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Apolipoproteiinid A-l ja В keskealiste!: 
referenisväärtused, ealine dünaamika

Katrin Aasveel, Karin Lilienberg1, Elvira Kurvinen1, Riina Žordania1, Matti Jauhiainen2, 
Malle Ellamaa3-'Eesti Kardioloogia Instituut, 2Helsingi Rahvatervise Instituut, 3Eesti Vereteenistuse Keskus

apolipoproteiinid, veredoonorid, normväärtused, keskiga

Ateroskleroosi patogeneesis on tähtsaks 
komponendiks aterogeense düslipoproteineemia 
kujunemine. Selle iseloomulik joon on hüper- 
kolesteroleemia, mille rolliks ateroskleroosi arengus 
ei ole üksnes lipiidide infiltratsioon arteri intimasse, 
vaid ka vere viskoossuse ja trombivalmiduse 
suurenemine (1) ning arteri seina elastsuse 
kahjustumine (2). Lipiidide ainevahetuse häireid 
peetakse aterosklerootiliste veresoonkonnahai- 
guste oluliseks riskiteguriks.

Aterogeenset düslipoproteineemiat iseloomus
tab vereplasma madala tihedusega lipoproteiinide 
(LDL) kolesterooli ning nende ainsa valkaine, 
apolipoproteiin В (apo В) taseme tõus ja/või kõrge 
tihedusega lipoproteiinide (HDL) kolesterooli ning 
selle tähtsaima valkaine, apolipoproteiin A-l (apo 
A-l) taseme vähenemine. Mõni aeg tagasi arvati, 
et apolipoproteiinide tase on koronaarskleroosi 
diagnostikas informatiivsem kui lipiidide uuring (3). 
Praegu ollakse seisukohal, et lipoproteiinide 
lipiidsete ja valguliste komponentide diagnostiline 
väärtus on enam-vähem ühesugune (4). 
Apolipoproteiinide määramine ei ole rutiinne 
kliiniline test, vaid see on vajalik lipoproteiinide 
pärilike ainevahetushäirete diagnoosimisel ja 
südame isheemiatõve kulu jälgimisel. Eestis alustati 
apolipoproteiinide uuringuid 90. aastatel Eesti 
Kardioloogia Instituudis. Kasutusel olev immuno- 
elektroforeetiline apolipoproteiinide määramise 
meetod on standardiseeritud, referentsväärtused 
on määratud aga noortele täiskasvanutele (5). Kuna 
normväärtused keskealiste tarvis puudusid, oli vaja 
selgitada normi piirid ka nende jaoks, sest selles 
eas sageneb südamehäirete tõttu arsti poole 
pöördumine.

Töö eesmärgiks oli määrata apolipoproteiin! 
A-l ja В verekontsentratsioonid 30-65-aastastel 
tervetel veredoonoritel ning selle alusel välja 
töötada nende laborinäitajate hindamise 
kriteeriumid. Eesmärgiks oli selgitada ka nende 
näitajate ealist dünaamikat.

Uurimismaterjal ja -metoodika
Apo A-l ja В määrasime 533 täiskasvanul. 

Uuritud materjalist moodustasid põhiosa Põhja
Eesti Verekeskuse doonorite vereseerumid. 497 
doonori (196 mehe ja 301 naise) vereanalüüsid 
koguti 1996. ja 1997. aasta kevadel Harju-, Hiiu-, 
Ida-Viru-, Järva-, Lääne- ja Raplamaal ning Tallinnas. 
Seerumid eraldati verekeskuses ja säilitati -20 °C 
juures kuni biokeemilise uuringuni. Andmed 
veredoonori soo, rahvuse, haridustaseme, 
tööhõive ja veregrupi kohta saime doonori 
registeerimiskaardilt. Rahvuse määrasime doonori 
nime ja ankeedi täitmisel kasutatud keele alusel. 
Võrdlusuuringusse lülitasime ka üle 30 aasta 
vanused mehed Tallinna noorte perede uuringust 
(n=36). Vereseerumis määrasime apo A-l ja В 
rakettimmunoelektroforeesil Laurelli järgi (6). 
Kalibratsioonikõvera koostamiseks kasutasime 
lüofiliseeritud seerumi puuli (seerumi kogum), 
sisemise standardina firma Orion Diagnostika 
standardmaterjale. Metoodika on standardisee
ritud ja apolipoproteiinide väärtusi on võrdlevalt 
kalibreeritud Helsingi Rahvaatervise Instituudi 
biokeemiaosakonnas (5).

