mõõtmised, 18-aastased noorukid, pikkus, kaal

Kooliõpilaste ja noorukite antropomeetriline 
uurimine on tänapäeval väga populaarne. Inimese 
füüsiline areng sõltub päritud genoomist, kuid 
pärilike eelduste realiseerumisele avaldavad suurt 
mõju ka keskkonnategurid. Hästi tuntud fenomeniks 
on aktseleratsioon, mida on täheldatud viimasel 
sajandil. Eestis on erinevad autorid viimase 
kuuekümne aasta jooksul teinud hulgaliselt 
antropomeetrilisi uuringuid. 18-aastasi Eesti 
noormehi on kõige põhjalikumalt uurinud J. Aul (1, 
2); L. Heapost (3); R. Silla ja M. Teoste (4); 
M. Thetloff (5); H. Grünberg, В. Adojaan ja 
M. Thetloff (6). Siiski ei ole seni avaldatud 
uurimustes esitatud 1990. aastate andmeil 
põhinevat mиItiprofiiIset eesti 18-aastaste 
noormeeste antropomeetrilist iseloomustust. 
Mitmetes välisriikides tehtud töödes on 18-aastaste 
noorukite või isegi kogu rahvastiku 
antropomeetriline iseloomustus väga põhjalik, nt 
B. Flügeli, H. Greili ja K. Sommeri (7) uuring 
iseloomutab Ida-Saksamaa, A. R. Frisancho (8) 
uuring Ameerika Ühendriikide rahvastikku.

Selle töö eesmärgiks oli uurida eesti rahvusest 
18-aastaste noormeeste antropomeetrilisi tunnuseid 
ja hinnata neid keskväärtuste ning standardhälvete 
ja kaasajal üha enam kasutatavate protsentiilsete 
skaalade põhjal. Teine eesmärk oli võrrelda Eesti 
noormeeste andmeid teiste riikide noormeeste 
antropomeetriliste andmetega.

Uurimismaterjal ja -meetodid
Uuritavateks olid Tartu linna ja maakonna 18- 

aastased noormehed. Antropomeetrilised 
mõõtmised tehti ajavahemikul 1996. aasta 

novembrist kuni 1997. aasta jaanuarini kõigis Tartu 
linna eesti gümnaasiumides. 1998. ja 1999. aasta 
septembris ja oktoobris tehti uuringud Tartumaa ja 
Tartu riigikaitseosakonnas meditsiinilise 
läbivaatuse ajal. Uuringud tehti gümnaasiumide 
ja riigikaitseosakonna juhtkonna loal ja teadmisel. 
Kõiki uuritavaid teavitati uuringute eesmärgist. 
Analüüsi aluseks on 676 noormehe antro- 
pomeetrilise mõõtmise andmed. Uuringud tehti 
selleks spetsiaalselt eraldatud ruumis, uuringu ajaks 
jäeti selga ainult ujumispüksid. Et vältida 
mõõtjatevahelisi erinevusi, tegi mõõtmised üks 
autoreist, väga kogenud antropoloog L. S. 
Mõõtmisel juhinduti R. Martini üldtunnustatud 
metoodikast, mida on TÜ füüsilise antropoloogia 
keskuses kasutatud juba 25 aastat (9). Nahavoltide 
mõõtmisel kasutati nahavoltide mõõtmise 
gradueeritud kaliibrit, mis avaldab survet 
10 g/mm2. Mõõtmised tehti täpselt 
standardiseeritud piirkondadest, lähtudes 
T. tohmani ja kaasautorite (10) soovitustest.

Kehakaal mõõdeti platvormkaaluga täpsusega 
50 g. Pikkusmõõtude määramiseks kasutati Martini 
antropomeetrit. Mõõdeti kasv e kehapikkus, 
suprasternaalpunkti, rinnaku mõõkjätke, naba, 
sümfüüsi, puusanuki, akromioni ja parema käe 
kolmanda sõrme kõrgus põrandapinnast. Nende 
andmete alusel arvutati rinnaku, kõhu, kere, üla- ja 
alajäseme pikkus. Olgade, rindkere, talje ja 
puusade laius ning rindkere ja kõhu sagitaalne mõõt 
mõõdeti vaagnasirkliga. Õlavarreluu, randme, 
reieluu ja hüppeliigese laius mõõdeti väikese 
sirkliga.

Lisaks sellele mõõdeti 16 erinevat ümbermõõtu:
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Tabel 1.18-aastaste noormeeste antropomeetriliste andmete esmane iseloomustus (keskmised, standardhälbed, protsentiilid)

Nr Tunnus Keskmine SD 2,5 5 10 15 25 50 75 85 90 95 975

1. Kaal 69,55 8,82 54,35 56,00 58,90 60,60 63,58 69,00 74,38 78,24 81,40 85,70 90,70

2. Pikkus 179,18 6,25 167,20 169,10 171,20 172.50 174,80 179,20 183,60 185,80 187,60 189,80 191,20

3. Suprasternaalpunkti kõrgus 146,10 5,73 135,5 137,7 139,1 140,2 142,1 145,8 149,6 151,8 153,2 156,2 157,8

4. Rinnaku mõõkjätke kõrgus 129,07 5,24 119,3 121,2 122,5 123,4 125,4 128,8 132,8 134,6 136,1 137,6 139,2

5. Naba kõrgus 108,17 4,86 99,1 100,5 102,2 103,2 104,9 108,1 111,4 113,3 114,9 116,3 II74

6. Sümfüüsi kõrgus 93,19 4,13 84,7 86,5 88,0 88,9 90,5 93,2 95,8 97,5 98,9 100,1 101,2

Z Puusanuki kõrgus 95,95 3,99 88,4 89,4 90,9 91,7 93,3 95,8 98,8 100,1 101,3 102,4 103,6

8. Akromioni kõrgus 146,01 5,72 134,8 137,1 138,8 139,7 142,2 145,8 150,0 151,9 153,5 155,5 1571

9. 3. sõrme kõrgus 66,75 3,40 60,3 61,3 62,3 63,2 64,3 66,7 69,0 70,2 71.1 72,7 975

10. Rinnaku pikkus 17,02 2,11 13,9 14,4 15,1 15,3 15,8 16,9 17.8 18,4 18,9 20,1 22,4

11. Kõhu pikkus 35,88 2,84 30,7 31,5 32,5 33,0 34,0 35,9 37,8 38,6 39,4 40,5 42,0

12. Kere pikkus 71,00 2,99 66,0 66,5 67,5 68,0 69,2 70,9 72,9 73,8 74,6 75,6 76,4

13. Ülajäseme pikkus 79,26 3,68 71,2 72,8 74,7 75,5 77Д 79,3 81,7 82,9 83,7 85,4 86,1

14. Alajäseme pikkus 94,57 3,98 86,7 87,95 89,5 90,4 91,9 94,6 97,3 99,0 99,8 101.2 102,4

15. Õlgade laius 39,94 1.78 36,0 37,0 37,5 38,0 39,0 40,0 41,0 41,5 42,0 43,0 43,5

16. Rindkere laius 27,05 1.78 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 270 28,0 28,9 29,0 30,0 31,0

17 Talje laius 24,86 1.91 21,50 22,00 22,50 22,80 27,00 25,00 26,00 26,50 2700 28,00 29,00

18. Puusalaius 27,09 1.87 23,50 24,50 25,00 25,50 26,00 2700 28,00 28,50 29,00 30,50 31,50

19. Rindkere sügavus 19,18 1,82 16,00 16,50 17100 17,50 18,00 19,00 20,00 20,50 21,00 22,00 23,00

20. Kõhu sügavus 1740 1,64 15,00 15,00 15,50 15,90 17,00 17,00 18,00 18,50 19,50 20,50 21,00

21. Reieluu laius 9,31 0,64 760 8,00 8,30 8,60 9,00 9,40 9,70 9,80 10,00 10,20 10,40

22. Hüppeliigese laius 7,57 0,46 6,80 6,90 Z00 7,10 Z30 Z50 Z80 8,00 8,10 8,30 8,60

23. Õlavarreluu laius 7,32 0,34 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 Z30 Z50 Z60 770 790 8,00

24. Randme laius 5,85 0,40 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,80 6,10 6,20 6,30 6,50 6,70

25. Pea ümbermõõt (ü) 57,22 1,50 54,20 54,80 55,40 55,60 56,20 57,20 58,30 58,70 59,20 59,60 60,20

26. Kaela ü 36,23 1,72 32,90 33,40 34,00 34,40 35,10 36.30 3740 38,00 38,60 39,10 39,60

27 Rindkere ü keskasendis 91,88 5,64 81,20 82,90 94,90 86,40 88,20 91,70 95,40 97,80 99,30 102,10 103,80

28. Rindkere ü inspiiriumis 96,60 5,39 86,80 88,20 90,10 91,20 93,00 96,30 100,15 102,10 103,70 106,30 108,6

29. Rindkere ü ekspiiriumis 86,99 5,27 77,2 78,40 80,30 81,70 83,60 86,80 90,20 92,10 93,30 96,80 98,80

30. Talje ü 75,13 5,63 65,30 6720 68,50 69,80 71,40 74,60 7780 80,20 82,00 8710 89,30

31. Vaagna ü 82,18 5,61 72,60 73,80 75,70 76,70 78,30 81,60 85,20 8720 89,00 92,80 96,30

32. Puusa ü 90,04 4,92 81,10 82,40 84,10 85,20 86,70 89,70 92,70 94,60 96,40 98,50 101,10

33. Reie ülemine ü 55,58 4,61 47,20 48,70 50,30 51,20 52,40 55,25 58,30 60,40 61,70 64,10 66,20

vt järg

pea, kaela, rindkere ümbermõõt hingamise 
keskasendis, maksimaalses inspiiriumis ja 
ekspiiriumis, talje ümbermõõt hingamise 
keskasendis, vaagna ja puusade, reie ülemine ja 
keskmine, sääre ülemine ja alumine ning õlavarre 
ümbermõõt vabalt ning painutatud ja pingutatud 
asendis, käsivarre ja randme ümbermõõt. 
Nahavolfidest mõõdeti kaela-, kaenla-, rindkere-, 
talje-, niude-, naba-, abaluu-, biitsepsi- ja triitsepsi-, 
käeselja-, reie- ning säärevolt. Kõik andmed koos 
isikuandmetega kanti spetsiaalsele vaatluslehele 
ja sisestati tabelarvutusprogrammi Excel. Andmete 

statistiliseks töötluseks kasutati statistikapaketi SAS 
for Windows 6.12 versiooni. Kehamassiindeks 
arvutati valemi järgi KMI = kaal (kg) /(pikkus (m))2. 
Kehapindala arvutati D. Du-Bois ja E. F. Du-Bois 
valemiga (11), kehatihedus Wilmore ja Behnke 
valemiga (12) ja keharasvasisaldus protsentides 
Siri valemiga (13). Õlavarre ristlõike üldpindala, 
ristlõike luu-lihaspindala ning ristlõike rasva 
pindala arvutati De Koningi, Binkhorsti, Kaueri ja 
Thijsseni valemiga (14), alajäseme pikkus Jatsuta 
valemiga (15).
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Tabel 1. (järg)

pindala, cm2

Nr Tunnus Keskmine SD 2,5 5 10 15 25 50 75 85 90 95 975

34. Reie keskmine ü 4749 3,91 39,80 41,60 42,80 43,60 45,00 4750 49,85 51,10 52,40 54,20 55,80

35. Sääre ülemine ü 36,12 2,57 31,20 32,10 33,10 33,60 34,30 36,00 3780 38,60 39,30 40,70 41,50

36. Sääre alumine ü 22,94 1,43 20,10 20,60 21,20 21,50 22,10 22,80 23,80 24,30 24,80 25,30 25,90

37. Õlavarre ü 28,35 2,50 23,90 24,50 25,40 25,90 26,70 28,10 29,90 30,80 31,60 32,70 33,90

38. Õlavarre ü painutatud ja 
pingutatud

31,44 2,75 26,40 27Ю 28,20 28,60 29,60 31,30 33,30 34,30 35,10 36,30 3710

39. Käsivarre ü 26,08 1,67 22,60 23,20 24,10 24,30 25,05 26,10 2725 2780 28,20 29,00 29,30

40. Randme ü 1726 0,83 15,60 15,80 16,20 16,40 16,70 1730 1780 18,10 18,30 18,60 18,90

41. Lõua nahavolt 0,448 0,141 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8

42. Kaenla nahavolt 0,551 0,192 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

43. Rindkere nahavolt 0,737 0,324 0,4 0,4 0,4 0,45 0,5 0,6 0,85 LO 1,2 1,4 1,7

44. Talje nahavolt 0,992 0,446 0,4 0,5 0,5 0,55 0,7 0,9 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2

45. Niude nahavolt 0,575 0,249 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,54 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2

46. Naba nahavolt 0,932 0,502 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 1,1 1,2 1,5 2,1 2,4

47 Abaluu nahavolt 0,918 0,371 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9

48. Biitsepsi nahavolt 0,491 0,291 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1

49. Triitsepsi nahavolt 0,886 0,350 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 1,1 1,2 1,4 1,65 1,8

50. Reie nahavolt 1,366 0,453 0,7 0,8 0,9 0,9 1,1 L3 1,6 1,7 2,0 2,2 2,5

51. Sääre nahavolt 0,953 0,298 0,5 0,5 0,6 0,65 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7

52. Käeselja nahavolt 0,242 0,053 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

53. Kehamassi indeks 21,649 2,334 1774 18,24 18,83 19,39 19,97 21,36 23,06 23,98 24,72 25,95 2716

54. Rohreri indeks 1,210 0,138 0,963 1,010 1,043 1,065 1,117 1,194 1,298 1,364 1,410 1,451 1,515

55. Kehapindala, m2 1,872 0,131 1,628 1,659 1,714 1,739 1,788 1,868 1,951 2,011 2,045 2,098 2,152

56. Kehatihedus (g/cm3) 
Wilmore ja Behnke järgi

1,0641 0,007 1,046 1,050 1,055 1,057 1,061 1,066 1,069 1,071 1,072 1,073 1,074

57 Rasva % kehakaalust Siri 
järgi

15,19 3,16 10,67 11,29 11,93 12,39 13,05 14,55 16,71 18,25 19,14 21,34 23,18

58. Õlavarre ristlõike pindala. 64,49 11,48 45,48 4779 51,37 53,41 56,76 62,87 71,18 75,33 79,50 85.13 91,50

59. Õlavarre ristlõike luu- 
lihase pindala, cm2

54,96 8,85 38,54 41,55 44,24 46,03 49,06 54,42 60,19 63,76 66,18 71,12 75,26

60. Õlavarre ristlõike rasva 9,53 4,22 4,49 4,83 5,24 5,83 6,58 8,49 11,34 13,42 14,73 18,01 20,72

Tulemused
Uuringu tulemused on toodud tabelis 1. Kokku 

on iseloomustatud 60 antropomeetrilist tunnust. 
Kõigi tunnuste kohta on toodud keskmine, 
standardhälve ning väärtused protsentiilides (2,5; 
5; 10; 15; 25; 50; 75; 85; 90; 95 ja 97,5). Sellised 
andmed võimaldavad detailselt hinnata isiku 
antropomeetrilist profiili. Multiprofiilne 
antropomeetriline hindetabel annab võimaluse 
hinnata noorte füüsilist arengut. Tavaline kooliarst 
piirdub enamasti pikkuse-, kaalu- ja 
rindkereümbermõõdu määramisega, teaduslikus 

uurimises kasutatakse tunduvalt suuremat arvu 
antropomeetrilisi tunnuseid (16-21).

Arutelu
Uuringutulemusi on võrreldud kirjanduse 

andmetega (vt tabel 2) ja seejuures on piirdutud 
ainult tähtsamate antropomeetriliste tunnustega. 
Meie uuringus oli noormeeste keskmine kasv 
179,18±6,25 cm. Esmakordselt ületas 18-aastaste 
eesti noormeeste keskmine kasv 179 cm 1978. 
aastal (179,6±6,0 cm) J. Auli uuringus (2). Ka 
kõigis hilisemates uuringutes (R. Silla ja M. Teoste
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Tabel 2.18-aastaste eesti noorukite kasv ja kaal (keskmine±standardhälve) ning välisautorite andmed

Nr Uurimisaastad Koht Keskmine kasv Keskmine kaal Autor

1. 1932-1940 Eesti 171,65±6,28 65,76±734 2

2. 1956-1967 Eesti 174,10±5,94 66,78±758 2

3. 1966-1969 Tallinn 176,64±6,39 69,73±796 3

4. 1971 Tallinn 176,66±5,87 68,71 ±783 4

5. 1978 Eesti 179,6 70,3 2

6. 1984-1985 Eesti 179,0±71 70,4±75 4

7 1985-1989 Eesti 179,23±6,249 73,09±9,23 5

8. 1996-1997 Eesti 180,27±6,25 70,57±8,69 6

9. 1996-1999 Tartu 179,18±6,24 69,55±8,82 meie uuring

10. 1977 Rootsi 179,0 69,0 22

11. 1979 Rootsi 179,2 69,7 22

12. 1996 Rootsi 179,4 71,9 22

13. 1992 Ljubljana 179,2±5,9 70,9±8,5 23

14. 1986-1992 Debrecen 179,14 24

15. 1991 Tšehhi 178,84±6,8 70,44±9,3 25

16. 1988 Budapest 176,1 ±70 68,0±8,8 26

17 1978 Soome 1774 69,0±8,8 27

18. 1978 Soome rootsikeelsed 179,1 27

19. 1964 Norra 178,0 69,8±8,1 28

20. 1957-1958 USA 173,3 66,8 29

21. 1971-1974 ja 1976-1980 USA 176,6±70 73,9±13,4 8

22. 1970-1985 Saksa DV 176,2±6,3 70,3±9,9 7 30

(4), M. Thetloff (5), H. Grünberg, В. Adojaan ja 
M. Thetloff (6)) on 18-aastaste noormeeste pikkus 
olnud selle taseme lähedal või on seda isegi 
ületanud. Võrdluseks on esitatud mõned andmed 
teiste maade vastavate uuringute tulemustest. 
Rootsis (22) tehtud kutsealuste uuringud annavad 
1977. aastal nende keskmiseks pikkuseks 179,0 cm 
ja 1996. aastal 179,4 cm. Sama kasvu on Ljubljana 
(23) ja Debreceni (Ungari) noormehed (24). Tšehhi 
18-aastaste noormeeste pikkus ei ületa veel 179 cm 
piiri (25), samuti Budapesti noormeeste oma (26). 
Soomes oli 1978. aastal 19-aastaste kutsealuste 

keskmine pikkus 177,4 cm, kusjuures rootsi keelt 
rääkivad noored olid pikemad - 179,1 cm (27). 
Norra kutsealused olid 1964. aastal veel alla 
179 cm pikad (28).

Selles uuringus oli noormeeste keskmine kaal 
69,55±8,82 kg, mis on veidi vähem, võrreldes 
1980,- 1990. a uuringute andmetega. 1978. aastal 
oli eesti 18-aastaste noormeeste keskmine kaal 
J. Auli (2) uuringu andmetel 70,3±5,8 kg. Kõigis 
hilisemates uuringutes (R. Silla ja M. Teoste (4), 
M. Thetloff (5), H. Grünberg, В. Adojaan ja 
M. Thetloff (6)) on noormeeste kehakaal olnud
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sellest suurem. Rootsi kutsealuste uuringud annavad 
alates 1977. aastast nende keskmiseks kaaluks 
69,0 kg ja 1996. aastal 71,9 kg (22). Ljubljana 18- 
aastaste noormeeste kehakaal oli üle 70 kg (23), 
Budapesti noormehed olid kergemad (26). Tšehhi 
noormehed kaalusid üle 70 kg (25), samuti Saksa 
DV 18- 19-aastased noormehed (7,30). Soome (27) 
ja Norra (28) kutsealuste kaal oli alla 70 kg. USA-s 
oli 18-24-aastaste noormeeste kaal üle 70 kg (8) 
ja 18-aastaste kutseteenistuseks kõlblike noormeeste 
kaal 1957.-58. a alla seda (29).

Kui meie uuringus oli noorukite kehamassiindeks 
(KMI) 21,65±2,33, siis H. Grünbergi, B. Adojaani 
ja M. Thetloffi andmetel oli see 21,72±2,51 (6). 
Rootsi uuringud annavad 1996. aastal KMI-ks 22,3 
(22). Soome kutsealustel oli KMI 21,6±2,4 (27). 
USA uuringus oli 18-24-aastaste noormeeste KMI 
23,6±3,8 (8).

Keharasvasisaldust uurinud R. Silla ja M. Teoste 
(4) on 1971. aastal leidnud noormeeste 
keharasvasisalduseks 16,0% ja 1980.-1985. 
aastal 17,9%, mis on veidi rohkem kui meie uuringus. 
USA-s oli 18 - 24-aastaste meeste keha- 
rasvasisaldus 16,5±6,2% (8). Saksa uuringus oli 
16-19-aastaste noormeeste keharasvasisaldus 
14,3±6,88% ja 20-24-aastastel meestel 
18,3±6,77%(7).

Kokkuvõte
Töös on esitatud 1996.-1999. aastal mõõdetud 

18-aastaste Tartu ja Tartumaa noormeeste 
multiskalaarne antropomeetriline iseloomustus, 
tulemusi on võrreldud Eesti varasemate uuringute 
ning ka Põhja- ja Kesk-Euroopa maades tehtud 
uuringute andmetega.

Võrdlusandmed, mis on olemas eesti 18-aastaste 
noormeeste pikkuse ja kaalu kohta alates 1932. 
aastast, näitavad, et eesti noormeeste keskmine 
pikkus on 1978. aastast alates olnud 179 cm ning 
on seda ka selle uuringu tulemuste alusel. Teiste 
maade uuringutega võrreldes on eesti noormeestest 
pikemad ainult Rootsi kutsealused, minimaalselt on 
pikemad Ljubljana 18-aastased noormehed. 
Soome, Norra, Ungari, Tšehhi, Saksa DV ja USA 

noormeeste keskmine pikkus on väiksem.
Eesti noormeeste keskmine kehakaal ületas 

1978. aastal 70 kg piiri ja on üle selle olnud ka 
1980.-1990. aastate uuringutes. Meie uuringu 
põhjal on kehakaal veidi alla 70 kg. Rootsi (alates 
1979. aastast), samuti Ljubljana, Tšehhi, Norra, 
USA ja Saksa DV 18-aastased noormehed on 
raskemad kui niisama vanad eesti noormehed. 
Detailsed multiprofiilsed antropomeetrilised 
iseloomustused Saksamaa ja USA meeste kohta 
hõlmavad vastavalt 18-19-aastasi (Saksa DV) ning 
18-24-aastasi (USA) mehi ning need andmed ei 
ole seetõttu hästi võrreldavad meie uuringuga, kus 
mõõdeti ainult 18-aastasi noormehi.
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Summary
Multiscalar anthropometric study of 18-year-old Estonian males

Multiscalar anthropometric characteristics - 
means, SD and percentiles of the 18-year-old males 
of Estonian nationality from the city and county of 
Tartu are given.

The data of standing height and weight were 
compared to the data of the previous surveys 

carried out in Estonia, as well as to data reported 
from Finland, Sweden, Norway, Germany, Czech 
Republic, Slovak Republic, Slovenia, Hungary, 
Germany and the USA.

m.lintsi@madli.ut.ee

613 (UJU)R2DLNNUJS3[D)

mailto:m.lintsi@madli.ut.ee


Eesti Arst 2000; 79(10): 614—618

Geriaatriline abi

Kai Saks - TÜK sisekliinik

igakülgne geriaatriline hindamine, geriaatriline patsient, geriaatrilise abi efektiivsus

Geriaatria ei ole Eestis traditsiooniline eriala 
ega kuulu ka arstiteaduskonna õppeainete hulka, 
kuigi on sajandivanune. Teistsugune on olukord 
enamikus maailma riikides. Selle artikli eesmärgiks 
on anda ülevaade geriaatria arengust, selle kohast 
tervishoiu- ja hooldusabisüsteemis ning 
efektiivsusest.

Sõna "geriaatria" võttis kasutusele Ignazt 
Nascher 1909. aastal Ameerika Ühendriikides (1). 
Kreeka keeles tähendab geras vananemist ja iatros 
arsti. Geriaater on seega vanainimeste arst, 
geriaatria aga eakate inimeste haiguste 
diagnoosimise ning raviga seotud arstlik tegevus 
(geriaatriline meditsiin). Gerontoloogia on teadus 
inimese normaalsest vananemisest. See sõna 
pärineb kreekakeelsest sõnast geront, mis tähendab 
vana inimest (2). Geratoloogia käsitleb vananemist 
üldises bioloogilises plaanis. Sama eesliitega (geri-, 
gero-, gera-) sõnu on kasutusel veel hulgaliselt.

Ignatz Nascherit (1863-1944) on peetud 
geriaatria isaks, sest tema juhtimisel pandi USA-s 
tugev alus geriaatrilisele uurimistööle, mis on 
tänaseni maailmas juhtpositsioonil. Geriaatria ema 
tiitel kuulub Marjorie Warrenile, kes 1935. aastal 
rajas esimese geriaatriahaigla Londonis West 
Middlesexis. Tema tegi ettepaneku tunnustada 
geriaatriat arstliku erialana, rajada 
spetsialiseeritud geriaatriaosakonnad ning viia 
sisse geriaatria õpetamine arstiteaduskonna 
üliõpilastele (3). Geriaatri-konsultandi eriala 
juurutati Suurbritannias 1948. aastal. Geriaatrilise 
meditsiini areng Suurbritannias jõudis 
akadeemilisse järku 1965. aastal, mil rajati esimene 
geriaatria õppetool Glasgow's. Suurbritannia on 
jätkuvalt liidriks geriaatrilise praktika alal (4).

Põhjamaades pandi alus geriaatrilisele 
meditsiinile 1 970. aastatel ning praegu on see 
eriala tunnustatud kõigis viies riigis (Taani, Soome, 
Rootsi, Norra, Island).

Geriaatria hoogsa arengu põhjuseks 
1970. aastatel oli asjaolu, et eakate inimeste 
osakaal hakkas suurenema. Praegu prognoositakse 
eakate osakaalu kasvu veel vähemalt kolme
kümneks aastaks. Sellise muutuse põhjustavad kolm 
ühel ajal mõjuvat tegurit: sündimuse ja enneaegse 
suremuse vähenemine ning eluea pikenemine. 
Ühiskonna vananemine toob prognooside kohaselt 
kaasa tervishoiu- ja hoolduskulude märgatava 
kasvu, sest eakatel on need kulud kaks kuni kolm 
korda, väga vanadel (üle 85-aastastel) koguni kuus 
korda suuremad, võrreldes nende osakaaluga 
rahvastikus (5).

Geriaatrilise abi peamiseks eesmärgiks on 
eakate inimeste iseseisva toimetuleku ning 
elukvaliteedi säilitamine võimalikult heal tasemel. 
Selle eesmärgi saavutamine aitab vähendada 
akuuthaiglaravi vajadust ning edasi lükata hooldus- 
või põetusasutusse paigutamist, seega vähendada 
ka eakatele suunatud kulutusi. Ei tervishoiusüsteem 
üksi ega ka geriaatriline spetsialiseeritud arstiabi 
seda ülesannet lahendada ei saa. Vaja on tervishoiu- 
ja hoolekandesüsteemi sujuvat koostööd - 
geriaatrilise abi süsteemi.

Geriaatriline abi on oma olemuselt protsess, mis 
koosneb erinevatest tegevustest ning tulemuse 
regulaarsest hindamisest (vt tabel 1) (4).

Geriaatrilise abi võtmeelemendiks on seisundi 
igakülgne hindamine geriaatriameeskonna poolt, 
kuhu kuuluvad arst, õde ja sotsiaaltöötaja. 
Vajadusel kaasatakse veel teisigi spetsialiste
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Tabel 1. Geriaatriline abi (Geriatric Evaluation and 
Management)

• Seisundi hindamine
Tervislik seisund (diagnoosid, prognoos) - 

hindab arst
Funktsionaalne seisund (kehaline, kognitiivne) 

- hindab õde
Ressursid (sotsiaalne, majanduslik, hariduslik, 

kultuuriline) - hindab sotsiaaltöötaja
• Ravi ja hoolduse kooskõlastamine
Mida patsient soovib?
Mida on võimalik teha?
• Tegevuse planeerimine - eesmärk on 

vähendada patsiendi toimetulematust
Terapeutiline tegevus - ravi, taastusravi
Kompenseeriv tegevus - abivahendid, 

keskkonna kohandamine, sotsiaalse tugivõrgustiku 
parandamine

• Tegevusplaani elluviimine
• Seisundi regulaarne hindamine
Kas tegevus annab efekti?
Kas tegevusplaani on vaja muuta?

(psühhiaater, füsioterapeut jt). Iga meeskonnaliige 
hindab patsiendi seisundit oma kompetentsi piires, 
kuid probleemi püstitamine ja abinõude 
planeerimine toimub meeskonna kui terviku 
koostöös (6).

Geriaatrilise abi liike on väga erinevaid (vt tabel 
2) (7).

Kes on geriaatriline patsient? Kuigi üle 65- 
aastaseid patsiente peetakse eakateks, pole enamik 
neist geriaatrilised. Geriaatrilist patsienti 
iseloomustab eelkõige see, et ta ei tule tervise tõttu 
oma eluga iseseisvalt toime. Tavaliselt on 
põhjuseks krooniliste haiguste põdemine, 
kognitiivsed häired, paljude ravimite kasutamine, 
sotsiaalse tugivõrgustiku puudumine. Geriaatrilisel 
patsiendil pole sageli juhtivat haigussündroomi. 
Toimetulematuse põhjustavad mitmed kroonilised 
haigused, eriti kui lisandub äge haigestumine 
(viirusinfektsioon, trauma) või sotsiaalne kaotus.

Mis tulemuse annab geriaatriline abi?

Sellealaseid uurimusi on tehtud palju ja saadud 
erinevaid tulemusi. Hendriksen kaastöötajatega (8) 
jälgis üle 75-aastaseid kodus elavaid inimesi 
(n=572) koime aasta jooksul ning leidis, et 
regulaarne geriaatriline hindamine koos vajalike 
teenuste osutamisega vähendas haiglaravi ja 
hooldeasutusse paigutamise vajadust, suurendas 
elulemust ning kahandas tervishoiu ja hoolekande 
summaarseid kulutusi, võrreldes tavapärase 
tervishoiu- ja hooldusteenuste osutamisega. 
Sorensen kaasautoritega (9) tegi analoogse 
uurimuse (585 kodus elavat üle 75-aastast inimest), 
kuid ei leidnud kolme aasta pärast erinevusi haigla- 
ja hooldeasutuse vajaduses, samuti elulemuses. 
Reubeni ja tema kaastöötajate (10) uuritavateks 
olid kodus elavad eakad inimesed (n=363), kellel 
esines mõni järgmistest häiretest: kukkumised, uriini 
inkontinents, depressioon või funktsionaalse 
toimetuleku häired. Geriaatrilise hindamise alusel 
osutati vajalikke teenuseid 15 kuu jooksul. Selle 
tulemusena aeglustus eakate inimeste 
funktsionaalse võimekuse langus, kehalise tervise 
halvenemine ning sotsiaalse aktiivsuse vähenemine, 
võrreldes kontrollgrupiga.

Bula kaastöötajatega (11) uuris üle 75-aastaseid 
kodus elavaid inimesi, kes olid oma igapäeva- 
toimingutes (pesemine, riietumine, tualeti 
kasutamine, toas liikumine, kontinents, söömine) 
täiesti sõltumatud, kuid võisid vajada abi mõne 
instrumentaalse igapäevatoimingu (näiteks 
pesupesemine, toiduvalmistamine, sisseostude 
tegemine, arvete tasumine, majapidamistööde 
tegemine jms) puhul (n=414). Iga-aastane 
geriaatriline hindamine kolme aasta jooksul ei 
andnud olulist efekti nendel eakatel, kellel ei 
esinenud mingeid toimetulekuhäireid. Neil eakatel, 
kes vajasid abi uurimuse algul, süvenes 
toimetulematus tunduvalt aeglasemalt, võrreldes 
kontrollrühmaga. Burns kaastöötajatega (12) uuris 
kahe aasta jooksul geriaatrilise abi mõju 98-le 
kodus elavale üle 65-aastasele inimesele. Tulemused 
näitasid, et neil eakatel oli perearstil käimise 
sagenemine väiksem, toimetulematuse süvenemine 
aeglasem, sotsiaalne aktiivsus ja üldine rahulolu
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Tabel 2. Geriaatrilise abi liigid

Üldhaigla osakonnad
Geriaatrilise hindamise osakond [Geriatric 

Assessment/ Evaluation Unit
Geropsühhiaatrilise hindamise osakond
Geriaatrilise taastusravi osakond

Pikaravihaigla/-osakond geriaatriliseks 
hindamiseks [Chronic hospital inpatients 
assessment uni/}

Üldhaigla konsultatiivne geriaatriateenistus 
(keskus) [Inpatientgeriatric consultation service}

Ambulatoorne geriaatriaosakond haigla juures 
[Hospital outpatient department

Geriaatriateenistus vanurite koduseks 
hindamiseks [Home visit assessment team} 

oma eluga suurem, võrreldes kontrollisikutega. 
Depressioon ja kognitiivsed häired vähenesid 
rohkem geriaatrilise abi rühmas. Erinevusi ei leitud 
hospitaliseerimise sageduses ja suremuses.

Nikolausi ja kaastöötajate (13) uurimuses jälgiti 
ühe aasta jooksul geriaatriaosakonda ägeda 
haigusega hospitaliseeritud patsiente (n=545). 
Selgus, et need, keda hinnati geriaatriliselt haiglas 
ning kellele selle alusel osutati vajalikke teenuseid 
kodus, olid haiglas oluliselt lühemat aega, nende 
hooldusasutusse paigutamise vajadus pärast 
haiglat oli väiksem ning korduvatel hospitali
seerimistel oli ka haiglapäevade arv väiksem. Ühe 
aasta jooksul otsesed kulutused ühe patsiendi kohta 
olid selles grupis 7000 Saksa marga võrra 
väiksemad, võrreldes patsientidega, kes said 
tavapärast meditsiiniteenust. Samas ei erinenud 
elulemus gruppide vahel.

Hanseni ja kaastöötajate (14) ning Melini (15) 
uurimusest selgus, et enne haiglaravi lõppu 
lahkuvatele üle 75-aastastele patsientidele antud 
geriaatriline abi vähendas nende hooldusasutusse 
paigutamise vajadust (vastavalt 12 ja 6 kuu vältel 
pärast haiglaravi) ning ka kulutusi.

Stuck koos kaasautoritega (16) on avaldanud 
metaanalüüsi 28 uurimusest (kokku 4959

Tabel 3. Igakülgse geriaatrilise hindamise mõju suremusele 
ja oma kodus elamisele ühe aasta kestel: 28 uurimuse 
metaanalüüs (tõenäolised muutused (odds ratios} ja 95% 
usaldatavuse piirid)

Suremus Elab oma kodus

Statsionaarsed
geriaatriaosakonnad (n=6)

0,77(0,56-1,06) 1,68 (1,17-2,41)

Geriaatriline konsultat- 
siooniteenus haigla- 
osakondades (n=8)

0,79 (0,58-1,06) 1,26 (0,86-2,41)

Geriaatriline hindamine 
koduhindamise 
meeskondade poolt (n=7)

0,87(0,71-1,07) 1,07 (0,87-1,31)

Geriaatriline hindamine 
kodus haigla meeskonna 
teenusena (n=4)

0,89 (0,89-1,23) 1,49 (1,12-1,98)

Geriaatriline hindamine 
ambulatoorse teenusena 
(n=4)

1,29 (0,75-2,19) 1,12 (0,65-1,93)

Statsionaarsed teenused 
kokku

0,78 (0,62-0,97) 1,47 (1,13-1,90)

Koduteenused / ambula
toorsed teenused kokku

0,91 (0,77-1,07) 1,19 (1,01-1,39)

Kõik teenused kokku 0,86 (0,75-0,98) 1,26 (1,10-1,44)

geriaatrilist abi saanud patsienti ning 4912 
коntro11isikut), kus analüüsiti erinevat tüüpi 
geriaatrilise abi tulemusi. Tulemused on esitatud 
kokkuvõtlikult tabelis 3.

Metaanalüüsist selgub, et mitte igasugune 
geriaatriline abi ei ole efektiivne ega majanduslikult 
kasulik. Hea efekti annavad need programmid, mis 
on suunatud toimetulematuse suure riskiga 
vanuritele; mille on teinud meeskond, kellel on 
kasutada head ravi-, konsultatsiooni- ja 
taastusravivõimalused; kes on hea varustusega 
ning kes jätkavad tulemuste ja efektiivsuse hindamist 
dünaamiliselt pärast esialgset hindamist. Efektiivsed 
ei ole olnud programmid, kus patsientide valik on 
juhuslik; ei toimu meeskonnatööd; mis piirduvad 
vaid konsultatsioonidega ilma tulemuste eest 
vastutamiseta; ei taga dünaamilist jälgimist; kus 
puuduvad head taastusravivõimalused.

Üle poolte akuuthaiglasse hospitaliseeritud 
patsientidest on vanemad kui 65 aastat. Neist 8- 
15%-l on mitu haigust, funktsionaalset häiret ja puuet 
või ei ole sotsiaalne tugivõrgustik piisav. Need 
patsiendid on pikaravi- ja hooldusasutuste 
potentsiaalsed kandidaadid ning seda aitaks
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vähendada õigeaegne geriaatriline abi (17).
Seega on kõige sobivamad geriaatrilise abi 

kandidaadid nn õrnad (/ш/7) vanurid. Need on 
eakad inimesed, kellel on hulgaliselt omavahel 
põimuvaid meditsiinilisi ja sotsiaalseid probleeme, 
kellel tavalised stressorid võivad muuta seisundi 
ebastabiilseks ja esineb puue või selle suur tekkerisk. 
Nende patsientide haigus tundub arstile sageli 
ebamäärane, diagnoosimine on vaevarikas, ravi 
kompleksne ja abivajadus laialdasem kui ainult 
meditsiiniline (18).

Geriaatriliste voodikohtade arvuks Taanis 1000 
inimese kohta on 0,8; Soomes 0,3-0,5% üle 75- 
aastaste elanike arvust (17).

Eestis geriaatriline spetsialiseeritud abi puudub. 
Pealiskaudsel hindamisel pole selle järele erilist 

vajadustki, sest keskmine eluiga on meil 
lääneriikidega võrreldes 5-10 aastat lühem. 
Rahvastiku vanuselist struktuuri vaadeldes aga 
selgub, et Eestis on praegu eakaid (üle 65-aastaseid) 
inimesi ligikaudu 14% elanikkonnast, USA-s 13%, 
Soomes 14%, Rootsis ja Saksamaal 16%. Seega 
on eakate osakaal Eestis võrreldav arenenud riikide 
vastava näitajaga. Katuse ja kaasautorite 
kogumikust (19) selgub, et rahvastiku vananemise 
tempo on Eestis üks kiiremaid.

Eesti Vabariigi valitsus kiitis 1999. a septembris 
heaks Eesti vanuripoliitika alused, kus on sätestatud 
muu hulgas eakate õigus saada igakülgse 
geriaatrilise hindamise teenust (20). Lähemate 
aastate jooksul on vaja Eesti vanuripoliitika alused 
ellu rakendada.
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Summary
Geriatric care

The term "geriatrics" was suggested by Ignatz 
Nascher in 1909. Marjory Warren introduced 
geriatric practice in 1935 in the West Middlesex 
County Hospital. The first chair of geriatric medicine 
was founded in Glasgow in 1965. There exist many 
types of geriatric services both in hospital and 
community settings: acute geriatric wards, 
rehabilitative geriatric wards, psychogeriatric 
wards, geriatric assessment/evaluation units, long
term geriatric wards, consultative services rendered 
by geriatric teams for inpatients and outpatients, 
geriatric day hospitals, home- and community
based services, geriatric outpatient clinics. 
Comprehensive geriatric assessment, which is a 
key element of geriatric care, can be delivered by 
a geriatric team. The core members of the geriatric 

team are a physician-geriatrician, a geriatric nurse 
and a social worker. Effectiveness of geriatric care 
can be achieved when strict targeting of patients 
at the highest risks is considered, the team is 
equipped with good facilities for care, consultation 
and rehabilitation, and when continuous follow-up 
of results and effectiveness is carried out. In Estonia 
there is yet no specialized geriatric medicine or 
geriatric care. At the same time Estonian population 
is ageing faster than the population of most 
developed countries. In 1999 the Government of 
Estonia approved The Conception of the Policy for 
the Elderly where the need for comprehensive 
geriatric assessment is underlined. It is time to put 
the conception into practice.

kai.saks@kliinikum.ee
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Eesti Arst 2000; 79(10): 619—626
Hingamiselundite haigused ja 
gastroösofageaalne refluks lastel

Maire Vasar, Oivi Uibo - Tartu Ülikooli lastekliinik

bronhiaalastma, hingamiselundite haigused, hingamiselundite sümptomid, gastroösofageaalne refluks, 
gastroösofageaalne reflukshaigus

Krooniliste kopsuhaiguste ja gastroöso- 
fageaalse refluksi diagnoosimine on kogu 
maailmas nii lastel kui täiskasvanutel sagenenud 
viimase 40-50 aasta jooksul (1, 2). 
Epidemioloogiliste uuringute põhjal esineb 
bronhiaalastmat 8- 13%-l lastest ja 3- 1 0%-l 
täiskasvanutest ning korduvat bronhide 
obstruktsiooni kuni 32%-l väikelastest (1, 3). 
Gastroösofageaalset refluksi on diagnoositud 8- 
40%-l imikutest ja 8%-l täiskasvanutest (2, 4). Et 
gastroösofageaalne refluks ning gastroöso
fageaalne reflukshaigus võivad kliiniliselt kulgeda 
väga erinevalt, on nende tegelik esinemissagedus 
siiski teadmata. Gastroösofageaalset refluksi lastel 
ja gastroösofageaalset reflukshaigust on ajakirjas 
Eesti Arst käsitletud ka varem (5, 6).

Viimastel aastatel on meditsiinikirjanduses 
olulist tähelepanu pälvinud gastroösofageaalse 
reflukshaiguse koosesinemine krooniliste 
kopsuhaigustega nii lastel kui täiskasvanutel (4, 7, 
8). Miks osal patsientidest prevaleerivad 
gastroösofageaalse reflukshaiguse puhul 
seedetraktinähud, kuid osal on domineerivaks 
hingamiselundite või isegi kõrva- ja kurguhaiguste 
sümptomid, on siiani ebaselge (4, 7). Selles 
ülevaateartiklis on analüüsitud gastroösofageaalse 
refluksi ja hingamiselundite haiguste võimalikke 
seoseid ning diagnoosimis- ja ravivõimalusi lastel.

Ajalugu
Esimest korda kirjeldas maosisu aspiratsioonist 

tingitud patsiendi surmajuhtu 1848. aastal Simpson 
(4). 1892. aastal täheldas Sir William Osler, et 

liigne söömine õhtuti enne magamaminekut 
põhjustas astmahaigete üldseisundi halvenemist 
ning sagedasemaid astmahoogude ägenemisi 
öösiti (9). Obstruktiivse bronhiidi ja 
gastroösofageaalse refluksi koosesinemist täheldas 
esimesena 1934. aastal Bray (10). 1946. aastal 
kirjeldas Mendelson maosisu aspiratsiooni 
tulemusel tekkivaid astmasarnaseid sümptomeid 
postoperatiivses perioodis olevatel haigetel ning 
ta nimetas selle astma tekke aspirafsiooniteooriaks 
(11). Sellest ajast on nii pulmonoloogia- kui ka 
gastroenteroloogiaalases kirjanduses ilmunud 
hulgaliselt artikleid, mis käsitlevad nii 
bronhiaalastma kui ka teiste hingamiselundite 
haiguste ja gastroösofageaalse refluksi vahelisi 
võimalikke seoseid. 1962. aastal postuleeris 
Kennedy esimesena, et gastroösofageaalne refluks 
võib esineda ka ilma regurgitatsiooni ja 
oksendamiseta, kirjeldades varjatud ehk 
asümptomaatilist gastroösofageaalset refluksi 
[silent reflux} ning selle võimalikku seost 
hingamiselundite sümptomitega (12). Alates 
90. aastatest on enam tähelepanu pööratud 
hingamiselundite haiguste puhul esineva 
gastroösofageaalse reflukshaiguse diagnoosimis- 
ja ravivõimalustele (7, 8, 13, 14, 15).

Gastroösofageaalne refluks ja 
gastroösofageaalne reflukshaigus lastel

Gastroösofageaalne refluks on maosisaldise 
tagasiheide söögitorusse, mis võib sealt edasi 
regurgiteeruda suhu ja ninaneelu. Kuni 6.-7. 
elunädalani on see füsioloogiline sümptom, mille 
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põhjuseks on, et nii söögitoru sulgurmehhanismide 
kui ka seedetrakti motoorika ei ole veel lõplikult 
välja kujunenud. Lastel, kellel esineb 
gastroösofageaalne refluks, on söögitoru alumine 
sulgurlihas lühem ning nii söögitoru kui ka mao 
motoorika aeglasem kui nendel lastel, kellel refluksi 
ei esine (16). Kawahara kaasautoritega on leidnud, 
et gastroösofageaalse refluksi põhjuseks lastel on 
söögitoru alumise sulgurmehhanismi transitoorne 
lõdvestumine (17).

Viimaste aastate uuringud on näidanud, et 
gastroösofageaalne refluks esineb harvem 
rinnapiimatoidul olevatel imikutel. Kunstlikus 
piimasegus on rasva- ja valgusisaldus erinev ning 
osmolaarsus 46% kõrgem kui rinnapiimas. Seetõttu 
on ka seedetrakti motoorika loium ning mao 
tühjenemine ligi kaks korda aeglasem kui 
rinnapiima puhul (2, 18). Piimasegudest 
põhjustavad gastroösofageaalset refluksi 
sagedamini kaseiinil baseeruvad segud. Uuringud 
on näidanud, et kaseiini toimel mao tühjenemine 
aeglustub ning vadaku toimel kiireneb. Seetõttu 
soovitatakse imikule, kes on kunstlikul toidul ning 
kellel esineb gastroösofageaalne refluks, anda 
vadakul baseeruvaid piimasegusid (18, 19). 
Teaduslikke uuringuid jätkatakse aminohapetel 
baseeruvate ja nn regurgitatsioonivastaste (AR e 
anti-regurgifation} piimasegudega, kuid seni ei ole 
nende segude eelistuses täit selgust (18). 
Gastroösofageaalse refluksi teket lastel 
soodustavad ka toitmisvead, sh suur toidukogus, 
liiga sage toitmine, vale toitmistehnika ning vale 
toidusegu valmistamine (2, 4, 18). Itaalia teadlased 
on väitnud, et lehmapiimaallergia imikueas võib 
samuti olla gastroösofageaalse refluksi põhjuseks 
(20).

Rasvumine, kõhukinnisus, kasvaja ning astsiit 
põhjustavad kõrgenenud intraabdomiaalset rõhku, 
mis omakorda soodustab söögitoru alumise 
sulgurmehhanismi lõõgastumist. Sama toimet 
avaldab ka suitsetamine, sh passiivne suitsetamine 
(2,4, 18).

Füsioloogiline gastroösofageaalne refluks 
esineb 45-50%-l kuni 2 kuu vanustel imikutel, sageli 

taandub see ilma ravita 6.-12. elukuuks (2, 4). 
Gastroösofageaalne refluks võib esineda ka 
varjatult ehk asümptomaatiliselt [silent reflux^ või 
põhjustada erinevaid sümptomeid. Võib esineda 
regurgitatsioon, imikute koolikud, isutus, iiveldus, 
suurenenud salivatsioon, halitoos ning ruminatsioon 
(vt tabel 1).

Oluline on märkida, et lapse üldseisund püsib 
rahuldav ning kehakaal ja kasv on eale vastavad. 
Kui lapsel esinevad sümptomid, mis häirivad tema 
üldseisundit, ja/või söögitoru limaskesta kahjustus, 
on vastavalt Rasquin-Weberi ja kaasautorite 
seedetrakti funktsionaalsete häirete 
klassifikatsioonile tegemist gastroösofageaalse 
reflukshaigusega (21) (vt tabel 1). 
Gastroösofageaalse reflukshaiguse sagedasemaks 
väljenduseks imikul on kõhnumine ning vanematel 
lastel põletav rinnakutagune valu ehk kõrvetised.

Gastroösofageaalne reflukshaigus võib 
avalduda ka nn ekstraösofageaalsete 
(hingamiselundite ja/või kõrva-või kurguhaiguste) 
sümptomitega, mida Fennerthy on nimetanud isegi 
ekstraösofageaalseks reflukshaiguseks (7). Lisaks 
kroonilistele kopsuhaigustele, nagu bronhiaal
astma, krooniline bronhiit, retsidiveeruv bronhiit ja 
kopsu fibroos (tsüstiline fibroos), võib 
gastroösofageaalne reflukshaigus olla seoses ka 
aspiratsioonipneumoonia, apnoehoogude, 
retsidiveeruva farüngiidi, larüngiidi või 
larüngotrahheiidiga ning ka hääle kõheduse, 
tükitundega kurgus, retsidiveeruva otiidi või 
sinusiidiga (4, 7, 13, 15) (vt tabel 1). Fennerty ja 
Irwini andmetel on aga hingamisteede ning 
eelkõige kõrva- ja kurguhaiguste sümptomite 
avaldumine enamasti seoses söögitoru ülemise 
sulgurmehhanismi patoloogiaga (7, 8).

Krooniliste kopsuhaiguste ja 
gastroösofageaalse refluksi koos
esinemise sagedus

Kirjanduse andmetel esineb kuni 75%-l 
bronhiaalastma diagnoosiga lastest gastroöso
fageaalne refluks, kusjuures sagedamini esineb see 
ravile allumatu bronhiaalastma korral (13, 14).
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Tabel l.Gastroösofageaalse refluksi ja reflukshaiguse jaotus ning väljendus lastel (2,7,16,21)

Jaotus Väljendus

Füsioloogiline 
gastroösofageaalne 
refluks

* Seedetrakti vaevused ja sümptomid puuduvad.
* Uuringute tulemused (söögitoru 24-tunni-pH-meetria, seedetrakti uuring 
kontrastainega) patoloogilise leiuta.

Funktsionaalne 
gastroösofageaalne 
refluks

Asümptomaatiline e varjatud (s/7ent)
* Seedetrakti vaevused ja sümptomid puuduvad.
* Uuringute tulemused (söögitoru 24-tunni-pH-meetria, seedetrakti uuring 
kontrastainega) patoloogilise leiuga.
Sümptomaatiline
* regurgitatsioon
* imikute koolikud
* iiveldus, isutus
* rahutus, unehäired
* suurenenud salivatsioon
* halitoos
* ruminatsioon

Gastroösofageaalne
reflukshaigus

* kõhnumine, kasvupeetus
* ösofagiit: põletav rinnakutagune valu, veriokse, veriroe, rauavaegusaneemia
* kroonilised kopsuhaigused: krooniline bronhiit, retsidiveeruv bronhiit, 
bronhiaalastma, kopsufibroos (tsüstiline flbroos)
* aspiratsioonipneumoonia
* apnoehood
* retsidiveeruv farüngiit
* retsidiveeruv larüngiit või larüngotrahheiit
* hääle muutus (kähedus)
* tükitunne kurgus
* otiit
* sinusiit

Gastroösofageaalse 
reflukshaiguse 
komplikatsioonid

* söögitoru peptiline haavand (haavandid)
* söögitoru stenoos, striktuur
* Barretti söögitoru
* adenokartsinoom

Refluksi esinemist on täheldatud ka bronhide 
korduva obstruktsiooni (wheezing} korral 
väikelastel (15). Uuringud lastel on näidanud, et 
gastroösofageaalne refluks võib kulgeda varjatult 
e asümptomaatiliselt 6-46%-l krooniliste 
hingamisteede haigustega patsientidest (4, 13, 15). 
Kirjanduse põhjal esineb gastroösofageaalse 
refluksiga seotud bronhospasmi sagedamini neil 

lastel, kellel puudub atoopia anamnees või kellel 
bronhiaalastma algas varases lapseeas. Samuti 
on täheldatud gastroösofageaalset refluksi 
sagedamini öiste bronhiaalastma- ja 
köhahoogudega patsientidel (16). Erinevalt 
paljudest uurijatest ei leidnud Ekström ja Tibbling 
gastroösofageaalse refluksi ja hingamiselundite 
sümptomite vahel seost (22).
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Kas gastroösofageaalne refluks on 
hingamiselundite sümptomite ja haiguste 
põhjus või tagajärg? Hüpoteesid

Uuringute tulemused ei ole lõplikult tõestanud, 
kumb on põhjus ning kumb tagajärg, mistõttu see 
seos on esitatud hüpoteesidena. Kuigi vastavaid 
uuringuid on rohkem tehtud täiskasvanutel, 
väidavad uurijad, et lastel esinevad sarnased 
mehhanismid (23).

Regurgitatsioon ning maosisu 
aspiratsioon kui hingamiselundite 
sümptomite ja haiguste vallandaja 
Mendelsoni ja Fennerty hüpoteesi alusel võib 
maosisaldise tagasiheide suhu ning ninaneelu 
põhjustada sisaldise sattumist ninaneeluga 
ühenduses olevasse nina- |a kõriõõnde ning 
kuulmetõrve kaudu ka keskkõrva. Maosisaldise 
edasine (mikro)aspiratsioon trahheasse ja 
alumistesse hingamisteedesse põhjustab omakorda 
kliiniliselt bronhospasmi ja bronhiaalastma 
võimalikku ägenemist. Happelisel maosisaldisel on 
sarnaselt söögitoru limaskestaga kahjulik toime ka 
hingamisteede limaskestale. Kujuneb turse ja põletik 
fill).

Teise hüpoteesina tuleb arvesse nn refluksi 
bronhospasm Ve^ux bronchospasm; gastric 
asthma}. Happeline maosisaldis, sattudes 
söögitoru alumisse ossa, stimuleerib söögitoru 
limaskestas olevaid retseptoreid ja põhjustabki 
bronhide konstriktsiooni nervus vaguse kaudu. 
Irwin kaasautoritega rõhutab, et köha põhjuseks 
on just söögitoru distaalse osa retseptorite 
stimulatsioonist tingitud vaagustoonuse tõus, mitte 
niivõrd aspiratsioonist enesest tekkinud 
hingamisteede limaskesta kahjustus (8). Seda 
hüpoteesi toetavad ka hiljutised uuringud, mis 
näitavad, et astmahaigetel, kellel esineb 
regurgitatsioon, on vaagusfoonus tõusnud. See 
omakorda soodustab hingamisteede 
hüperreaktiivsuse teket. Nii eksperimentaalsed kui 
kliinilised uuringud bronhiaalastmahaigetel 
demonstreerivad, et happe manustamine 
söögitorusse suurendab hingamisteede 

ülitundlikkust. Uuritutel olid ekspiratoorse tippvoolu 
(PEE - peak expiratory flow} väärtused normist 
väiksemad või oli bronhide hüperreaktiivsus 
(BHR - bronchia! hyperreactivity (7, 8). Nervus 
vagus'e refleksi osatähtsust gastroösofageaalsest 
reflukshaigusest põhjustatud bronhospasmi korral 
on oma töödes näidanud veel Harding ja Wright 
(24). Söögitorusse manustatud hape põhjustas 
bronhospasmi, mis blokeeriti vagolüütikumi 
(kolinolüütikumi) ipratroopiumi manustamisega. 
Ingi katsetes inhibeeriti veenisisese ipratroopiumi 
manustamisega köha, mis oli põhjustatud happe 
manustamisest tervete inimeste söögitorusse (25).

On tõenäoline, et bronhiaalastmahaigetel 
raskendab gastroösofageaalse reflukshaiguse 
kaasnemine bronhiaalastma kulgu nii 
vaagusrefleksi kui ka mikroaspiratsiooni kaudu, 
mõjutades ülitundlikke, reaktiivsemaid 
hingamisteid. Nii nagu paljud välis- 
keskkonnafaktorid ja infektsioonid, nii ka 
maosoolhape mõjutab bronhiaalastma jt 
krooniliste kopsuhaiguste kulgu. Seega on 
gastroösofageaalne reflukshaigus üks võimalikest 
põhjustest, miks kujuneb raske ravile allumatu 
krooniline kopsuhaigus.

Viimastel aastatel on gastroösofageaalse 
reflukshaiguse ja hingamiselundite haiguste 
uuringutes tähelepanu pööratud tahhükiniinide 
osalusele (26). Oluline on just substants P, mis on 
tuntud bronhide hüperreaktiivsuse ja põletiku 
mediaatorina bronhiaalastma patogeneesis. 
Substants P esineb olulisel määral nii söögitoru kui 
hingamisteede limaskestas. Selle toimel suureneb 
bronhide sekretsioon ja hingamisteede silelihaste 
kontraktsioon, samuti veresoonte läbilaskvus ning 
nuumrakkude ja lümfotsüütide aktivatsioon. Happe 
toime söögitoru limaskestale stimuleerib seega 
notsitseptoreid, mis viib esmasaferentsete neuronite 
lõpmetest substants P ja teiste tahhükiniinide 
vabanemiseni, põhjustades bronhiaalastma hoo 
või raskendades bronhiaalastma kulgu. 
Bronhiaalastma ravis kasutatavate teatud ravimite 
(Na-nedokromiil, azelastiin) toimet on seostatud 
just substants P vabanemise ja toime 
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inhibeerimisega (4, 7, 26).

Hingamiselundite haigused gastroöso- 
fageaalse refluksi soodustajana

On mitmeid faktoreid, mis soodustavad 
kopsuhaigetel gastroösofageaalse refluksi 
kujunemist. Suurenenud negatiivne inspiratoorne 
intratorakaalne rõhk bronhiaalastma ägenemise ja 
köha puhul soodustab söögitoru alumise 
sulgurmehhanismi mittetäielikku sulgumist. Üheks 
gastroösofageaalset refluksi soodustavaks teguriks 
on bronhiaalastma jt kopsuhaiguste puhul 
kasutatavate ravimite toime söögitoru alumisele 
sulgurmehhanismile. Nii suu kaudu manustatav 
teofülliin, terbutaliin ja glükokortikosteroidid kui ka 
inhaleeritavad ß2-adrenomimeeti kurnid 
vähendavad söögitoru alumise sulgurmehhanismi 
toonust (4, 7).

Gastroösofageaalse refluksi ja 
reflukshaiguse diagnoosimine

Diagnoosimisel on oluline põhjalik anamnees, 
kusjuures erilist tähelepanu tuleb hingamiselundite 
haigustega patsientidel pöörata seedetrakti 
sümptomitele ning gastroösofageaalse 
reflukshaigusega patsientidel hingamiselundite 
sümptomitele. Viimases laste astma rahvusvahelises 
eeskirjas (Third International Pediatric Consensus 
Statement on the Management of Childhood 
Asthma 1998) on toonitatud, et gastroöso- 
fageaalne refluks võib vallandada bronhiaalastma 
sümptomeid ja et arst peab mõtlema 
gastroösofageaalsele reflukshaigusele iga 
bronhiaalastma diagnoosiga lapse puhul, kel 
esineb korduvat regurgitatsiooni või oksendamist 
ja/või ägedaid öiseid köha- ja obstruktsiooni- 
episoode ja/või kellel astma etapiline ravi ei anna 
head efekti.

Gastroösofageaalse refluksi diagnoosimisel on 
eelistatuim meetod söögitoru 24-tunni-pH-meetria, 
mis on suure tundlikkusega ja väga spetsiifiline (4, 
13, 16, 21). Uuring on patsiendile kergesti talutav, 
tehtav ambulatoorselt ning ei sega tema 
igapäevast elurütmi. Samas piirab selle uuringu 

laialdast kasutamist eelkõige vastava aparatuuri 
puudumine selle kalliduse tõttu.

Seedetrakti uuring kontrastainega on invasiivne 
ning lühiaegne, selle tundlikkus ning spetsiifilisus 
gastroösofageaalse refluksi diagnoosimiseks on 
vastavalt 46% ja 83%. Uuringu näidustuseks on 
eelkõige välistada seedetrakti arenguanomaaliate 
esinemist vastsündinutel ning imikutel, samuti 
diafragma hiatus oesophagus e herniat, volvulus^ 
ning söögitoru läbitavuse häireid (stenoos, 
strikutuur) (7, 13).

Osofagoskoopia koos biopsiaga ning 
biopsiatüki histoloogiline uuring on näidustatud 
patsientidel, kellel esinevad kõrvetised, düsfaagia, 
odünofaagia, ülakõhuvalu, seedetrakti verejooks 
ja/või kõhnumine. See uuring on oluline nii 
gastroösofageaalse reflukshaiguse kui ka selle 
komplikatsioonide diagnoosimisel ning 
raskusastme hindamisel (4, 7, 13) (vt tabel 1).

Gastroösofageaalse refluksi diagnoosimisel on 
kasutatud ka söögitoru manomeetrilisi uuringuid, 
ultraheliuuringul, Bernsteini provokatsioonitesti 
ning stsintigraafiat, millel on igapäevases kliinilises 
töös siiski piiratud kasutus (13,16).

Gastroösofageaalse reflukshaiguse ravi 
hingamiselundite haiguste puhul

Kui patsiendil on kindlaks tehtud hingamis
elundite haiguste seos gastroösofageaalse 
refluksiga, on näidustatud medikamentoosne ravi. 
Kirjanduses on rõhutatud alljärgnevate soovituste 
tähtsust nii gastroösofageaalse refluksi kui ka 
reflukshaiguse ravis lastel (16).

Oluline on selgitada gastroösofageaalse refluksi 
ja regurgitatsiooni olemust patsiendile ja/või tema 
vanematele. Soovitatakse süüa/sööta rahulikult, 
vältides kiirustamist ning aerofaagiat, väiksemate 
toidukogustega ja sagedamini. Vähene toidukogus 
võib tekitada imikutel näljatunde, millele nad 
reageerivad rahutuse ja jõulise nutuga, mis 
omakorda võib vallandada circu/us vitiosus e, s.t 
kõhulihaste suurenenud pinge tõttu nutu ajal 
lõõgastub söögitoru alumine sulgurmehhanism 
ning ühtlasi progresseerub toidu tagasiheide. See 
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omakorda võib suurendada imiku ärritatavust ning 
rahutust, kujunevad toidust keeldumine ja 
unehäired. Vanematel lastel tuleb vältida šokolaadi, 
kohvi, teed, tsitruseliste mahlu, tomateid ning 
tomatitest valmistatud produkte, vürtse, piparmünti, 
sibulat, küüslauku. Oluline on ka kehakaalu 
vähendamine ülekaalulisuse või rasvumise puhul 
ning suitsetamisest loobumine, kusjuures lastel tuleb 
vältida ka passiivset suitsetamist (2, 4, 1 8).

Gastroösofageaalse refluksi puhul on eelistatud 
imikute toitmine rinnapiimaga. Kui laps saab 
kunstlikku toitu, on soovitatud piimasegu 
paksendada juurvilja- või riisitummiga. Varem 
ilmunud kirjanduses on soovitatud tõsta ka lapse 
voodi peaosa 20-30° (anti-Trendelenburgi asend) 
(2, 4). Mitme uuringu järgi aga sagenes imikute 
äkksurma sündroom (SIDS - sudden infant death 
syndrome} just neil, kellel oli voodi peaosa tõstetud, 
ning seetõttu ei soovitata seda enam (29). Samas 
on näidatud, et gastroösofageaalset refluksi esineb 
harvem imikutel kõhuliasendis olles (2, 29). 
Söötmisel soovitatakse imikut, kes iseseisvalt veel 
ei istu, hoida süles, mitte spetsiaalses imikutoolis 
(2).

Ravimitest eelistatakse gastroösofageaalse 
refluksi puhul seedetrakti motoorikat reguleerivaid 
prokineetilise toimega ravimeid. Kirjanduses on 
rõhutatud, et enne prokineetilise toimega ravimite 
määramist lastele on vajalik välistada seedetrakti 
arenguanomaaliate võimalik esinemine (16). Lastel 
on head ja püsivat toimet saadud fsisapriidiga, 
mis on 5HT4-retseptorite antagonist ning mille 
toimel vabaneb plexus myentericus' est 
atsetüülkoliin. Selle toimel tõuseb söögitoru alumise 
sulgurmehhanismi toonus ja kiireneb mao 
tühjenemine (4, 14). On näidatud bronhiaalastma 
kulu paranemist ning astmaravimite vajaliku doosi 
vähenemist nendel patsientidel, kellel esines refluks 
söögitoru proksimaalse osani ning kes järgisid 
vastavaid ravisoovitusi ja tarvitasid prokineetilisi 
ravimeid (18). Efektiivse toime saavutamiseks on 
oluline ravimi õige annustamine (0,2 mg/kg//?ro 
dosi4 korda päevas 15 minutit enne söötmist või 
söömist ning enne öist magamaminekut 6-8-12 

nädala vältel). Vältida tuleks tsisapriidiga samal 
ajal kasutatavaid makroliite ning seenevastaseid 
ravimeid. Et need ravimid metaboliseeritakse maksa 
tsütokroom P450 3A4 ensüümsüsteemi kaudu, võib 
nende ravimite samaaegne kasutamine kaasa tuua 
kõrvaltoimena südame rütmihäired ning EKG-s QT- 
intervalli pikenemise (28).

Hingamiselundite haiguste puhuse 
gastroösofageaalse reflukshaiguse raviks lastel on 
tehtud uuringuid nii prokineetilise toimega ravimite 
kui ka histamiin-2 retseptorite blokaatoritega 
(tsimetidiin annuses 20-30 mg/kg/päevas või 
ranitidiin 4-10 mg/kg/päevas 3-4 nädala vältel). 
Sheikh kaasautoritega näitas, et bronhiaalastma 
ja gastroösofageaalse reflukshaiguse diagnoosiga 
54 imikust, kes olid saanud lisaks bronhiaalastma 
ravile ka histamiin-2-retseptorite blokaatorit ja 
prokineetilise toimega ravimit keskmiselt 5,6 kuud, 
vajasid 18 kuud hiljem astmaravimit ainult 13 imikut 
(24%). Seega näitas see uuring võimalust 
vähendada astmaravimite doosi ja hooravimife 
vajadust (15). Balson kaasautoritega kasutas 11 
bronhiaalastma ning gastroösofageaalse 
reflukshaiguse diagnoosiga lapse ravis 
prokineetilise toimega metoklopramiidi (annuses 
0,4 mg/kg/pro dosi\ koos ranitidiiniga (4 mg/kg/ 
päevas) 3 nädala vältel, kuid bronhiaalastma kulus 
ei toimunud paranemist 6 patsiendil (13).

Kuigi lastel on ravimuuringuid vesinik-kaalium- 
adenosiintrifosfataasi-inhibiitorite e prootonpumba- 
inhibiitoritega tehtud senini üksikuid, on need 
ravimid olnud siiski kõige efektiivsemad. 
Omeprasool annuses 0,7-2 mg/kg/päevas on 
näidustatud gastroösofageaalse reflukshaiguse 
ravis lastel, kellel esineb bronhiaalastma (13, 16, 
29).

Mitmed autorid on rõhutanud edasiste uuringute 
vajadust, et selgitada vastavate ravimite 
optimaalseid annuseid lastel, kellel esinevad 
hingamiselundite haigused ning gastroöso- 
fageaalne reflukshaigus (13, 14, 16). Lastel on 
gastroösofageaalset reflukshaigust võimalik ravida 
ka kirurgiliselt. Näidustatud on see aga vaid 
juhtudel, kui muu ravi on olnud efektita (30).
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Kokkuvõte
Kirjanduse põhjal selgub ilmne seos 

hingamiselundite sümptomite ja haiguste ning 
gastroösofageaalse reflukshaiguse vahel. 
Anamneesis on oluline tähelepanu pöörata 
hingamiselundite haigustega patsientidel 
seedetrakti vaevustele ja sümptomitele ning 
gastroösofageaalse reflukshaigusega patsientidel 
hingamiselundite sümptomitele. Gastroöso
fageaalse refluksi või reflukshaiguse uuringuid 
soovitatakse teha neil bronhiaalastma diagnoosiga 
lastel, kellel esineb korduv regurgitatsioon või 
oksendamine ja/või kõrvetised ja/või ägedad 
öised köha- ning obstruktsiooniepisoodid ja/või
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Summary
Respiratory diseases and gastroesophageal reflux in children

Gastroesophageal reflux and gastro
esophageal reflux disease are the most common 
esophageal diseases in children. 
Gastroesophageal reflux disease has been 
associated with chronic pulmonary diseases such 
as asthma, chronic bronchitis and pulmonary 
fibrosis, and also with recurrent otolaryngologic 
symptoms. This article summaries published 
evidence and hypothesis on the relation between 
the respiratory diseases and gastroesophageal 
reflux disease in children. Two hypothesis have been 
proposed to explain respiratory symptoms in 
gastroesophageal reflux disease: 
bronchoconstriction due to the effects of 
intratracheal microaspiration of gastric content and 
vagally mediated bronchospasm. But also 
respiratory diseases may promote 
gastroesophageal reflux. Clinical studies have 

shown that early diagnosis and treatment of 
gastroesophageal reflux disease often leads to 
better control of chronic respiratory disease. 
Treatment of gastroesophageal reflux disease 
includes lifestyle and dietary changes with 
procinetics or histamin-2-receptor antagonist or 
proton pump inhibitors. Gastroesophageal reflux 
disease should be considered in patients with 
chronic pulmonary disease with recurrent 
regurgitation, vomiting, upper abdominal pain, 
acute nocturnal episodes of cough and wheezing, 
and lack of appropriate response to conventional 
asthma therapy.
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Haiglaväline kardiaalne äkksurm

Maido Uusküla - TÜ kardioloogiakliinik
Aleksander Sipria - TÜ anestesioloogia- ja intensiivravi kliinik

haiglaväline äkksurm, kardiaalne äkksurm, äge koronaarpuudulikkus

Kardiaalne äkksurm on üks peamisi üldsuremust 
mõjutavaid tegureid arenenud riikides. USA-s tehtud 
uuringute alusel on selgunud, et ühe aasta jooksul 
registreeritakse enam kui 300 000 kardiaalset 
äkksurmajuhtu, mis moodustab üle 50% kõikidest 
kardiovaskulaarsetest surmajuhtudest (1), kusjuures 
üle 80% kardiaalsetest surmajuhtudest on 
põhjustatud südame isheemiatõvest (1, 2). Kogu 
Eestit hõlmava südamehaiguste registri puudumise 
tõttu on raske kindlaks teha, kui suure osa 
suremusest moodustab letaalsus ägeda 
koronaarpuudulikkuse tõttu. Kättesaadavate 
andmete alusel on suremus südame- 
vereringehaigustesse meil väga suur ja meditsiini 
edusammudele vaatamata on täheldatud suremuse 
kasvu vastupidi Lääne-Euroopa maade näitajatele. 
Nii on aastatel 1965-1989 suremus südame- 
vereringehaigustesse pidevalt kasvanud (3), seda 
eriti meeste hulgas. Euroopas tehtud uuringu alusel 
oli aastatel 1990- 1992 Eesti meestel vanuses 45 - 
74 südame isheemiatõvest tingitud suremus üks 
Euroopa suuremaid (4). Eesti Meditsiinistatistika 
Büroo andmetel ületas aastatel 1992-1996 
südame-vereringehaigustest tingitud suremus ligi 
kolm korda vigastustest ja mürgistustest või 
pahaloomulistest kasvajatest tingitud suremuse (5). 
Rahvusvaheliste kriteeriumide alusel tehtud ägeda 
müokardiinfarkti esinemise ja letaalsuse analüüsist 
(Tallinna ägeda müokardiinfarkti register, WHO 
MONICA protokoll), mis tehti Tallinnas ühe aasta 
jooksul, selgus, et 28-päeva-letaalsus ületas 
hospitaalset letaalsust üle 3 korra (6), mis viitab 
just haiglavälise surma suurele osakaalule. Sama 
metoodika alusel aastatel 1991-1994 tehtud 

uuring 35-64-aastastel tallinlastel näitas samuti 
ägeda koronaarhaiguse väga suurt 
esinemissagedust ja letaalsust, kusjuures 28-päeva- 
letaalsus oli meestel, võrreldes 1991. aastaga, 
suurenenud 1994. aastal 16%, naistel 18%. 
Letaalsuse kasv oli valdavalt tingitud haiglavälise 
äkksurma sagenemise arvel (7). Lõuna-Eestis 
(inimesi coMOO 000) aastatel 1980- 1996 tehtud 
epidemioloogilise uuringu alusel registreeriti 
meestel vanuses 20-39 aastat 278 ägeda 
müokardiinfarkti juhtu (hospitaalne letaalsus 4,4%), 
kusjuures haiglavälise koronaarse äkksurma juhte 
oli samal perioodil 173. Vastavad arvud meestel 
vanuses 40-84 olid 5012 ja 1562. Haiglavälise 
koronaarse äkksurma ning ägeda müokardiinfarkti 
suhe oli nooremas vanusegrupis 0,62, mis ületab 
kaks korda selle näitaja vanemas vanusegrupis, 
kus vastav suhe oli 0,31 (p<0,05) (8). Kuigi 
müokardiinfarkti esinemissagedus alla 40-aastastel 
noortel meestel moodustab ainult 3-6% kõikidest 
müokardiinfarktidest (9, 10), tundub nooremas eas 
olevat koronaarse äkksurma oht isegi suhteliselt 
suurem kui vanemas eas. Samale järeldusele on 
jõutud ka mitmes teises uurimuses. Analüüsides 
müokardiinfarktihaigete hospitaliseerimist ning 
koronaarse äkksurma juhte kuni 45-aastastel, leiti, 
et 94% ägeda koronaarpuudulikkusega haigetest 
ei jõudnudki haiglaravile (11). Teadaolevalt on 
äkksurmaoht ägeda koronaarpuudulikkuse korral 
suurem haigestumise esimestel tundidel, samas on 
täheldatud just noorte infarktihaigete hilinenud 
hospitaliseerimist vanemaealistega võrreldes (12, 
13). Müokardiinfarktihaigete hilinenud 
hospitaliseerimise põhjus on enamasti haige enda
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hilinenud otsus otsida meditsiinilist abi. Koronaarne 
äkksurm moodustab populatsioonis kõikidest 
koronaarhaiguse esmastest avaldumisvormidest 
23% (14), kusjuures enne äkksurma puuduvad 
koronaarhaiguse sümptomid ligi 50% isikutel (1, 
15), seda eriti noortel koronaarhaigetel (10). 
Seetõttu väitel, et koronaarhaiguse esmane kliiniline 
avaldumisvorm - äkksurm - võib jääda ka 
viimaseks (16), tundub olevat suurim tähendus just 
noores eas koronaarhaigetele.

Et koronaarne äkksurm on ca 80%-l juhtudest 
põhjustatud vatsakeste fibrillatsioonist, on oluline 
märkida, et noores eas äkksurma surnud isikutel on 
sagedamini tuvastatud just vatsakeste fibrillatsiooni, 
vanemas eas patsientidel aga saabub surm 
sagedamini seoses südamepuudulikkuse 
süvenemisega (17). Seost äkksurma ja 
südamepuudulikkuse raskusastme vahel 
peegeldavad hästi hiljuti publitseeritud MERIT-HF 
uuringu tulemused, kus äkksurma osakaal ja 
südamepuudulikkuse aste NYHA järgi olid 
pöördvõrdelises seoses. Äkksurma esinemis
sagedus surmaga lõppenud juhtudel oli NYHA II 
klassi puhul 64%, NYHA III korral 59% ja NYHA IV 
klassi korral 56% (18). Järelikult ohustab äkksurm 
suhteliselt enam nooremas eas kergema südame
puudulikkusega isikuid.

Südame isheemiatõve, sealhulgas ägeda 
müokardiinfarkti hospitaalne letaalsus on tänu 
kardioloogilisele intensiivjälgimisele, trombo- 
lüütilisele ravile ja invasiivsete revaskulariseerivate 
protseduuride rakendamisele vähenenud kogu 
maailmas. Edaspidi peaks vähendama 
haiglavälist, eeskätt haiglaeelset letaalsust. 
Kindlasti vähendaks haiglaeelset letaalsust ägeda 
koronaarsündroomiga haige kiirem hospitali
seerimine.

USA 1500 haigla 1994.-1998. aasta töö 
analüüsist, kus uuriti ka ägeda müokardiinfarktiga 
patsiente, selgus, et 772 531 hospitaliseeritud 
infarktihaigest saabus haiglasse ainult 31 % haiguse 
esimese 6 tunni jooksul (19). Tallinna ägeda 
müokardiinfarkti registri alusel hospifaliseeriti 25- 
64-aastastest haigetest esimese 4 tunni vältel 23% 

ning esimese 24 tunni vältel kokku 39% (7). Aastatel 
1980-1995 Tartu Maarjamõisa Haiglasse 
hospitaliseeritud 4381 suurekoldelise 
müokardiinfarktiga haigest saabus 38% ravile 
esimese kuue tunni jooksul valu algusest, 1997
1998. a oli varane hospitaliseerimine suurenenud 
45%-ni. Kahjuks on hilinenud hospitaliseerimine 
suuresti tingitud haige enda hilisest otsustusest. 
Seetõttu peetakse haiglavälise, eriti haiglaeelse 
letaalsuse edasise vähenemise saavutamiseks 
kõige olulisemaks tervisliku eluviisi propageerimist 
ning südame isheemiatõve primaarset ja 
sekundaarset preventsiooni (20, 21, 22). 
Kordamata siinjuures südame isheemiatõve 
üldtuntud riskitegureid, on nende seos äkksurma 
tekkeohuga küllalt tõenäone (15, 16, 23).

Kuidas on lisaks eeltoodule veel võimalik 
vähendada kardiaalse, eeskätt koronaarse 
äkksurma esinemissagedust? Paljude aspektide 
seas on esiplaanil äkksurmast elustatud isikute 
uurimine, et välja selgitada äkksurma-eelne 
situatsioon - vaimne stress, füüsiline ülekoormus, 
eelnevad haigused - ning etteha põhjalik kliiniline, 
sealhulgas elektrofüsioloogiline ja angiograafiline 
uuring. Vaatamata teatud vasturääkivustele, on 
äkksurma risk suurem, kui südame löögisageduse 
muutlikkus ja baroretseptoorne tundlikkus on 
vähenenud, registreeritakse hilispotentsiaalid, 
esineb QT-intervalli pikenemine ja dispersioon, 
T-saki alternatsioon. Äkksurmast enam ohustatud 
on ka isikud, kel esineb vasema vatsakese 
düsfunktsioon, madal väljutusfraktsioon, 
spontaanne või provotseeritav isheemia ja/või 
rütmihäired (24, 25, 26). Kahjuks jõuab 
haiglaravile küllalt väike protsent haiglavälise 
äkksurma läbi teinud isikutest ning rahuldavas 
neuroloogilises seisundis väljakirjutatud isikud 
moodustavad ainult 16-25% hospitaliseeritutest 
(27, 28). Eestis registreeriti 1999. aastal 462 
elustamiskatset, mille tegid kiirabibrigaadid 
väljaspool haiglat äkksurma tõttu. 293 juhul oli 
tegemist kardiaalse surmaga, neist 179 juhul (61 %) 
tuvastasid surmahetke kõrvalseisjad, 47 juhul 
(26,3%) alustati enne kiirabibrigaadi saabumist 
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esmaste elustamisvõtete tegemist. Esmase positiivse 
efekti saavutamisel hospitaliseeriti 58 haiget, neist 
20 kirjutati haiglast välja säilinud neuroloogilise 
funktsiooniga (Glasgow-Pittsburgh CPC 1,2). Seega 
registreeriti hea tulemus 11,6%-I kõigist ja 34,5%-l 
hospitaliseeritud äkksurmajuhtudest.

Aastatel 1993- 1998 on Tartu kiirabibrigaadid 
teinud kardiaalse äkksurma korral, mis oli tekkinud 
tunnistajate juuresolekul, 171 elustamiskatset. Ellu 

on jäänud 28 haiget (16,4%) ning 14 juhul (50%) 
kasutasid kõrvalseisjad elustamisvõtteid. 143 
surnud haige korral tehti esmaseid elustamisvõtteid 
ainult36 juhul (25,2%).

Niisiis on vajalik senisest veelgi intensiivsemalt 
õpetada reanimatsioonivõtteid kõigile inimestele, 
esmajoones aga äkksurmast ohustatud riskigrupi 
isikute lähisugulastele ja töökaaslastele (28).
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Summary
Out-of-hospital sudden coronary death

The review summarizes some data on case 
fatality and mortality from acute coronary disease 
in Estonia and on the role of out-of-hospital sudden 
coronary death in total mortality. Sudden coronary 
death seems to have more relative importance in 
high total mortality from ischaemic heart disease 
in young age and the proportion of sudden deaths 
generally decreases with increasing severity of 
heart failure according to NYHA functional class. 
Taking into account that in-hospital mortality from 
acute coronary disease is low, a substantial decline 

in total mortality can be achieved mainly by 
reduction of out-of-hospital mortality. This can be 
done by promoting a healthy lifestyle, by raising 
the awareness of symptomatology of coronary 
disease and by combining primary and secondary 
preventive measures. Programmes for resuscitation 
courses should be stimulated for the whole 
population, but predominantly for relatives of 
patients with known heart disease.
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Probleemne Aspergillus ja aspergilloos - 
diagnoosivõimalused pre mortem

Helle Järv - TÜ botaanika ja ökoloogia instituut
Jane Lehtmaa - TÜ hematoloogia ja onkoloogia kliinik

aspergilloos, Aspergillus, sinusiit, pneumoonia, diagnostika

Seeninfektsioonide osakaal on viimastel 
aastakümnetel kogu maailmas kasvanud ning pole 
põhjust arvata, et Eestis oleks tendents vastupidine. 
Kahjuks peegelduvad rasked seeninfektsioonid 
haiguste statistikas harva, sest peamiselt on 
tegemist tõsise immunosupressiooniga, patsientide 
teisese nakkuse, mitte põhihaigusega.

Kliiniline kulg ja Aspergillus-positiivse proovi 
interpreteerimine on suuresti seotud patsiendi 
immunosupressiivse ravi intensiivsuse ja kestusega. 
Perekonna Aspergillus liikide isoleerimine kliinilisest 
materjalist võib viidata ainult kolonisatsioonile (st 
mikroobi paljunemine normaalse mikrofloora 
osana, ilma haigust tekitamata), aga ka 
tõsisematele aspergilloosivormidele, nagu 
aspergilloom, allergiline või invasiivne 
aspergilloos.

Seeneperekonda Aspergillus {Ascomycetes, 
Eurotia/es} kuulub umbes 180 liiki. 95% 
aspergilloosijuhtudest on tekitatud 3 liigi poolt: 
A. fumigafus, A. flavus ja A. niger. Kõik kolm 
patogeenset liiki on kosmopoliitse levikuga. 
Tegemist on hallitusseentega, mis lagundavad 
mitmesugust taimset materjali. Liiki A. nigerleitakse 
väga tihti ka riknenud toiduainetel. Nende liikide 
patogeensus on seotud võimega kasvada 
suhteliselt kõrgemal temperatuuril (35-37°C), 
A.fumigatusNoxV) kasvada kuni 50°C juures. Samuti 
on neil seentel eriti väikesed eosed, mis tungivad 
sissehingamisel sügavale kopsu (1).

Primaarne Aspergillus-infektsioon haarab 
tavaliselt nina kõrvalkoopaid või kopse, suhteliselt 
sagedased on ka operatsioonihaavade, 

põletushaavade või kateetriga seotud nakkused. 
Tserebraalne aspergilloos on enamasti 
sekundaarne, saades alguse siinustest või 
sisekõrvast, tugeva immunosupressiooniga 
patsientidel on võimalik ka hematogeenne 
disseminatsioon kopsus asuvast koldest. Primaarne 
tserebraalne aspergilloos on üliharv ja seotud 
trauma või operatsiooniga. Primaarsetest 
/45/?ef^/7Z75-infektsioonidestannab ülevaate tabel 1.

Tabel 1. Д$регд/7/и$-т(еИ$юот vormid

• Saprofüütne kolonisatsioon siinuses, 
väliskõrvas või alumistes hingamisteedes, 
aspergilloom
• Allergiline /45yoe/^/7ZL/5-sinusiit
• Subakuutne krooniline invasiivne
A sp ergiHus-s\ n и s i i t
• Akuutne invasiivne AspergiHus-smusxW
• Allergiline bronhopulmonaarne
aspergilloos
• Invasiivne pulmonaarne aspergilloos
• Krooniline nekrotiseeruv pulmonaarne
aspergilloos
• Dermatiit (enneaegsetel lastel,
põletushaavade korral)
• Operatsioonihaava-infektsioonid
• Kateeterite jt võõrkehadega (nt
liigeseproteesid) seotud infektsioonid

Levinumateks aspergilloosivormideks on sinusiit 
ja kopsu aspergilloos.
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Sinusiit
Enamiku Aspergillus-^ nusii dig a patsientide 

immuunsüsteem ei ole kahjustatud (2). Siinuste 
(eelkõige maksillaarsete siinuste) kolonisatsioon on 
tõenäosem patsientidel, kellel esinevad korduvad 
bakteriaalsed infektsioonid, kroonilised põletikud, 
polüübid. Milline on Aspergillus-infektsiooniks 
soodne keskkond, selles lähevad autorite 
arvamused lahku. Mõnede autorite arvates loob 
ebanormaalne ninaõõne sekretsioon anaeroobsed 
tingimused, mis on seente kasvuks sobivad. 
Vastupidise arvamuse kohaselt infitseeruvad 
eelkõige ninaõõne, väliskõrva ja bronhide hästi 
aereeritud piirkonnad (3).

Kolonisatsiooni puhul ei tungi hüüfid 
limaskesta, veresoontesse ega kõhrkoesse, 
histoloogilisel uuringul leitakse seenelist materjali 
ainult siinuste mädasest eritisest (4).

Allergilisele sinusiidile on iseloomulik äge 
limaeritus ning seeneliste elementide esinemine 
limas, kuid hüüfid ei tungi limaskesta. Histoloogilisel 
uuringul leitakse arvukalt ägedale põletikule 
viitavaid erinevas staadiumis eosinofiile. Allergilise 
sinusiidi puhul on patsiendi immuunsüsteem 
kahjustamata: puuduvad immuunsust pärssivad 
haigused või ravi (5). Lisaks perekonnna 
Aspergillus liikidele võivad sarnast infektsiooni 
tekitada perekondade Acremonium, Alternaria, 
Cladosporium esindajad (6). Allergiline seentest 
põhjustatud sinusiit on eriti levinud sooja ja kuiva 
kliimaga piirkondades.

Akuutne invasiivne sinusiit esineb 
tavaliselt mahasurutud immuunvastusega inimestel, 
harvem normaalse immuunvastusega patsientidel. 
HistoIoogiIise11 on määravaks seeneliste 
elementide esinemine siinuste limaskestas, 
veresoontes ja kõhrkoes. Sageli kaasneb ulatuslik 
koesisene veritsus ja nekroos.

Kopsu aspergilloos
Alumiste hingamisteede kolonisatsiooni korral 

eksisteerib seen saprofüüdina, hüüfid moodustavad 
limasse kapseldunud "seenepalli". Mütsetoom 
(aspergilloom) ei arene tavaliselt invasiivseks, kuid 

"seenepall" siinuses või kopsus võib esineda ka 
koos aspergilloosi allergilise vormiga. 
Prekliinilisteks teguriteks on bronhilaiendid ja 
endobronhiaalsed nekroosid koos tugeva 
limaeritusega. Sage on mütsetoomi moodustumine 
vanades tuberkulootilistes kavernides (3). Kõige 
sagedasemaks sümptomiks on veriköha (50-80%- 
I patsientidest), võib esineda kehakaalu vähenemine 
ja krooniline köha. Tihti sümptomid üldse puuduvad. 
Röntgenülesvõttel võib näha iseloomulikku ovaalset 
või ümarat infiltraati. Ravi on operatiivne, 
spontaanset mütsetoomi lüüsumist on täheldatud 
ainult ligikaudu 10%-l patsientidest (6).

Mõnedel juhtudel põhjustab trahheaalne- 
bronhiaalne seenekasv või suure hulga seeneeoste 
sissehingamine allergilise astmaatilise reaktsiooni 
ning seda nimetatakse allergiliseks 
bronhopulmonaarseks aspergilloosiks 
(АВРА). ABPA sündroom esineb umbes 5%-l 
astmaatilistest patsientidest (6). Peamisteks 
tunnusteks on astma, eosinofiilia rögas ja veres, 
kaduvad ja faastekkivad infiltraadid kopsus, 
positiivne nahatest Aspergillus-antigeenide suhtes 
ja/või Aspergillus sp. hüüfide esinemine rögas. 
Haiguse hilisemas staadiumis on võimalikud 
kopsukoe fibroossed muutused ja atelektaasid.

Invasiivne aspergilloos kujuneb sagedamini 
tugeva immunosupressiooniga patsientidel. 
Haigusseisundeist, mille korral on suurem risk 
haigestuda, annab ülevaate tabel 2 (7).

Levinum on haiguse äge kulg, võrreldes 
kroonilise nekrotiseeruva vormiga.

Kuna hingamisteedes hävitavad sinna sattunud 
eoseid makrofaagid, juba tärganud mütseeli aga 
neutrofiilid, siis neutrofiilide hulga vähenemine 
suurendab kohe seenhaiguse riski. Ei ole selge, 
kuidas alveolaarsed makrofaagid ja neutrofiilid 
hävitavad seene eoseid.

Nakatumiseks on ilmselt vajalik teatava kriitilise 
hulga eoste sissehingamine ning kindel 
inkubatsiooniperiood, kuid sõltuvalt patsiendi 
seisundist ja seene tüvest võib see olla väga erinev. 
On kirjeldatud juhtumit, kus laparotoomiline haav 
infitseerus 48 tunni jooksul, patsiendi üleviimisel 
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ühest haiglast teise. Aspergillus fumigatus e DNA 
järjestuste võrdlemine sellel juhul näitas, et 
infektsiooni põhjustas haige vastuvõtnud haigla 
õhus leidunud seene tüvi (1). Siseruumides on 
täheldatud eoste suuremat kontsentratsiooni 
välisõhuga võrreldes. Samuti on leitud, et eoste 
hulk suureneb õhus oluliselt koristustööde ajal. 
Haiglasisesed aspergilloosipuhangud on alati 
olnud seotud kontamineerunud ventilat
sioonisüsteemiga, ehitustegevusega haigla- 
ruumides või nende lähiümbruses (6). Riskirühma 
kuuluvate patsientide puhul tuleb hoolikalt jälgida, 
kas ruumide ventilatsioonisüsteemid ja filtrid on 
töökorras ning milline on palatitesse sissetuleva 
õhu kvaliteet.

Aspergilloosi ravi edukus sõltub varasest 
diagnoosist. Senises maailmapraktikas, sh Eestis, 
diagnoositakse valdav osa invasiivsetest 
mükoosidest post mortem. Erinevatest allikatest 
pärinevate raviskeemide võrdlemiseks ja koostöö 
hõlbustamiseks uurimisrühmade vahel püütakse 
invasiivsete seenhaiguste diagnoosimistviia ühtsele 
alusele. Euroopa Vähiuuringute Keskuse 
invasiivsete seeninfektsioonide uurimisrühm 
(EORTC-IFICG) soovitab eristada tõestatud, 
võimalikke ja oletatavaid seeninfektsioone (8). 
Kõikidel juhtudel peaks diagnoosimisel arvestama 
kolme komponenti: patsiendi riskifaktoreid, 
mükoloogilist leidu, kliinilisi kriteeriume.

Patsiendi riskifaktorid võivad olla väga 
erinevad, praeguseks on EORTC-IFICG spetsialistid 
esitanud kriteeriumid ainult kemoteraapiakuuri läbi 
teinud patsientide jaoks. Seeninfektsiooni 
patsiendipoolsed peamised riskitegurid on:

1) neutropeenia kestus enam kui 10 päeva;
2) püsiv kehatemperatuuri tõus enam kui 96- 

tunnise antibakteriaalse ravi foonil ja 
kehatemperatuur>38°C või <36°C, kui patsiendil 
on esinenud neutropeenia (enam kui 10 päeva) 
eelnenud 60 päeva jooksul;

3) immunosupressiivne ravi eelnenud 30 päeva 
jooksul;

4) varasem seeninfektsioon.

Tabel 2. Aspergilloosi esinemissagedus riskirühmades

Haigusseisundid, mille korral on Esinemissagedus
haigestumisrisk suurem (%)
Hematoloogilised kasvajad

• Äge leukeemia 5-24%

• Lümfoom -1-3%

• Hulgimüeloom (3. staadium) ~4%

Allogeenne luuüdi transplantatsioon 5-15%

Autoloogne luuüdi transplantatsioon

Organite transplantatsioon

~l%

• Kopsu transplantatsioon 17-26%

• Südame transplantatsioon 2-13%

• Pankrease transplantatsioon 1-4%

• Neeru transplantatsioon 0,5-10%

Kasvajad -1-3%

Sidekoehaigused (SLE) -1%

Kombineeritud tugev 
immunosupressioon

~4%

HIV-infektsioon 0-12%

Diabeet

Mükoloogilised tegurid hõlmavad 
histoloogilist leidu ja positiivset seenekultuuri 
rögast ja/või BAL-materjalist, sinusiidi puhul siinuste 
aspiraadist. Kultuuriga kaalukuselt võrdväärseks 
peetakse seroloogilisi uuringuid - enam kui kaks 
Aspergillus-antigeeni positiivset proovi on 
piisavaks tõendiks nakkuse olemasolule.

Tõestatud invasiivse mükoosi, sh aspergil- 
loosiga on tegemist, kui on

1) h i sto I о о g i I i s e s materjalis (biopsia) 
iseloomulikud hüüfid, mis tungivad veresoontesse, 
põhjustades vaskuliiti ja tromboosi, veritsust ja 
kudede nekroosi, s.t esineb ilmne koesisene leid;

2) steriilsest kehapiirkonnast positiivne 
AspergiHus-VüVr, mida toetavad aspergilloosile 
iseloomulikud kliinilised ja radioloogilised 
sümptomid (7, 8).

Kliiniliste kriteeriumite loetelu 
seeninfektsioonide diagnoosimiseks ei ole lõplikult 
välja töötatud. Iseloomulikud on järgmised 
sümptomid:
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1) valu rindkere piirkonnas;
2) köha ja/või hingeldus;
3) puuduv või minimaalne rögaeritus;
4) veriköha.
Sellega kaasneb rohkem või vähem spetsiifiline 

radioloogiline leid. Diagnoosi püstitamisel on väga 
oluline koostöö erinevate laborite vahel ning kõigi 
olemasolevate uurimismetoodikate kasutamine. 
Arst ei tohiks kunagi unustada, et mistahes 
negatiivne test ei välista nakkuse esinemise 
võimalust.

Mükoloogiline-mikrobioloogiline 
uuring

Mikrobioloogi li seks-m ökoloogiliseks külviks 
sobivatest materjalidest annab ülevaate tabel 3. 
Verekülv on oluline ainult /45/?ery/7/^5-endokardiidi 
kahtluse korral, verest on võimalik hallitusseeni 
isoleerida üliharva ja enamasti on sel juhul tegemist 
kontaminatsiooniga.

Positiivse kultuuri saamiseks on vajalikud 
regulaarsed mikrobioloogilised külvid.

Vogeseri ja kaasautorite uuringust selgus, et 32-st 
kindla aspergilloosi diagnoosiga juhust andis ainult 
63% patsiendi proov positiivse vastuse, kõikidest 
külvidestolid positiivsed ainult42% (9). Teisaltvõib 
ainult kuni 10% alumistest hingamisteedest 
pärinevate materjalide AspergiHus-^osWXwseXe^ 
külvidest viidata antifungaalse ravi vajadusele (5). 
Diagnoosi kinnitab korduv positiivne külv. Proovi 
kontaminatsioonioht on olenevalt aastaajast 
küllaltki suur, kuid see sõltub eelkõige niiskusest ja 
temperatuurist.

Diagnoosimisel võib olla otsustav roll 
mikroskoopial, sh materjalide otsesel mikros
koopial. Seenehüüfid värvuvad traditsiooniliste 
mikrobioloogiliste värvimismeetoditega (Grami 
metoodika, akridiinoranz) küllaltki halvasti. Seente 
avastamiseks otsesel mikroskoopial kehavedelikest 
(veri, liikvor, aspiraadid), aga ka koetükkidest, 
nahast, küüntest ja juustest on praktikas laialt 
kasutust leidnud fluorestseeruvad optilised 
markerid (nt Calcofluor white). Haigustekitaja 
leidmiseks rögast võib kasutada ka otsest

Tabel 3. Aspergilloosi mükoloogiliseks-mikrobioloogiliseks 
diagnoosimiseks sobivad materjalid

• Trahhea aspiraat ja aspiratsioonisond
• Bronhoalveolaarse lavaazi materjal
• Punktsioonimaterjalid steriilsest õõnest
• Biopsiamaterjalid
• Röga
• Süstlaga aspireeritud materjalid (kõrvamäda, 
põskkoopa sekreet, haavaeritised)
• Tampooniga võetud materjalid (ninalima, 
kurgulima, sekreet) 

mikroskoopiat KOH või laktofenooli/puuvillasinise 
keskkonnas.

Hallitusseente, sealhulgas perekonna 
Aspergillus liikide ravimtundlikkuse määramiseks 
on metoodika olemas, kuid in vitro määratud 
tundlikkuse ja ravi tulemuslikkuse seos on veel 
uuringutega lõplikult tõestamata.

Radioloogiline uuring
Radioloogiline leid on nii kopsude aspergilloosi 

kui ^yOergv/Zt/s-sinusiidi korral mittespetsiifiline. 
Erandiks on ehk mütsetoom, mille puhul on tavaliselt 
tegu selgelt eristatava ümara või ovaalse 
varjustusega. Harva võib esineda ka kahepoolset 
või hulgimütsetoomi. Teised radioloogilised 
ilmingud omandavad tähenduse eelkõige kliinilisi 
sümptomeid ning mükoloogilist või seroloogilist 
leidu arvestades. Tavalisel röntgenülesvõttel pole 
varane invasiivne aspergilloos tavaliselt nähtav, 
esineda võivad minimaalsed muutused. 
Diagnostilise lahenduse võib anda õhukese 
kihipaksusega (1-2 mm) rindkere kompuuter
tomograafia ^high-resolutionC\Y mille abil võivad 
esile tulla nii difuussed infiltraadid kui ka teravalt 
piirdunud 0,5-1 cm läbimõõduga ümarkolded. 
Iseloomulikud on ka perifeersed kiilukujulised 
kolded ning samuti nn haloga, s.t madalama 
tihedusega alaga ümbritsetud kolded. Haiguse 
hilisemas staadiumis võivad tekkida nn õhk- 
poolkuu-tüüpi kavernid. Kompuutertomograafia 
näitab kolde täpse asukoha ning võimaldab
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määrata, kas diagnoosi täpsustamiseks on parem 
meetod biopsia või bronhoskoopia.

Histoloogiline uuring
Aspergilloosi vormide diagnoosimisel võib 

lõpliku diagnoosi kinnitada ainult histoloogiline 
uuring. Seeninfektsiooni kahtlusel peaks 
patoloogialaboris traditsioonilistele hematoksüliin- 
eosiin ja PAS-värvingule eelistatama Grocotti 
hõbetamismetoodikat. Seened esinevad koesiseselt 
pungrakkude, seeneniitide või sfäärulitena. 
Perekonna Aspergillus liigid tulevad nähtavale 
tavaliselt seeneniitidena, väga harva leitakse ka 
koniidikandjaid. Seeneniidistiku mõõtmete ja 
hargnemismustri järgi on võimalik eristada 
erinevaid hallitusseeni. Immunohistokeemilised 
meetodid võimaldavad eelnevalt fikseeritud ja 
parafiini sisestatud materjalist määrata patogeeni 
täpsemalt, seda eriti kui mikrobioloogilised külvid 
jäävad negatiivseks.

Seroloogiline uuring
On olemas seroloogilised meetodid antigeeni 

või antikeha määramiseks invasiivse aspergilloosi 
diagnoosimisel. Nende meetodite eeliseks on kiirus: 
analüüs kestab 2-4 tundi. Korduvaks positiivse 
vastusega testiks, mis on vajalik diagnoosi 
püstitamiseks, kulub ideaaljuhul ainult ööpäev.

Aspergilloomi ja allergilise bronhopulmonaalse 
aspergilloosi diagnoosimisel on oluline 
Hj/jer^z/Zt/s-antikehade määramine. Alla surutud 
immuunvastuse korral on antikehade määramine 
invasiivse aspergilloosi kahtlusel vähem tähtis.

Lihtsa pretsipitatsioonitestiga on võimalik 
määrata IgG ja IgE klassi antikehade tiitri tõus 
veres. Kirjanduse andmetel leitakse antikeha 70- 
100%-l ABPA patsientidest ja 98-99%-! 
aspergilloomiga patsientidest (6). Kindlasti tuleb 
sedastada antigeen, et vältida patsiendi edaspidist 
kokkupuudet sellega.

Peamised antigeensed markerid asuvad seene 
rakuseinas (galaktomannan, ß-l,3-D-glükaan, kitiin). 
Perekonna Aspergillus galaktomannani 
määramiseks vereseerumist on olemas nii 

lateksaglutinatsiooni kui ELISA testid. Parim 
tundlikkus (92,6%) ja spetsiifilisus (95,4%) on hetkel 
Platelia AspergillusWXSK testil (Sanofi Diagnostics, 
Prantsusmaa). Ulatusliku kliinilise uurimuse alusel 
oli testi ennustav positiivne väärtus 93% ja ennustav 
negatiivne väärtus 95% (10). Seroloogiliste testide 
eeliseks on, et galaktomannani on võimalik määrata 
veres juba enne muude aspergilloosile viitavate 
sümptomite ilmnemist. Antigeeni tiitri pidev jälgimine 
raviperioodi jooksul võimaldab hinnata ravi 
efektiivsust. Vastamata on praeguseks veel küsimus, 
kui tihti tuleks probleemset patsienti testida, sest 
ühekordsest negatiivsest testist diagnoosi 
välistamiseks ei piisa. Samuti pole teada, kuidas 
mõjutavad testi tundlikkust ravimid (amphoteritsiin 
B), kaasnevad haigused (neutropeenia, AIDS) või 
patsiendi dieet (paljud toiduained sisaldavad 
galaktomannani).

Molekulaarne diagnostika
Molekulaarsete meetodite kasutuselevõtt 

Aspergillusinfektsiooni diagnoosimisel tähendab 
eelkõige PCR - metoodika (polümeraasi 
ahelreaktsioon) abil seene DNA fragmentide 
määramist erinevatest kehavedelikest (veri, uriin, 
bronhoalveolaarne loputusvedelik). PCR- 
metoodika tegeliku väärtuse hindamiseks ei ole veel 
piisavalt kliinilistel andmetel põhinevaid uurimusi. 
Probleemiks on lisaks meetodi suhteliselt kõrgele 
hinnale ka proovi kontamineerumisest ja patsiendi 
kolonisatsioonist tingitud vale-positiivsete proovide 
hulk.

Maailmas on seenhaiguste diagnostika 
viimastel aastatel astunud pika sammu edasi. 
Varane diagnoosimine on aspergilloosi tulemusliku 
ravi esmane eeldus, seetõttu on hädavajalik, et 
raviarstid ja laborispetsialistid tunneksid erinevaid 
diagnoosimismeetodeid ning nende kombi
neerimise võimalusi.
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Summary
Problematic genus Aspergillus and aspergillosis - diagnostic tools pre mortem

Early diagnosis of aspergillosis is the most 
important criterion for successful treatment. The 
major factor in determination of the form of disease 
is the underlying immunological status of the patient. 
In patients with immunosupression invasive forms 
of aspergillosis are predominant and mortality is 
high. Currently available laboratory tests may 
enchance outcome owing to earlier diagnosis since 

aspergillosis has a variable and nonspecific clinical 
expression there is no single diagnostic test 
sensitive and specific enough to establish the 
diagnosis. Several diagnostic approches such as 
traditional microscopy-culture techniques, 
radiology and novel CT scan, as well as 
serological and molecular methods should be 
used.
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Ülevaatlikult elulisest
Toitumine: faktid, mõisted ja kommentaarid I

Mihkel Zilmer, Urmas Kokassaar ja Tiiu Vihalemm - Tartu Ülikooli biokeemia instituut

Õige toitumine ja meditsiin moodustavad terviku. 
Põhiteadmised toidust ja toitainetest on 
kvalifitseeritud arsti üheks tunnuseks, sest näiteks 
inimese geneetiliste eelsoodumuste kindlaks
tegemise võimaluste maailmas tekitavad valed 
toitumissoovitused niisama tõsise tagasilöögi (ka 
juriidilises mõttes) kui vale ravim või vale diagnoos.

Asjatundjaks toitumise alal ei saa ilma 
põhiteadmiste omandamiseta. Korrektsed 
põhiteadmised võimaldavad orienteeruda ka 
toifumisalases infotulvas (sh internetis), mis 
enamasti on paraku pseudoteaduslik, kasutu, 
meelevaldne ning pikemas perspektiivis koguni 
tervist kahjustav. Kutseoskuste täiendamine muutub 
lähitulevikus eriti oluliseks.

Emotsionaalselt, aga ka ratsionaalselt
Toitumistegevus sisaldab toidu hankimist ja 

toiduainete tarbimist. Toitumisprotsess algab 
imetajatel pärast viljastumist ja lõpeb surmaga. 
Seega on toitumine elu aluseks. Seedimise järel 
toitained imenduvad. Toitaineid kasutatakse 
metaboolsetes protsessides kasvuks ja arenguks 
ning rakkude ja kudede normaalseks 
funktsioneerimiseks ja uuendamiseks. Toitumises 
eristatakse mitmeid aspekte. Söömine kui tegevus 
on esiteks emotsionaalse aspektiga, sest see pakub 
inimesele tavaliselt suurt naudingut, ja teiseks 
ratsionaalse aspektiga, sesttoitumine ja ka kehaline 
aktiivsus on kaks põhilist faktorit, mis tagavad 
inimese ainevahetuse kaudu tema tervisliku seisundi 
ja füsioloogilise heaolu. Kestvad puudujäägid ja 
liialdused toitumises põhjustavad inimorganismis 
varem või hiljem struktuurseid või talitluslikke 
häireid, mis avalduvad haigusliku seisundina. 
Toitumishaigused on tingitud kas vastavast 

geneetilisest eelsoodumusest, mis realiseerub 
kindlal keskkondlikul foonil, või kaua kestnud 
väärtoitumisest. Kestev puudulik toitumine 
põhjustab mitmeid häireid: kaitsesüsteemid 
nõrgenevad, haavade paranemine pidurdub, 
lihaste jõudlus väheneb, ka vaimne võimekus 
kahaneb.

Mis on toit? Mis on toitained?
Toit on toiduaine või toiduainete segu, mis on 

tavaliselt taimse või loomse päritoluga ja mida 
inimesed tarvitavad töödeldud või töötlemata kujul. 
Toiduained omakorda koosnevad toitainetest, mis 
seeduvad ja imenduvad seedekulglas. Toitainete 
järjepidev saamine tagabki organismi 
funktsioneerimise, sest toitainetest saadakse 
elutegevuseks vajalikku energiat ja materjali, et üles 
ehitada rakke ning kudesid. Inimtoidu koostise 
komponente ehk toitained võib klassifitseerida 
mitmeti: keemilise loomuse alusel liigitatakse 
toitained orgaanilisteks ja anorgaanilisteks; 
bioloogilise olemuse järgi asendatavateks ja 
asendamatuteks; tehnoloogia alusel naturaalseteks 
ja sünteetilisteks jne. Kõige levinum on siiski 
toitainete jaotamine vastavalt tarbimisvajadustele 
ja -kogustele makro- ja mikrotoitaineteks.

Inimene vajab ööpäevas suurtes hulkades 
(kümnetes ja sadades grammides) makrotoitaineid, 
mille hulka kuuluvad vesi, süsivesikud, lipiidid ning 
valgud. Makrotoitainetel on organismis mitmeid 
erinevaid ülesandeid, näiteks energeetiline, 
struktuurne, toitumuslik ehk troofiline, nad on 
organismispetsiifiliste biomolekulide sünteesil kas 
lahustiks või eelühenditeks. Organismile on 
probleemne makrotoitainete ala- ja ületarbimine 
ning nende tasakaalustamata vahekord toidus.
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Mikrotoitainete (vitamiinid, mineraalained ja 
mikroelemendid) ööpäevane vajadus on 
mõõdetav mikro- ja milligrammides. Mikrotoitaineid 
kasutab organism bioaktiivsete ühendite funktsio
neerimiseks vajalike koostiskomponentidena, 
bioprofsesside aktivaatorite või inhibiitorite rollis, 
aga ka vabade radikaalide kontrollsüsteemi töös. 
Mikrotoitainete kestev ületarbimine on toksiline, 
kestev defitsiit aga põhjustab pöördumatuid 
tervisekahjustusi.

Lisaks makro- ja mikrotoitainetele sisaldab 
tarbitav toit veel muidki komponente, mida 
klassikalises mõttes toitaineteks ei peeta, näiteks 
orgaanilised happed, taimsed pigmendid jne.

Elu jooksul tarbitud toitainete kogused
Et inimese toitumisvajadus on järjepidev, on ka 

tarbitud toidukogused küllaltki suured (vt tabel).

Tabel. Toitainete summaarsed tarbimiskogused 70 eluaasta 
jooksul

Toitaine Tarbitav kogus (tonnides)

Vesi 53-55
Süsivesikud 14-15
Lipiidid 2,3-2,5
Valgud 2,4-2,7
Mineraalained/
mikroelemendid 0,25-0,37
Vitamiinid 0,003-0,006

Need kogused näitavad ilmekalt, et 
inimorganismi elutegevust mõjutab oluliselt õige 
tervislik toitumine.

Toitainete vajaduse normeerimine
Toitainete vajaduse normeerimiseks ja täpseks 

määratlemiseks on kasutusel mitmed 
rahvusvahelised mõisted (alljärgnevaid on 
aktsepteerinud maailma toitumisteadlased).

Dietary Reference Intake (DRI) on kõige 
laiem ja üldisem mõiste, mis määratleb toitainete 
üldised soovituslikud tarbimisstandardid.

Estimated Average Requirement^A.^ on 
mingi populatsiooni liikmetele katseliselt leitud 
keskmine toitainete tarbimisvajadus, millest 
lähtuvalt saab arvutada ööpäevase toitainete 
soovitatava vajaduse.

Recommended Dietary Allowance (RD A) 
on toitaine(te) soovitatav ööpäevane kogus, mis 
peaks tagama 97-98% tervete indiviidide häireteta 
elutegevuse.

Adequate Intake on katseliselt määratud 
toitaine(te) soovituslik tarbimiskogus tervise
häireteta inimeste jaoks.

Deficient Intake (Dl) või ka Lowest 
Threshold Intake (LTI) on toitaine(te) hulk, 
millest väiksema koguse tarbimine põhjustab 
kliinilist defitsiiti.

Tolerable Upper Intake Zev's/(UL) on 
suurim toitaine(te) kogus, mida võib tarbida 98
99% populatsiooni liikmetest, ilma et neil 
avalduksid füsioloogilised kõrvaltoimed.

Kõige vajalikum ja kõige rohkem kliinilises 
praktikas kasutatav on toitainete soovitatav 
ööpäevane kogus (RDA), sest tegemist on enamiku 
vajadusi rahuldavate toitainetenormidega (RDA 
arvulised väärtused antakse järgnevates artiklites). 
RDA väärtusi mõjutavad vanus, näiteks on 
kehtestatud erinevad RDA-väärtused imikute, 
täiskasvanute ja eakate inimeste jaoks; ning sugu, 
näiteks meestel on RDA 10-20% suurem 
vastavaealiste naistega võrreldes. Nii on raseduse 
ja laktatsiooni korral näiteks mikrotoitainete RDA- 
väärtused 15-30% suuremad, võrreldes 
vastavaealise indiviidi RDA-põhitasemega. 
Kindlasti peab aga arvestama, et kestev toitainete 
tarbimine alla soovituslikku ööpäevast kogust on 
tervisele ohtlik.

Inimene on segatoiduline
Evolutsiooniline reaalsus seisneb selles, et 

tegelikult on inimene segatoiduline ehk omnivoor. 
Segatoitlus on pikaajalise evolutsiooni tulemusena 
kujunenud kohastumus. Omnivoorlust tõestavad 
inimese hammastiku ehitus, seedekulgla pikkus, 
seedenäärmete talitlus, seedeensüümide koosseis,
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seedekulgla mikrofloora roll ja koostis, söömise 
sagedus, korraga tarbitav toiduhulk, toitainete 
omastamisega seotud hormoonregulafsioon jne. 
Normaalne segatoitlus on aga alati tähendanud, 
et inimtoidus tervikuna moodustab loomne osa 
umbes 20-25% ja taimne osa umbes 75-80%. 
Mõningate loomsete komponentide (näiteks 
sealiha, munade, piimatoodete) väljajätmine 
toidusedelist ei muuda veel kedagi taimetoitlaseks. 
Seega, kui taimsele osale lisaks on tarbitavas toidus 
kas või üks loomne komponent (näiteks muna, piim, 
väga rangelt võttes kuulub siia ka mesi), tuleb 
korrektsel defineerimisel vaadeldav indiviid 
liigitada segatoitlaste hulka. Ka seene- ja 
taimtoitude koos tarvitamine on segatoitlus, sest 
seened ei kuulu taimeriiki.

Piiratud toitumisest
Inimeste toitumistavad on kujunenud 

aastatuhandete vältel ja need on omased teatud 
etnilistele rühmadele, rahvustele. Toitumistavade 
kinnistumises on oluline koht kliimal, ajaloolisel, 
majanduslikul ja religioossel taustal ning arengul. 
Konkreetsed toitumisharjumused kujunevad 
tavaliselt paari põlvkonna vältel ja siin on kõige 
suurem just perekondlik mõju. Lisaks perekonnale 
mõjutavad toitumisharjumusi ka konkreetsed 
elutingimused, inimeste majanduslik ja tervislik 
seisund, kultuuri- ja haridustase, elustiil ja reklaam. 
Toitumisharjumusi kujundavad tegurid saab jagada 
kaheks: ratsionaalsed ja irratsionaalsed. 
Ratsionaalseid toitumusharjumusi kujundavad 
valikud tehakse tervislikel, majanduslikel, 
kulinaarsetel ja toiteväärtuslikel kaalutlustel. 
Irratsionaalsed toitumusharjumused kujunevad 
müütilistest, dogmaatilistest, pseudoeetilistest, 
ebahügieenilistest ja šarlataansetest 
tõekspidamistest ajendatult. Väga levinud on 
piiratud toitumine, mille puhul loobutakse 
vabatahtlikult teatud toiduainete tarbimisest. 
Piiratud toitumise ühe levinud näitena saab 
vaadelda loobumist teatud lihatoodete söömisest 
või ka absoluutset taimetoitlust. Viimane on küll juba 
ekstreemne tegevus. Levinud ettekujutuse järgi on

taimtoitlased
1) laktovegetariaanid, kes kasutavad lisaks 

taimsele toidule piima, juustu, jogurteid jt 
piimaprodukte;

2) ovovegetariaanid, kes lubavad endale 
taimsete toidukomponentide hulgas ainsa loomse 
valgu allikana muna;

3) lakto-ovovegetariaanid, kes lisaks 
taimsele toidule kasutavad loomse valgu allikana 
nii piima ja -tooteid kui ka muna;

4) preskovegetariaanid, kelle menüüsse 
kuulub lisaks taimsele toidule ka kala kui ainus 
loomse valgu allikas;

5) pollovegetariaanid, kelle toidusedelis on 
taimsete saaduste kõrval ainsa loomse valgu 
allikana ka linnuliha;

6) punasest lihast loobujad, kes lisaks 
taimse päritoluga produktidele lubavad endale 
kõiki loomseid toiduaineid, välja arvatud punane 
liha;

7) veeganid, kes toituvad ainult teradest, 
kaunviljadest, juur- ja puuviljadest, pähklitest ja 
seemnetest;

8) fruitariaanid, kes söövad ainult värskeid 
ja kuivatatud puuvilju, pähkleid, mett ja oliivõli;

9) toortaimetoitlased, kes toituvad taimsest 
toortoidust, saades sellest nn erilist eluenergiat, ning 
kes eitavad toidu termilist (küpsetamine, 
külmutamine) ja keemilist (soolamine, 
marineerimine) töötlemist;

10) Zen-makrobiootikud, kes söövad ainult 
pruuni (koorimata) riisi ja joovad taimseid teesid. 
Sellist dieeti kasutatakse, et saavutada tasakaalu 
yin- ja yangenergia vahel ning jõuda kõrgemale 
vaimsele tasemele.

Ülevaatest lähtub, et tegelikult on jaotuste 1 -6 
esindajad segatoitlased, kes teatud põhjustel on 
mõnevõrra kitsendanud enda toiduvalikut. Vaid 
jaotuste 7-10 esindajaid saab pidada tõelisteks 
taimetoitlasteks. See aga tähendab, et tõelisi 
taimetoitlasi on tegelikult väga vähe. Järelikult on 
jutt taimtoitlaste märkimisväärsetest hulkadest 
kahjuks vale.

Igasugune toiduvaliku piiramine on seotud 
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teatud terviseriskidega. Näiteks absoluutse 
taimtoitluse korral ohustavad veeganeid järgmised 
riskifaktorid: teatud vitamiinide defitsiit (D- ja B]2- 
vitamiin); mineraalelementide vaegus (kaltsium, 
raud, tsink); asendamatute aminohapete vähene 
kogus toidus; organismi üldine energiadefitsiit jne. 
Et nende vajalike toitainete puudulikkus kujuneb 
suhteliselt aeglaselt (organismis on olemas teatud 
varud jne), siis ka haiguste teke võtab reeglina aega 
mitu aastat (mitmeid aastaid). See tekitabki esialgu 
pettekujutuse, et piiratud toitumine on tervisele 
ohutu.

Samas on teatud juhtudel kindlasuunaline 
piiratud toitumine vajalik, näiteks organismi 
bioloogilisest eripärast lähtuvalt, et leevendada 
mõnede pärilike ainevahetushäirete ja toiduallergia 
negatiivset mõju.

Toitumine ja ökogeneetika
Loomulikult oleks ideaalne, kui toitumisel saaks 

alati arvestada iga inimese individuaalsuse ja 
ökogeneetikaga. Ökogeneetilise lähenemise all

mõistetakse indiviidi geneetilist tundlikkust toitainete 
suhtes nii kvalitatiivsest (mida süüa) kui ka 
kvantitatiivsest (kui palju süüa) aspektist. Inimesed 
on väga suure päriliku muutlikkusega (avaldub 
selles, et igal indiviidil on erinev biokeemiline 
sisekeskkond) ja need keskkonnatingimused (toitja 
selle kvalitatiivne ning kvantitatiivne koostis), mis 
ühtedele on normaalsed, on teistele neutraalsed ja 
kolmandatele sobimatud. See tähendab, et 
segatoitluse raames sobib ühele 80%-line taimsete 
saaduste hulk, teisele aga 85%-line. Ühed võivad 
laktoositooteid tarvitada elu lõpuni, teised aga 
peavad nendest varakult loobuma. Just 
individuaalsuse suunas peakski toitumisteadus 
arenema ja kahtlemata arenebki (näiteks geneetilise 
eelsoodumuse tuvastamine jne) ning see nõuab 
muuhulgas ka väga täpseid teadmisi 
toidukomponentidest (toitained). Loomulikult on 
aga ka selliseid keskkonnategureid, mis mõjuvad 
enamikule ühtmoodi kahjustavalt, näiteks ainult 
taimne või loomne toit.
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Summary
This review presents the core information of an 

introductory problems of nutrition and nutrients. 
Nutrients in foods fall info macronutrients (needed 
in grams per day; they are proteins, carbohydrates, 
lipids, water) and micronutrients (needed in 
milligrams or micrograms per day; vitamins, 
minerals and the trace elements). Macronutrients 
may be used as sources of: 1) energy, 2) structural 
components of cells, 3) essential amino acids and 
fatty acids. Excessive intakes of macronutrients are 
associated with adverse consequences or the 
development of chronic diseases. Micronutrients 
are generally cofactors and components of co
enzymes, free radical scavangers etc. To receive 
too much micronutrients may be toxic. If the stores 
of micronutrients in the body are depleted, then the 
biochemical reactions in the body slow down and 
finally clinical signs can be seen.

The nutrients needs are standardised. How much 
of a nutrient each person requires to be healthy 
and how much those requirements vary among 

people according to sex and various age groups 
are established in DRI, EAR, RDA or AI. This article 
points out that the man is omnivorous as a result of 
evolutionary adaptation. It is proved by the structure 
of human denture, the length of the digestive tract, 
the spectrum of digestive enzymes, the role of 
microflora in the alimentary canal, food intake 
frequency, nutritional behaviour, etc. The article 
involves knowledge of several aspects of restricted 
nutrition. An example of restricted nutrition may be 
so-called vegetarian diet. The detailed classification 
of vegetarians (lacto-, ovo-, lacto-ovo-, presco-and 
poliovegetarians, red-meat abstainers, vegans, 
fruitarians, raw-vegans and zen macrobiotics are 
given with comments.

Naturally, it is ideal if the individuality of every 
person is considered in nutrition. Nowadays in 
nutritional issues the genetic sensitivity of individuals 
to food and nutrients is becoming increasingly 
important. Human populations are characterised 
by remarkable hereditary mutability.

Depressioon soodustab vanematel inimestel traumade 
tekkimist

Depressiooni mõju ja traumade sageduse seose 
hindamiseks vanemaealistel inimestel tehti USA-s 
prospektiivne kohortuuring. Uuriti 7 414 üle 65- 
aastast naist, kellel hinnati depressiooni olemasolu 
vastava skaala järgi ning jälgiti traumade esinemist 
6 aasta jooksul. Mõõdeti ka luu mineraalne tihedus. 
Depressiooni leiti 6,3%-l uuritutest, kellel esines ka 

kukkumisi sagedamini kui ilma depressioonita 
isikutel (70% vs59%Y samuti oli suurem lülimurdude 
(11% vs5%^ ja teiste fraktuuride protsent (28% vs 
21%). Luu mineraalse tiheduse olulisi erinevusi ei 
olnud. Järelikult võiksid depressiooni varane 
diagnostika ja ravi vähendada luumurdude 
esinemist ning sellest tingitud suremust.

Arch Intern Med 1999;159:484-90
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Hilise une sündroom

Nina Apter, Markku Partinen - Haaga Neuroloogia Uurimiskeskus, Helsingi

hilise une sündroom - diagnoos ja ravi, melatoniin

Hilise une sündroom [delayed sleep phase 
syndrome, DSPS) on tsirkadiaanse une-ärkveloleku 
rütmihäire üks alatüüpe. Selle häire teised tüübid 
on vahetustega tööst ja ajavahest tingitud 
unehäired ning varase une sündroom. Sümptomite 
põhjuseks on sünkroonsuse puudumine aju 
bioloogilise ja sotsiaalse kella vahel, ning sel 
seisundil on võimalik geneetiline taust. Näiteks 
tsirkadiaansete geenide uurimisel on leitud nn 
õhfuinimeste võrdlemisel hommikuinimestega 
erinevus nende CLOCK-geenides (1), see võib 
tõenäoliselt seostuda ka hilise une sündroomiga 
patsientidega. Tulemuseks on mitmesugused 
probleemid, nagu päevaväsimus, raskused 
soovitud kellaajal ärkamise ja uinumisega ning 
sotsiaalsed pinged.

Hilise une sündroomi (HUS) kirjeldati 
esmakordselt 1970. aastate lõpul (2). See on 
unetuse levinud põhjus, mida on kirjanduses vähe 
käsitletud, kuid seda pole keeruline diagnoosida 
ja ravivõimalusi on mitmeid. Sobiva raviviisi 
leidmine on oluline, sestvaevus on krooniline, kuigi 
isiku vananedes sümptomid sageli nõrgenevad.

Sümptomid
Hilise une sündroomi all kannatajad on 

"öökullid": nad töötavad kõige efektiivsemalt 
hilisõhtul ja öösel. HUS-patsientide sisemine une- 
ärkvelolekutsükkel on teiste, hariliku rütmiga 
inimestega võrreldes edasi nihkunud ja neil on ka 
ebatavaliselt raske seda rütmi muuta ning võimatu 
soovitud kellaajal magama jääda. Et uni tuleb alles 
vastu hommikut, on varakult, sotsiaalselt 
aktsepteeritud kellaajal ärgata äärmiselt raske. 
Pärast uinumist on uni kvaliteedilt ja kestuselt 

normaalne. Une-ärkvelolekutsükkel on stabiilne, see 
lihtsalt järgib oma ajakava. Kroonilisest 
unevaegusest tuleneb hommikune uimasus ja 
päevaväsimus, mis põhjustab kergesti töö- ja 
õpiraskusi ning piirab harrastustega tegelemist (3). 
Sageli otsitakse abi uinutitest, kuid neist saadakse 
oma vaevustele vaid vähest või ajutist leevendust. 
Kui hilise une sündroomiga patsient kohustuslikust 
ajagraafikust vabastatakse, laheneb probleem 
iseenesest. Sümptomid algavad tihti juba 
lapsepõlves või teismeliseeas.

Diagnostika
Hilinenud une sündroomi diagnostilised 

kriteeriumid rahvusvahelise unehäirete klassifikat
siooni järgi on järgmised:

a) raske uinuda ja ärgata soovitud kellaajal või 
liigne väsimus;

b) une-ärkvelolekurütmi hilisemaks nihkumine;

c) sümptomid on kestnud vähemalt kuu aega;
d) kui patsient ei pea järgima kindlat aja

graafikut, on uni kvaliteedilt ja kestuselt normaalne, 
s.t inimene ärkab ise üles ning une-ärkvelolekutsükli 
pikkus on 24 tundi, kuid see on vaid hilinenud;

e) kahe nädala unepäevikus ilmneb une- 
ärkvelolekurütmi hilinemine;

f) une-ärkvelolekutsükli hilinemise leid kas 
ööpäevasel polüsomnograafial või keha
temperatuuri registreerimisel;

g) uinumisraskusi või väsimust põhjustavate 
unehäirete teised kriteeriumid pole täidetud.

Miinimumkriteeriumid moodustuvad punktidest 
a, b, c, d ja e.

Sündroomi klassifitseeritakse sümptomite järgi
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kergeks, keskmise raskusega või raskeks. 
Sümptomite ilmnemise ja kestuse põhjal toimub 
diferentseerimine ägedaks (kestus alla 3 kuu), 
alaägedaks (3 kuud kuni 1 aasta) või krooniliseks 
(üle 1 a) (4).

Diagnoosi saab vajaduse korral kinnitada, kui 
samal ajal pidada unepäevikut ja teha aktigraafia. 
Selleks kantakse mittedomineerival käel 
käekellasuurust aparaati, mis registreerib liigutusi. 
Nii saab objektiivse mõõtmismeetodiga lihtsalt ja 
usaldusväärselt jälgida katsealuse une- 
ärkvelolekurütmi kodus (5).

Diferentsiaaldiagnoos
Hilise une sündroomi peab eristama normaal

setest reaktsioonidest, mis on tingitud une- 
ärkvelolekurütmi ja ajagraafiku muutustest. HUS-i 
puhul on tegemist püsiva häirega, mis põhjustab 
ilmseid sotsiaalseid probleeme.

Noorukite sage vabatahtlik hilja ülevalolemine 
(harrastused, õppimine, iseseisvumine, õhtused 
tööd jne) tekitab samuti unevaegust, ärkamisraskusi 
ja päevaväsimust, kuid seda tuleb eristada 
hilinenud une sündroomist (6).

Hilinenud une sündroomiga kaasneb suure
nenud psühhopatoloogiarisk. Kirjanduses on 
toodud näiteid eelkõige isiksusehäireist ja 
depressioonist (7). Muu psüühikahäirega 
kaasnevat unerütmihäiret ei diagnoosita tavaliselt 
eraldi hilise une sündroomina. Ka depressioon, 
bipolaarne meeleoluhäire, skisofreenia ja maania 
võivad põhjustada hilise une sündroomiga 
sarnanevaid sümptomeid.

Mitmesuguste ainete tarvitamine häirib samuti 
une-ärkvelolekutsüklit. Kofeiini (8) ja nikotiini 
kasutamine õhtul põhjustab uinumise hilinemist. 
Alkohol vähendab melatoniinieritust (9) ja kutsub 
esile unetust. Uinutite tarvitamine keset ööd aga 
raskendab hommikul õigel ajal ärkamist ning 
põhjustab päevaväsimust ja uimasust.

Hiline uinumine võib tuleneda unehügieeni 
eiramisest, muredest (tööpinged, abielu- 
probleemid), häirivatest välisteguritest (müra).

Alkoholi ja uinutite tarvitamisest, uneaegseist 

hingamishäireist ja rahutute jalgade sündroomist 
tingitud unetus on üsna levinud. Ei tohi unustada 
raskesti ravitavat pseudoinsomniat (une 
väärtajumine), kui patsient on enda arvates öösiti 
üleval ja räägib, et on mitu ööpäeva magamata, 
kuigi une registreerimine näitab und.

Melatoniini roll hilinenud une 
sündroomis

Sisemist kella ehk tsirkadiaansüsteemi reguleerib 
käbikeha (10). Käbikeha sünteesib trüptofaanist 
serotoniini (5-HT), millest atsetüülimise ja 
metüülimise teel tekib melatoniin (N-atsetüül-5- 
metoksütrüptamiin) (11). Käbinääre eritab öösiti 
tsükliliselt melatoniini. Melatoniini osa une- 
ärkvelolekurütmi reguleerijana on teada, see toimib 
melatoniiniretseptorite kaudu supraoptilistes 
tuumades. Melatoniini õigesti ajastatud suu kaudu 
manustamine lükkab bioloogilist kella kas ette- või 
tahapoole sõltuvalt võtmise ajast. Melatoniin 
reguleerib ka kehatemperatuuri ööpäevast 
muutumist. Kui melatoniinisisaldus öösel kasvab, 
siis kehatemperatuur samal ajal langeb.

Valgus mõjutab bioloogilise kella rütmi. Kui 
valgus satub silma, kandub impulss võrkkestalt 
retinohüpotalaamilist juhteteed pidi supra- 
optilistesse tuumadesse ja melatoniini tootmine ja 
eritumine pidurdub ning melatoniini sisaldus veres 
väheneb. Pimedas pidurdusmehhanism ei toimi ja 
melatoniinieritus suureneb. Seda kasutatakse 
valgusravis, muutes nii bioloogilise kella rütmi.

Normaalse une-ärkvelolekurütmiga inimestel 
melatoniini endogeenne eritus õhtul vähehaaval 
suureneb, saavutades kõrgpunkti pärast keskööd, 
ja väheneb uuesti hommiku saabudes. HUS- 
patsientidel vahelduvad melatoniinierituse etapid 
mõnetunnise hilinemisega.

Melatoniinitaset mõjutavad paljud ravimid. On 
teada, et bensodiasepiinid pärsivad melatoniini 
sünteesi ja eritumist. Beetablokaatorid aga 
seostuvad käbikeha beeta-adrenoretseptoritega, 
takistades sel teel melatoniini sünteesi. Vanurite 
uinumisraskuste uurimisel tuleb tähelepanu pöörata 
ka neile ravimirühmadele (12). Alkohol vähendab
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samuti melatoniini öist eritumist (9).
Eksogeensel melatoniinil on terapeutiline toime 

hilise une sündroomile. Melatoniinil on akuutne 
hüpnootiline mõju, mis avaldub umbes tund aega 
pärast manustamist. Teiselt poolt reguleerib 
melatoniin korrapärasel tarvitamisel bioloogilise 
kella rütmi (13). Suu kaudu manustatud melatoniini 
sisaldus seerumis on kõrge umbes 20 minutit, 
seejärel aga väheneb kiiresti. Suu kaudu võetud 
0,5 mg annus vastab ligikaudu endogeense 
melatoniini sisaldusele plasmas (14). Soovitav on 
algannuseks võtta 0,5 mg ja sõltuvalt efektist võib 
seda vajaduse korral suurendada 2 mg-ni. 
Melatoniini poolestusaeg on umbes 40-50 minutit, 
nii et õhtul võetud doosist tingitud kõrvalnähud on 
järgmisel päeval väga nõrgad (need tugevnevad 
annuse suurendamisel). Melatoniini metabolism 
toimub maksas ja 85% sellest eritub uriiniga.

Ravivõimalused
Hilise une sündroomi tuumaks on bioloogilise 

kella rütmi erinemine elukeskkonna omast.
Esimese ravivõttena püüti reguleerida sisemist 

kella. Kronoteraapia (15) ongi bioloogilise kella 
edasinihutamine. Eesmärgiks oli nihutada nii 
magamamineku- kui ülestõusmisaegu vähehaaval 
varasemaks, kuni soovitud une-ärkvelolekutsükli 
saavutamiseni (16). Teine võimalus on bioloogilise 
kella "ettekeeramine". Seda tehakse astmeliselt, 
viies magamamineku ja ärkamise kellaaegu 
hilisemaks, mille lõppeesmärgiks on bioloogilise 
ja sotsiaalse kella sünkroniseerimine.

Valgus katkestab melatoniini eritumise. Sellel 
põhineb valgusravi. Kaks tundi ereda valguse ravi 
hommikuti koos valguse vältimisega õhtuti muudab 
kehatemperatuuri ööpäevase muutumise ja õhtuse 
uinumise varasemaks (uinumise hilinemine 
väheneb) (17). Õhtul eredas valguses viibimine 
halvendab hilise une sündroomi nähte.

On väidetud, et une-ärkvelolekurütmihäirete 
puhul aitab B|2-vitamiin. Ühendatult valgusravi, 
kronoteraapia ja hüpnootikumidega on näidatud 
selle positiivset mõju hilise une sündroomiga 
patsientidele (18). Okawa jt uuringu andmeil (19)

ei avaldanud ainult В -vitamiiniga ravimine 12 a
platseeboga võrreldes hilise une sündroomi 
sümptomitele märgatavat efekti.

Patsientidele tuleb rõhutada unehügieeni 
tähtsust. Korrapärane ärkamine nõuab 
otsusekindlust, sageli ka pereliikmete abi ja mitut 
äratuskella. Nii rahusteid kui stimulante (ka kofeiin) 
tuleks vältida. Kasu on liikumisest ja lõdvestus- 
harjutustest. Ebaregulaarsetest päevastest 
uinakutest, rikkalikest õhtusöökidest ja õhtustest 
stimulantidest peaks hoiduma.

Eksogeense melatoniiniga on võimalik 
ööpäevarütmi muuta (20). Õhtul (nt 30-60 minutit 

enne magamaminekut) manustatud melatoniin 
nihutab bioloogilist kella tagasi ja kergendab 
uinumist. Ühe uuringu andmeil tundis melatoniini 
positiivset mõju ilma märkimisväärsete 
kõrvalnähtudeta 96,7% HUS-patsientidest (21). 
Pikaajalise tarvitamise mõju kohta andmeid ei ole. 
Melatoniin muudab bioloogilist rütmi kõige rohkem, 
kui seda võetakse enne DLMO-aega ^dim light 
melatonin onset} (22). Seetõttu on nii 
diagnoosimise kui ravi seisukohalt otstarbekas 
määrata HUS-patsientide DLMO kas seerumis või 
süljes (23). Uinutid leevendavad ajutiselt 
sümptomeid, kuid ei lahenda probleemi.

Lõpetuseks
Hilise une sündroom on unetuse ja 

päevaväsimuse levinud põhjustaja. Sümptomid 
tekivad sageli juba kooli-või murdeeas. Hilinenud 
une sündroom tekitab selle all kannatajaile ilmseid 
sotsiaalseid probleeme. HUS-patsiendid tunnevad 
sageli, et arst ei suhtu nende vaevustesse tõsiselt 
või vähemalt ei oska neid õigesti ravida. Arst 
omakorda liigitab niisuguse patsiendi kergekäeliselt 
ilmaasjata kaebajate, liialdajate või tülikate hulka. 
Enne kui unetule patsiendile uinuteid välja kirjutada, 
oleks asjakohane lähemalt uurida tema elutingimusi 
ja unerütmi. Mõistlik abinõu on paluda patsiendil 
pidada paar nädalat unepäevikut, kuhu märkida 
ka tarvitatud ravimite, alkoholi ja kofeiini 
sisaldavate jookide kogus. Nii selguvad võimalikud 
probleemid ja edasi on lihtne jätkata juba 
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spetsiifilisema raviga. Diferentsiaaldiagnostiliselt 
keerulistel juhtudel on abi unelaboris 
diagnoosimisest.

Artikkel on refereeritud Tuuliki Hioni poolt, kes 
tegeleb Eestis polüsomnograafilise diagnostikaga 
(uneuuringud) alates 1997. aastast SA Tartu Ülikooli 
Kliinikumi psühhiaatriahaiglas. Unehäiretega 
patsiente saab suunata ka ambulatoorsele 
vastuvõtule. Haiglas on võimalik teha valgusravi. 
Telefonid: registratuuris 7 448741, unelaboris 
7448 781.
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Summary
Delayed sleep phase syndrome

This review article describes delayed sleep 
phase syndrome; causes, symptoms, differential 
diagnosis. Criteria for diagnosis are given. The role 

of melatonin in regulation of sleep is clarified and 
current conceptions of treatment are briefly 
described.

Nina Apter
apter.kaseva@megabaud.fi

Duodecim 1999; 115: 2747-52

Leksikoni “Eesti arstid 
parandus

1940-1960" vigade

Helbe Merila-Laffik

Pärast leksikoni "Eesti arstid 1940-1960" 
ilmumist on selgunud mõned faktivead, mille eest 
autor palub vabandust ja püüab selle lühikese 
parandusega õgvendada seni ilmnenud vigu. Kui 
raamatus leidub veel vigu või on vaja midagi 
täpsustada, siis on autor tänulik iga paranduse ja 
täpsustuse eest, mida võib saata aadressil: 
Esplanaadi 14, 80014 Pärnu (tel. 044 42 373). Kui 
aasta jooksul ilmneb raamatus rohkesti vigu, olen 
valmis välja andma parandused eraldi brošüürina. 
Praegu alles hakkab tulema täpsustusi paljudest 
perekondadest, kes ei ole minuga siiani 
koostöövõimalust leidnud. On hea, kui kolleegid 
suudavad mõista neid raskusi, mis mul on olnud 
elulooandmete leidmisel, mida olen saanud tihti 
kaudseid teid pidi, vahel toetudes ainult suulisele 

pärandile, mis on küllaltki ebatäpne nagu ka 
nõukogudeaegsed dokumendid.

lk 144 Nõukogudeaegse dokumentatsiooni 
ebatäpsuse tõttu on sattunud lp dr Jaan Bremsi 
elulukku eksitav viga, nagu oleks ta 1941. a 
põgenenud NSVL tagalasse. Dr Jaan Brems ei 
ole kunagi põgenenud NSVL tagalasse. Ta töötas 
1941.-1944. a Tallinna Vaimuhaiguste Haiglas 
ordinaatori ja vanemordinaatorina ning 1944. a 
peaarstina. Ka on viga tema surma- ja matusekohas. 
Dr Jaan Brems suri Jämejalas ja on maetud Laatre 
perekonnakalmistule, nagu tema poegki lp dr Uno 
Brems, kelle eluloost tuleb samuti kustutada isa 
kohta ekslikult sisse sattunud teade NL põgenemise 
kohta (lk 607).

lk 183-4 Ekslikud on andmed lp dr Georg 
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Järvekülje hukkumisaja kohta. Dr Georg 
Järvekülg mõisteti 1951. a 10 aastaks 
sunnitöövangistusse ja ta suri Narva vangilaagris 
10. augustil 1953. a. Tema lapsed on Toomas, Jaak- 
Peeter ja Piret (abiellunud Põldmäe).

Kahjuks on need perekonnad saatnud autorile 
täpsemad andmed alles pärast raamatu ilmumist.

lk 337 Lp dr Heldele Astmäe-Suubilt palun 
ma vabandust neiupõlvenime äravahetamise eest 
nimega pärast abiellumist. Leksikonis peavad 
kolleegid teda otsima neiupõlvenime Suubi alt.

lk581 Viga on sattunud ka lp dr Toomas 
Aljase elulukku, kuigi mul oli kasutada tema tütre 
Agnes Aljase esildis. Tema abikaasa meditsiiniõde 
Ilona Aljas elab praegu Pärnus.

lk 679 Ekslikult on lp dr Irina Kalitsa eluloos 
nimetatud tema abikaasat ajaloolast Johannes 
Kalitsat ENSV Julgeolekuteenistuse juristiks. Palun 
vabandust kolleegilt ja tema abikaasalt. Johannes 
Kalits on teatanud, et ta demobiliseerus 
Punaarmeest 9. augustil 1945. a ja asus õppima 
TRÜ ajalooteaduskonda. Hiljem töötas ta TRÜ 
NLKP ajaloo kateedris, kust pensioneerus 
professorina. Ma olen seejuures dr Irina Kalitsale 
väga tänulik, kuna ta on ausalt kirjeldanud ka oma 
tegevust NLKP-s, mitte nagu paljud teised, kes on 
selle maha vaikinud.

lk 733 Ka lp dr Jadviga Kreegi rahvuse on 
autor vääralt fikseerinud. Dr Jadviga Kreek on 
rahvuselt eestlanna, ta on mind selle töö juures palju 
aidanud.

lk738Sama nime tõttu on viga sattunud ka lp 
dr Lehte Kuke elulukku, kelle poeg Jüri Kukk ei ole 
mitte poliitvangistuses hukkunud vabadusvõitleja, 
vaid on muusik ja elab tänini Tallinnas.

lk 793 Lp dr Erika Lipsa kohta ei õnnestunud 
mul teada saada tema abiellumisest 1978. a 
soomepoisi Valter Viiknaga (praeguseks surnud). 
Kolleeg Erika Viikna on pensionil ja elab Tallinnas 
Õismäel.

lk 895Viga on sattunud lp kolleegi dr Silvia 
Peetsi elulukku juba autori otsese 
tähelepanematuse tõttu. Dr S. Peetsi abikaasa 
Gustav Peetsi surmaaeg on sattunud ekslikult dr

Silvia Peetsi surmaajaks. Gustav Peets suri 1997. a 
Tallinnas südamepuudulikkuse tagajärjel. Dr Silvia 
Peets elas viimaste andmete kohaselt 1997. a 
Tallinnas. Dr Silvia Peets oli saatnud isikliku täpse 
esildise, mis läks kahjuks käiku tema mehe 
esildisena.

lk926Kahetsusväärselt ei ole autor õigel ajal 
leidnud andmeid ka lp vabadusvõitleja dr Rein 
Põllumaa perekonna kohta. Dr Rein Põllumaa 
abiellus 1960. a kirjanik Ain Kaalepi õe Tiiu 
Kaalepiga. 1961. a sündis tütar Lee, kes õppis 
Leningradis biofüüsikuks, ja 1962. a poeg Uku, kes 
õppis Tallinnas ERKI-s arhitektiks.

On kahtlemata veel teisigi vigu, mõne tähega 
eksimist nimedes, ebatäpsust surmaaegades jm, 
mille pärast ma palun vabandust. Minu eesmärk 
oli kolleegide elulugude varal näidata 
okupatsiooniaja olemust ja fikseerida see ka 
tulevaste põlvede jaoks, et meie kannatused ei 
kaoks jäljetult.
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Tervise- ja tarbijakaitse Euroopa Liidus

David Byrne juhib Euroopa Liidu tervise- ja 
tarbijakaitse peadirektoraati. Eesti Arsti lugejal on 
võimalus tutvuda Euroopa Liidu ühe tippjuhi 
seisukohtadega Eestile tähtsa valdkonna 
küsimustes.

1 .Missugused on tervise- ja tarbijakaitse 
peadirektoraadi põhieesmärgid?

Minule alluva peadirektoraadi põhiülesandeks 
pean ma toiduohutuse tagamist Euroopa Liidu 
liikmesriikides. 12. jaanuaril 2000. a kiitis komisjon 
heaks "Toiduohutuse valge raamatu". Sellega 
lõppes tähtis etapp meie tegevuses, mille 
eesmärgiks oli luua Euroopa Toiduamet. Valge 
raamat peab tagama tarbija tervisekaitse meie 
tänases väga integreeritud majandustegevuses. 
Nüüd on selleks loodud seaduslik alus, mis annab 
võimaluse koostada tegevusplaanid näiteks 
hügieeninõuete tagamiseks toidutootmises, 
ohutusnõuete järelevalveks, aga ka loomatoidu 
kontrollimiseks. Euroopa Toiduametist peab ühtlasi 
kujunema kogu Euroopa Liidu toiduohutuse 
teaduslik referentkeskus. Rõhutan veelkord, et selle 
ameti loomise eesmärk on tarbija tervisekaitse.

2 .Kui tähtsaks peab Euroopa Liit inimese 
tervist?

Oleme võtnud üheks oma põhitegevussuunaks 
inimese tervisekaitse. Ainuüksi tervise- ja 
tarbijakaitse peadirektoraadi loomine 
võrdväärsena teiste peadirekforaatidega näitab, 
et Euroopa Liit peab tarbija tervisekaitset oma 
poliitika üheks alustalaks. Lõpule on jõudmas ka 
tervisekaitse strateegilise plaani koostamine. Selle 
plaani üks põhisuundi on kõikide valdkondade 
tegevuse koordineerimine, et kaitsta tarbija tervist.

3 .Kes töötavad tervise- ja tarbijakaitse 
peadirektoraadis?

Meie käsutuses on hea erialase ettevalmistusega 
inimesed, lisaks saame toetuda oma teaduskomitee 

ekspertide nõuannetele. Kuna peadirektoraatide 
koostööle on pööratud suurt tähelepanu, tuleb meie 
personalil ühelt poolt jälgida tarbija tervisekaitsele 
suunatud tegevust teistes peadirektoraatides ja 
teiselt poolt teavitada neid tervisekaitse 
tagasimõjust Euroopa Komisjoni sotsiaal
majanduslikule tegevusele. Seega on meie kohus 
garanteerida, et EL poliitika ja tegevus tagaks 
kõrgetasemelise tervisekaitse.

4 .Miks on laienenud Euroopa Liidu 
tervisepoliitika?

Esiteks tuleneb see Amsterdami lepingu ideest 
pöörata suuremat tähelepanu tervise kaitsmisele 
ja teiseks vajadusest välja töötada tervise- 
strateegia, mis seoks liidu poliitika ja tegevusalad. 
Tervisestrateegia peaks hõlmama näiteks nii 
tervisekaitse uut programmi kui ka doonorivere ja 
siiratavate elundite ohutuse probleeme. Tuleviku 
tervisepoliitika peaks rohkem pöörama tähelepanu 
tervisekaitsele ja üleeuroopalistele 
terviseprobleemidele.

5 .Kas uue tegevusprogrammiga laieneb 
ka terviseteabe levik?

Terviseteabe leviku parandamine on olnud 
1998. a saadik üks meie tegevusprogrammi 
prioriteete. Terviseteabe kogumine, analüüsimine 
ja levitamine on uue tervisepoliitika üks 
võtmeprobleeme. Ühtlasi peab see võimalikult 
suures ulatuses olema kättesaadav avalikkusele 
näiteks Interneti kaudu. Teabe levitamisel peavad 
meie partneriteks olema liikmes- ja kandidaatriikide 
tervishoiuametkonnad.

6 .Missugune on loodava Euroopa 
Toiduameti tegevusvaldkond?

Toiduameti tegevusvaldkond ei piirdu kindlasti 
toiduohutusega, vaid see hõlmab tervislikku 
toitumist laiemalt. Ühtlasi peab ta andma tarbijale 
ammendavat ja selget teavet õigete valikute 
tegemiseks.
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/.Euroopa Liit teeb suurt poliitikat. Kas 
tarbija huvid on seal piisavalt esindatud?

Valge raamatu kuldlõngaks on läbipaistvus: 
terve peatükk on pühendatud tarbija teavitamisele. 
Tarbijakaitseorganisatsioonid on vahelülid teabe 
edastamisel. Vastastikune koostöö nendega on 
meile väga tähtis.

8.Lähiaastatel ühinevad Euroopa 
Liiduga mitmed Kesk- ja Ida-Euroopa 
riigid, kellel on tervisekaitseprobleemid 
alates kõrgest haigestumisest, suremusest, 
nakkushaiguste levikust ning lõpetades 
keskkonnasaastatusega. Enamik nendest 
riikidest ei ole lõpule viinud ka 
tervishoiureformi. Kas Euroopa Liit peaks 
kandidaatriikide suhtes rakendama 
erinevat tervisestrateegiat?

Tuleb tunnistada, et kandidaatriikide! on 
lahendamist vajavad spetsiifilised tervise

probleemid. Komisjon on oma dokumentides 
nendele ka tähelepanu pööranud. Väga oluline on 
lülitada kandidaatriigid algusest peale uude 
tervisekaitseprog rammi.

9.Missugustele terviseprobleemidele 
pöörab Euroopa Liit lähiaastatel 
põhitähelepanu?

Meie eesmärgiks on taastada tarbija usaldus 
toidu suhtes: inimestel peab olema võimalus liikuda 
liikmesriikides muret tundmata oma tervise pärast. 
Väljaspool Euroopa Liidu riike tuleb olla valmis 
igasugusteks ootamatusteks, eeskätt nakkushaiguste 
puhanguteks. Peame tagama inimestele nii ohutu 
toidu nagu võimalik, tegema kõik nende kaitsmiseks 
haiguste eest ning kasutama kõiki meie käsutuses 
olevaid vahendeid nende tervise parandamiseks.

David Byrne'i seisukohti vahendas 
Kuulo Kutsar

Medali Tartu Ülikooli Arstiteaduskond statuut

1. Medal Tartu Ülikooli Arstiteaduskond on 
kõrgeim autasu, millega Tartu Ülikooli 

arstiteaduskond väljendab tunnustust 
arstiteaduskonnale osutatud teenete eest.

2. Medaliga Tartu Ülikooli Arstiteaduskond 
autasustatakse nii arstiteaduskonna töötajaid kui 
ka isikuid väljastpoolt arstiteaduskonda.

3. Medal Tartu Ülikooli Arstiteaduskondantakse 
tunnustusena eeskujuliku õppe-, sisuka ühiskondliku, 
kõrgetasemelise teadusliku töö või ulatusliku ja 
tulemusrikka organisatsioonilise töö eest.

4. Medal on 50 mm läbimõõduga vasest ketas, 
mille esiküljel on tekst "Facultas Medicinas 
Universitatis Tartuensis" ja Vana Anatoomikumi 
fassaadi kujutis ning tagaküljel karikas ja madu, 
mida ümbritseb loorberioks ning Rooma 
numbritega 1632.

5. Medaleid annab kätte TÜ arstiteaduskonna 
dekaan või tema esindaja. Arstiteaduskonna 
koosseisu kuuluvatele isikutele antakse medal 
üldreeglina arstiteaduskonna päeval, aga teistele 
autasustatutele ka muul ajal.

6. Medaliga autasustamist kinnitab TÜ 
arstiteaduskonna dekaani allakirjutatud tunnistus.

7. Medalisaaja nimi kantakse vastavasse 
auraamatusse, kuhu annab allkirja ka autasustatu.

8. TÜ arstiteaduskonna dekaan nimetab igaks 
kalendriaastaks vastava viieliikmelise komisjoni, 
kuhu kuuluvad dekanaadi ja teaduskonna nõukogu 
esindajad, ning komisjoni esimehe. Komisjon teeb 
autasustamisettepaneku, mille kinnitab TÜ 
arstiteaduskonna dekaan.

9. Käesoleva statuudi nõuete täitmist jälgib TÜ 
arstiteaduskonna nõukogu sekretär, kes ühtlasi
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säilitab ka medaliga seotud dokumentatsiooni. Aastal 2000 on medali laureaadid:

Statuut on kinnitatud TÜ arstiteaduskonna 
nõukogus 30. augustil 1982. a.

Ants Peetsalu TÜ kirurgiakliiniku professor
Matt Mägi TÜ närvikliiniku dotsent
Udo Reino TÜ kirurgiakliiniku dotsent
ToomasVeidebaum Eksperimentaalse ja 

Kliinilise Meditsiini Instituudi direktor

Eesti Arstide Liit toetab õdede streiki

16. oktoobriks kuulutati välja meditsiiniõdede 
hoiatusstreik. Et õdede ja arstide palgaprobleemide 
põhjused on samad ning ka palgaläbirääkimisi 
Haiglate Liiduga on Keskastme Tervishoiutöötajate 
Kutseliit ja Arstide Liit pidanud ühiselt, koostas Eesti 
Arstide Liidu eestseisus 27. septembril õdede 
nõudmisi toetava avalduse, mida levitati ka 
meediakanalite kaudu.

Selle ajakirjanumbri ilmumise ajaks peaks olema 
juba selgunud, kas hoiatusstreik ka soovitud 
tulemuse andis.

Eesti Arstide Liidu eestseisuse avaldus 
seoses meditsiiniõdede hoiatusstreigiga

Eesti Arstide Liit toetab õdede nõudmist 25 
kroonise miinimumtunnitasu kehtestamiseks.

Alates 1996. aastast ei ole meditsiinitöötajate 
miinimumtöötasude üle peetud palga
läbirääkimistel kokkuleppeni jõutud. Eesti Arstide 
Liit ja Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit 
taotlevad arstidele ja õdedele vastavalt 55 ja 25 
kroonise miinimumtunnitasu kehtestamist, mis on 
aluseks väärilise palga tagamisele nende 
vastustusrikaste ja spetsialisti väljaõpet nõudvate 
kutsealade esindajatele.

Eesti Arstide Liit on seisukohal, et olemasoleva 
tervishoiusüsteemi käigushoidmiseks ei ole piisavalt 
vahendeid. Alates 1999. aastast ei ole suurenenud 
raviteenuste ostmiseks kulutatavad eelarve
summad, ka tervishoiuteenuste hinnad on viimased 
kaks aastat olnud külmutatud. Tervishoiusüsteemi 
taastootmiseks vajalikud investeeringud tulevad 
suures osas töötajate palkade arvelt. Eesti Valitsuse 
poolt heakskiidetud Eesti Tervishoiuprojekt 2015 ei 
näe ette arstide ja õdede arvu vähendamist. On 
aeg hakata investeerima ka meditsiinipersonali ja 
kehtestada selged prioriteedid arstiabi osutamisel.

Eesti Arstide Liit kutsub Vabariigi Valitsust üles 
otsima konstruktiivseid lahendusi tervishoiu
töötajate palkade tõstmiseks. Esmatähtsad 
sammud olukorra leevendamiseks oleksid 
raviteenuste hinnakujunduse ja raviasutustega 
lepingute sõlmimise mehhanismi täiustamine.

‘'' u likooli Raamatukogi
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Häda nende nooremarstidega

Toomas Kariis - ENÜ juhatuse esimees

Sellel aastal on avalikkus tavalisest rohkem 
kuulnud nooremarstidest ja nende püüdlustest endi 
eest seista: on nõutud häid koolitustingimusi, 
praktikat ja väärilisemat sissetulekut. Eesti 
Nooremarstide Ühendus (ENÜ) on ainus 

organisatsioon, mille põhieesmärgiks on 
parandada eriarstikoolitust ja kaitsta 
nooremarstide huve. Et ENÜ moodustab osa Eesti 
Arstide Liidust (EAL), on meie ettevõtmisi laiemalt 
arutatud küll arstide liidu eestseisuse koosolekutel, 
kuid kogu arstkonnale pole residentuuriga 
seonduvat vahest piisavalt tutvustatud.

Nooremarstiks (ingl junior docfoi^ peetakse 
Euroopas diplomijärgsel koolitusel olevat arsti. 
Niisiis võib selle nimetuse alla kindlasti mahutada 
internid ja residendid. Tinglikult võib nooremarstide 
hulka lugeda ka doktorandid, kelle puhul on samuti 
tegemist spetsiifilise programmilise õppega. 
Klassikaliselt on nooremarst siiski eeskätt eriarsti 
väljaõppel olev arst.

Terminite toomine Euroopast ei muuda kahjuks 
diplomijärgse koolituse sisu. Eesti nooremarstid ei 
ole rahul ei residentuuri praeguse korralduse ega 
finantseerimispõhimõtetega.

Diplomijärgset õpet internatuuri ja 
residentuurina alustati 1991. aastal. Sellest ajast 
pärineb arusaam, et tegu on üliõpilastega, kes 
võivad uidata suuremates haiglates ja kellele võib 
sokutada teatud ebameeldivamaid, aga ka päris 
tõsiseid ülesandeid. Seejuures ei ole internid ja 
residendid sisuliselt seotud õpetushaiglate 
koosseisu ja koormustega. Formuleeritud kohustuste 
puudumine muudab häguseks ka vastutuse piirid. 
Alates 1995. aastast on ENÜ teinud pingutusi, et 
selgitada ametnikele nooremarsti kohta meditsiinis, 
ootusi ja lootusi seoses residentuuriga. 
Lõppeesmärgiks kvaliteetse eriarstikoolituse 

tagamisel on ikka nooremarsti ametikohtad (ingl 
training pos/\ õpetushaiglas. Oleme taotlenud 
interni ja residendi tunnustamist esiteks arstina ja 
seejärel koosseisulise töötajana residentuuri- 
baasides.

Eesti Arstide Liit on oma 1996. a üldkogu 
otsusega kinnitanud, et nooremarstid kuuluvad 
arstkonda. Juriidiliselt on nad vastavalt 
ülikooliseadusele samal ajal ikkagi üliõpilased. 
Ometi on õnnestunud alates 1997. a saavutada 
sotsiaalministeeriumi ja keskhaigekassaga sõbralik 
kokkulepe nooremarstidele töötasu maksmiseks 
peamiselt nn praktikatasuna. Et stipendiumile lisa 
maksmine tõi endaga kaasa ka lepingute sõlmimise 
residentuuribaasi ja residendi vahel, siis peame 
seda oluliseks sammuks teel tõeliste nooremarsti 
ametikohtade poole. Siiski oli praktikatasu seatud 
sõltuvusse riigi poolt eraldatavast rahast. Ainult 
väike osa õpetushaiglaid on leidnud võimaluse 
maksta residentidele tasu oma rahakotist lisaks 
stipendiumile ja riigi toetusele.

Nii oli residentide toimetulek mingil moel tagatud 
kuni 1999. aastani. Kärbete tõttu riigieelarves ei 
eraldatud Tartu Ülikoolile enam senises mahus 
stipendiumiraha. Raha oli nii vähe, et ei jätkunud 
õieti ühe kuu stipikski. Olen veendunud, et mitte 
ükski meditsiinitöötaja ei saa Eestis liiga suurt 
palka. Väikeste sissetulekute puhul on iga krooni 
puudumine teravalt tunda, liiati olukorras, kus 
saamata jäänud stipendium kahandas senist 
kuusissetulekut ligi poole võrra. Üllatusena ei 
katkestanud enamik nooremarste oma õpinguid, 
see annab tunnistust residentide eesmärgikindlusest 
saada spetsialistiks. Häid eriarste jätkub juba ka 
meditsiinivälistesse eluvaldkondadesse ja kahjuks 
on noorte arstide lahkumine ravitöölt seni üsna 
igapäevane.
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ENÜ-s diplomijärgse koolitusega tegelevad 
arstid on püüdnud viie aasta vältel saavutada 
põhimõtteliste muudatuste tegemist eriarsti- 
koolituses ja seda reguleerivates seadustes. 
Enamasti on lahendused piirdunud vaid 
rahastamise leidmisega algavaks aastaks.

Nooremarstide mässumeelsus paisus tänavu 
hiliskevadel streigiähvarduseks. Nõuti sissetuleku 
ennistamist, nooremarstide ametikohti, töölepinguid 
ja arstide väljaõppe planeerimist nii, et oleks 
tagatud koolituseks vajalik praktiline koormus ja 
kvalifikatsioonile vastav sissetulek.

Streikimisest loobuti, sest riik leidis võimaluse 
taastada stipendium teiseks poolaastaks. Kogu 
suve oleme Sotsiaalministeeriumilt oodanud samme 
residentuuri paremaks korraldamiseks ja 
finantseerimiseks. Selgub aga taas, et eelarve 
aastaks 2001 on tehtud ning residentuurile mõeldud 
summa suurus on 1998. a tasemel. Samal ajal on 
mitmepoolsete kokkulepetega vormistatud riiklik 
arstide koolitustellimus kasvavas mahus, 
arvestamata olemasoleva raha hulka ja tingimusi. 
Internide ja residentide arv on viimaste aastatega 
oluliselt suurenenud ja ületanud 500 arsti piiri. 
Lihtsustatult tähendab see, et sama raha eest soovib 
riik saada varasema ühe eriarsti asemel kaks. ENÜ 
ei pea õigeks arstikoolituse mahu suurendamist 
enne, kui pole tagatud vajalikul tasemel 
finantseerimine.

Eriarstikoolituse muutmiseks on minu arvates ülim 
aeg. Seda tuleks teha radikaalselt ja viivitamata. 
Veniv reform toob kaasa mõttetuid lisakulutusi. 
Millistele muutustele ja valikutele vihjan? 
Kritiseerides Sotsiaalministeeriumi passiivsuse eest 
eriarsti koolituse korraldamisel, pean siiski tõdema, 
et soov leida lahendus diplomijärgse koolituse 
kvaliteedi ja finantseerimise tagamiseks on 
tuntavam kui kunagi varem.

Kahjuks tuleb uuenduste nimel ka nooremarstidel 
millestki loobuda. ENÜ volinikud on jõudnud 
tõdemusele, et oma positsiooni kindlustamiseks 
tuleks residendid üliõpilaste seast välja arvata ja 
kuulutada ühemõtteliselt arstideks. Selline otsus 
lõpetab väitlused teemal, kes on siis resident - kas 

tudeng või arst. Lõviosa residentuurist on seotud 
ravitööga. Pidades silmas sotsiaalseid garantiisid, 
on residendile kindlasti kasulikum töövõtja staatus. 
Töötamine nooremarsti ametikohal tagab soovitud 
tulemuse - hästi koolitatud eriarstiks saamise. Et 
Eesti ei saa praegu rakendada tulemuspõhist 
residentuuri, siis peab nooremarst määratud 
residentuuriajal saama sellise kogemuse, mis 
võimaldab spetsialistina iseseisvalt toime tulla ja 
tagab patsientidele kvaliteetse arstiabi.

Enesestki mõista vajavad õpetushaiglad 
lisafinantseeringut uute spetsialistide treenimiseks. 
Selleks tuleb seadustada riigipoolne püsiv 
rahastamine. Tänasel päeval on 2001. a 
riigieelarves õpetushaiglatele planeeritud 9,4 
miljonit krooni, ent loodame sotsiaalministri ja 
haridusministri abile piisava finantseerimise 
tagamiseks nii, et õpetushaiglad ei peaks ainuüksi 
oma kulul korraldama arstiõpet riikliku 
koolitustellimuse täitmiseks. Residendile 
raviasutuses töökoormuse tagamine jääb aga 
kindlasti iga peaarsti lahendada.

Sotsiaalministeeriumis on valmimas 
kontseptsioon, mis näeb ette residentide 
väljaarvamise üliõpilaste seast ning riiklikult 
garanteeritud residentuuri rahastamise. Arst- 
residendi uus positsioon tooks endaga kaasa 
töölepingu ja sissetuleku ainult töötasuna, mis 
koosneb riigi- ja haiglapoolsest osast. Teenitud palk 
ja riigi osalus selles peaks hakkama sõltuma 
residentuuriaastast. Palk võib olla erinev olenevalt 
baashaiglast, aga ka residendi tööpanusest.

Kahe aasta pärast minnakse Eestis üle 
üheetapilisele diplomijärgsele õppele residentuuris 
ja loobutakse internatuurist. Selline otsus langetati 
neli aastat tagasi arstikoolituse finantseerimis
võimalusi silmas pidades. Euroopas on siiski 
rohkem levinud kaheetapiline diplomijärgne õpe, 
kus esmalt õpitakse üldisemat, seejärel kitsamat 
eriala. Eestis on kavas internatuuriprogramm 
nihutada valdavalt diplomieelsesse õppesse. 
Internatuuri lõppemise tõttu ei ole haridus- ja 
sotsiaalministeeriumil plaanis internidest töövõtjaid 
teha, vaid neile säilitatakse üliõpilase staatus ja 
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stipendium.
ENU võtab mõõtu Euroopa nooremarstide 

organisatsiooni Permanent Working Group of 
European Junior Doctors (PWG) seisukohtadest, 
seega püüame järgida Euroopas heakskiidu 
leidnud traditsioone ja mudeleid. Eesti 
Nooremarstide Ühendus on järgmisel kevadel oma 
25. juubelit tähistava PWG liige juba 1992. aastast. 
Eesti nooremarstide probleemid on PWG 
huviorbiidis juba pikemat aega ja neid on arutatud 
PWG plenaaristungil.

ENÜ vaatab lootusrikkalt tulevikku, uskudes, et 

Eestist saab riik, kelle residendid on valmis tööjõu 
vabaks liikumiseks Euroopa Liidu konkurentsis. ENÜ 
on organisatsioonina avatud kõigile Eesti arstidele, 
sõltumata vanusest ja elukohast, eeldusel, et arstide 
järelkasvu mured ei jäta Teid ükskõikseks.

ENÜ juhatuse nimel tänan kõiki interne, residente 

ja arste, kes on toetanud ja nõustanud meid 
nooremarstide jaoks parimate otsuste langetamisel, 
ning kutsun üles jätkama võitlust euroopaliku 
residentuuri loomise ning arstidele väärilise 
sotsiaalse positsiooni saavutamise nimel.

Nooremarstide ühenduse otsus

Otsustamisel on lähtutud 19. mail 2000. a 
esitatud streigiähvarduse nõudmistest.

1. Taastada residentide ja internide töötasu 
1999. a mahus, vastavalt 4500 ja 2700 krooni kuus, 
tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2000. a.

2. Luua tingimused ja rakendusmeetmed 
nooremarsti koosseisuliste ametikohtade loomiseks 
baastervishoiuasutustes ning garanteerida 
residentidele ja internidele töölepingute sõlmimine 
nendel ametikohtadel.

3. Planeerida arstide väljaõpet aastal 2001 
nii, et tagatakse kõigile väljaõppel olevatele 
nooremarstidele kvaliteetseks koolituseks vajalik 
praktiline koormus ning kvalifikatsioonile vastav 
sissetulek.

ENÜ taotleb eriarstikoolituse korraldamist ja 
finantseerimist mudeli järgi, mis on kasutusel 
enamikes Euroopa riikides. Lootuses lahenduste 
leidmisele dialoogi käigus otsutas ENÜ volinike 
koosolek 20.06.2000 mitte korraldada kavatsetud 
streiki k.a juunis. ENÜ valmisolek streikida jääb 
jõusse, kuni leitakse püsivad sisulised lahendused 
eriarstide kvaliteetseks koolituseks Eestis.

Volikogu otsus
1. Streigiavalduse esimene nõue on täidetud 

poolikult, teine ja kolmas nõue on praegu täitmata.
2. Toetatakse residendi üliõpilase staatuse 

lõpetamist.
3. Residendi sissetuleku tagamist ainult 

stipendiumina ei peeta õigeks residentuuri kvaliteeti 
ja residendi sotsiaalseid tagatisi silmas pidades.

4. Residentuuri tarvis 2001. aasta eelarvesse 
kavandatud vahendid ei taga residendi sotsiaalse 
ja materiaalse olukorra püsimist praegusel tasemel.

5. Kvaliteetne residentuur tagatakse eeskätt 
töötamisel arst-residendina õpetushaiglates piisava 
koormuse ja kvaliteetse juhendamise kaudu.

6. Kehtiva tervishoiukorralduse seaduse § 14 
lg 12 järgi vastutab meditsiinitöötajate erialase 
ettevalmistamise ja täienduskoolituse koordi
neerimise eest Sotsiaalministeerium. See tuleb 
lisada ka uue tervishoiukorralduse seaduse 
eelnõusse.

Toomas Kariis
ENÜ juhatuse esimees
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Mees, kes viis Eesti 
arstid Internetti

Oktoobrikuus saab 65-aasta- 
seks üks omapärasema ja ees
rindlikuma mõtteviisiga arste, 
TÜK anestesioloogia ja intensiiv
ravi kliiniku juhataja prof Raul 
Talvik.

Raul Talvik on sündinud 
6. oktoobril 1935. aastal 
Tallinnas, lõpetanud Tallinna 
Reaalkooli 1954-ndal ja TÜ 
arstiteaduskonna 1960. aastal.
Üliõpilasena prof A. Linkbergi juhendamisel alanud 
huvi teadusliku uurimistöö vastu on saatnud tänast 
juubilari siiani. Meditsiini-kandidaadi dissertatsioon, 
mis valmis Moskvas aspirantuuris tähtajaliselt 
(1966), oli pühendatud vee ja elektrolüütide 
tasakaalu uurimisele operatsiooni-järgses perioodis. 
Doktoritöös ("Maksapuudulikkuse põhjused ja 
ennetamise võimalused kunstliku vereringe 
tingimustes läbiviidud südame-operatsioonide 
järgselt", 1984) uuris R. Talvik maksa funktsioone, 
eriti maksa puudulikkuse tekkepõhjusi südame
operatsioonide korral. Raul Talvik on avaldanud 
üle 150 teadusliku publikatsiooni, milles on 
käsitlenud veresoontekirurgia probleeme, vee ja 
elektrolüütide ainevahetust ning süsteemset 
põletikureaktsiooni ning mitmeelundipuudulikkust. Ta 
on Eesti Vabariigi teaduspreemia laureaat (1998).

Raul Talvik on olnud TÜ kirurgia kateedri juhataja 
(1983-1992), seejärel TÜ anestesioloogia ja 
intensiivravi õppetooli ning TÜ Kliinikumi vastava 
kliiniku juhataja.

Õppejõuna on Raul Talvik nii üliõpilaste kui arstide 
hulgas tuntud oma säravate, väga viimistletud 
loogiliste ja põhjalike loengutega, mis on alati 
varustatud uusima infotehnoloogilise näitliku 
materjaliga. Ta on mitme intensiivravi ja kliinilist 
füsioloogiat käsitleva õppevahendi autor, üks arstide 
täienduskonverentsi "Kliinik" idee autoreid ja 
eestvedajaid.

Arstide ja proviisorite 
täiendusteaduskonna dekaanina 
aastail 1989-1995 etendas ta 
suurt osa praeguse arstide 
diplomijärgse koolituse ümber
korraldamisel, pere- ja 
rehabilitatsiooniarstide kursuste 
käivitamisel. Ta on valitud ka 
Perearstide Seltsi auliikmeks. Tema 
eestvõtmisel loodi esimene 
elektroonsetel andmebaasidel 
põhinev meditsiiniinformaatika 
keskus (praegune TÜK infokeskus) 
Eestis. Praeguseks on kogu Eesti

arstkonnal võimalus oma töölaua tagant tõusmata 
jälgida viimaseid meditsiiniuudiseid.

Raul Talvik on olnud TÜ Kliinikumi loojate ja 
juhatuse liikmeskonna hulgas selle algusest peale 
ning on ka praegu juhatuse liige, kelle vastutusalaks 
on infotehnoloogia.

Raul Talvik on üks teaduskonna omapärasemaid 
ja huvitavamaid lektoreid, kes esimesena alustas nn 
arvutiettekandeid ja kelle loengutel on alati arvukas 
kuulajaskond.

Suurele koormusele vaatamata on Raul Talvikul 
olnud ka mitmeid austavaid ja olulisi lisakohustusi, 
nagu Teadus- ja Arendusnõukogu eelmise koosseisu 
liige, Eesti Arstiteaduse Nõukogu liige, Keskhaige
kassa ravikindlustusnõukogu aseesimees, Avatud 
Eesti Fondi ekspert, Eesti Teadusfondi ekspert, 
Euroopa Nõukogu tervishoiukomitee liige jt.

Raul Talvikule lähemad inimesed on osa saanud 
tema väga omapärasest huumorimeelest ja nautinud 
seda.

R. Talviku hobi on alati olnud ajalugu, kuid ka 
muud sündmused pole teda ükskõikseks jätnud. 
Sellest johtub ka tema soov end aeg-ajalt ajalehe 
veergudel avaldada.

Soovime õnne ja tervist, et jätkuks jõudu ja soovi 
jätkata samas vaimus!

Kolleegid TÜ Kliinikumi anestesioloogia ja 
intensiivravi kliinikust
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Aventis
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Annustamine
1 kord päevas 7

Väiksem 
hüpoglükeemiaoht2

Insuliinisäästlik toime 3

Vähem kardiovaskulaarseid 
korvaltoimeid 4

Uus suukaudne ravim II tüübi diabeedi raviks

1 Stalker DJ; et ai.
Pbar Res 1994; ll($uppl):S339, abs PPDM 8025

2 Dills D G; et ai.

Horm Metab res 1996; 9:426-429

3 Schneider J.

Horm. Metab. Res. 28 (1996) 413-418. File пт 168

4 BijIstra PJ; et al..
Selective interaction ofsulphonylurea derivates with vascular and pancreatic
KATP channels in man Diabetologia 1996, 39, No. 9: 1083-1090

Täiendav informatsioon:
Pharmaca Esticast või 
Aventis Pharma esindusest
Olevimägi 16
10123 Tallinn
Telefon: 6 273 488
Faks: 6 273 481
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PROSPAN® lastele ja täiskasvanutele: siirup ja tilgad.

Prospan® Toimeaine: luuderohulehtede kuivekstrakt (5 - 7,5:1). Näidustused: röga lahtistamiseks, 
ägedate ja krooniliste bronhiaalhaiguste sümptomaatiliseks raviks. Käsimüügiravim.
Tootja: Engelhard Arzneimittel GmbH 8 Oo.KG • 61138 Niederdorfelden (Saksamaa).
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Täiendav informatsioon: AS Pharmaceutical Marketing Services Tallinn, Põllu 89b, tel 6777 921.
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Tallinna Lastehaigla vastsündinute patoloogia osakonna juhataja, 
Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaaltöö osakonna professor on 
sündinud 17. augustil 1940. aastal. Pärast keskkooli Pärnus asus ta 
õppima Leningradi Pediaatria Instituuti. Noore lastearsti esimene 
töökoht oli Kasahstani Keskhaigla lasteosakonnas. Alates 1978. a on 
kolleeg Levin töötanud Tallinna Lastehaiglas.

Juubilar on enam kui saja teadusliku artikli autor. Tema sulest on 
ilmunud kolm raamatut. Ta on ema-lapse kontakti ja humaanse 
neonataalse meditsiini tähtsust rõhutava 3 filmi kaasautor.

1974. a kaitses ta meditsiinikandidaadi ja 1991. a meditsiinidoktori 
kraadi. Kolleeg Levin võtab osa umbes kümne seltsi, organisatsiooni 
ning koostööprojekti tööst. Ta on Baškiiria lastehaigla audoktor, Pensa

Arstide Täiendusinstituudi auprofessor. Oma elu ja töö on dr Levin pühendanud lastele, nende inimõiguste 
kaitsele, propageerides humaanse neonataal-meditsiini ideoloogiat. Tallinna Lastehaigla vastsündinute 
patoloogia osakond õnnitleb oma juhatajat, head õpetajat ja eeskuju, vastutulelikku ja tundlikku, sihikindalt 
ja teotahtelist õiget meest õigel kohal.

Osakonna nimel, Anna Potapova, lastearst

IN MEMORIAM
Dr Maldus Marits (02.04.1924-28.07.2000)

Dr Maldus Marits sündis Võrumaal. Pärast Võru 
Eragümnaasiumi lõpetamist alustas ta 1942. a 
õpinguid Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas, kus sai 
õppida vähem kui aasta, sest 1943. a mobiliseeriti 
ta Saksa sõjaväe abiteenistusse. Ta töötas Tallinna 
sõjaväehaiglas, kus leidis teravmeelselt võimaluse 
oma kaasmaalaste päästmiseks Saksa sõjaväest: 
hankis vastavaid blankette, kirjutas sinna 
kopsutuberkuloosile sobiva leiu ja allkirjastas need 
oma käega kui Fregattenarzt.

Ajalookeerised paiskasid ta kaugele kodumaast: 
Saksamaale, Rootsi, Argentiinasse, USA-sse, 

Kanadasse. Ta lõpetas 1957. a Briti Columbia 
arstiteaduskonna Vancouveris.

Eesti iseseisvuse taastamise järel abistas ta igati 
kodumaa kolleege perearstisüsteemi juurutamisel: 
võimaldas paljudel kolleegidel külastada 
Vancouveri meditsiiniasutusi ja annetas tasuta 
ravimeid Maarjamõisa polikliiniku esimestele 
perearstidele.

Ta jäi elu lõpuni Võrumaa meheks, Eestimaa 
patrioodiks.

Nils B. Sachris

655 J j J



REVIA

Annab 
alkohoolikule 
uue elu

• Sa suudad kontrollida oma 
joomist kui kasutad Reviat.

• Revia ravi ajal napsi võttes 
ei teki eluohtlikku seisundit.

• 77% inimestest ei alusta 
uuesti joomist.1

1 Volpicelli eul,ARCHIVES of GENERAL PSYCHIATRY 1992 (876-879)
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Fluoksetiin:

• tuntud ja hinnatud uue põlvkonna 
antidepressant

• mugav kasutada
• hästi talutav
• ei põhjusta kehakaalu suurenemist
• ei potentseeri alkoholi sedatiivset toimet

Nycoflox - Nycomedi fluoksetiin

Näidustused:
• depressioon
• buliimia
• obsessiiv-kompulsiivne häire

Pakend:
20 mg kapslid, 30 tk ja
100 tk blisterpakendis
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