Tulemuste statistilisel töötlusel leiti aritmeetilised 
keskmised, standardhälve, pertsentiilid ja 
lineaarkorrelatsioonid Pearsoni järgi. Uuringurühmi 
võrreldi Studenti t-testi alusel.
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Tabel 1. Vereseerumi apolipoproteiinide sisalduse keskmised näitajad ja pertsentiilne jaotumus veredoonoritel

Näitaja Sugu n Keskmine ± SD Tsentiilid

5 10 25 50 75 90 95

Mehed 196 1,57 ±0,23 1,18 1,28 1,41 1,57 1,71 1,88 1,98

Apo A-l, g/l Naised 301 1,59 ± 0,23 1,26 1,30 1,42 1,57 1,73 1,89 1,94

Kõik 497 1,58 ± 0,23 1,21 1,30 1,42 1,57 1,72 1,88 1,98

Mehed 196 0,98 ± 0,21 0,64 0,73 0,83 0,96 1,13 1,23 1,33

Apo B, g/l Naised 300 0,94 ± 0,21 0,61 0,67 0,79 0,93 1,08 1,20 1,28

Kõik 496 0,96 ± 0,21 0,62 0,71 0,80 0,95 1,09 1,21 1,29

Tabel 2. Vereseerumi apo A-l ja В keskmised näitajad meestel ja naistel vanuserühmade kaupa (keskmine ± standardhälve)

• Erinevus usutav, 30-39-aastased; p<0,01 ** Erinevus usutav, 40-49-aastased; p<0,05

Vanus Näitaja 

n

Mehed Naised 

g/lg/l n

30-39 Apo A-l 24 1,66 ±0,31 44 1,58 ± 0,20

aastat Apo В 24 0,95 ±0,18 44 0,86 ±0,20

40-49 Apo A-l 120 1,55 ± 0,22 143 1,55 ± 0,23

aastat Apo В 120 0,97 ± 0,22 142 0,90 ±0,17

50-65 Apo A-l 52 1,56 ± 0,22 114 1,63 ± 0,24*

aastat Apo В 52 1,01 ± 0,21 114 1,02 ±0,23**

Tulemused ja arutelu
Apo A-l ja B. Apo A-l ja В keskmine sisaldus 

doonorite vereseerumis on esitatud tabelis 1. 
Uuritud mees- ja naisdoonorite keskmine vanus ja 
haridustase ei erinenud. Meestel oli naistega 
võrreldes kõrgem vereseerumi apo В sisaldus 
(0,98 ± 0,02 g/l ja 0,94 ± 0,01 g/l; p=0,06) ja 
apo В / apo A-l suhe (0,64 ± 0,01 ja 0,60 ± 0,01; 
p = 0,03). Need näitajad iseloomustavad 
vereplasma aterogeenseid omadusi, leid on 
kooskõlas üldtunnustatud seisukohaga vereplasma 
suuremast aterogeensusest meessool. Tavaliselt on 
täheldatud naistel kõrgemat apo A-l võrreldes 
meestega (7, 8), meie uuringus ei olnud see erinevus 
statistiliselt oluline. Pertsentiilsest analüüsist 
lähtudes võtsime statistilisteks normipiirideks teiste 
autorite eeskujul (9, 10) vahemiku 5. ja 95. tsentiili 
lõikepunkti vahel. Need olid vereseerumi apo A-l 
jaoks meestel 1,18-1,98 g/l ja naistel 1,26-1,94 g/l 
ning vereseerumi apo В taseme jaoks meestel 
0,64-1,33 g/l ja naistel 0,61 -1,28 g/l (vt tabel 
1). Soolised erinevused ei olnud statistiliselt 
olulised apo A-l tasemes ja olid piiripealse 
statistilise tõenäosusega apo В puhul.

Kokkuleppelised hinnangukriteeriumid apo В ja 
apo A-l tasemega tugevas positiivses 
korrelatsioonis olevale LDL- ja HDL-kolesterooli 
kontsentratsioonile veres meestel ja naistel ei erine. 
Sellest lähtudes peame 30-65-aastaste mõlemast 
soost veredoonorite apo A-l referentspiirideks 
1,21 - 1,98 g/l, apo В jaoks aga 0,62- 1,29 g/l. 
Apo A-l puhul tuleb tähelepanu pöörata eelkõige 
juhtudele, kus väärtus on väiksem kui 5. tsentiili 
lõikepunkt, kuna sellega kaasneb tavaliselt 
hüpoalfakolesteroleemia. Apo В puhul peab 
jälgima 95. tsentiili ületavaid väärtusi, millega 
enamasti kaasneb hüperkolesteroleemia.

Kui võrrelda meie andmeid Soome analoogse 
uuringu tulemustega, siis näeme, et 5. ja 95. tsentiili 
lõikepunktid 25-64-aastastel soome meestel on 
apo A-l puhul 0,91 -1,80 g/l ja apo В korral 0,54
1,48 g/l juures ning naistel on vastavad väärtused 
0,99-1,91 g/l ja 0,46-1,41 g/l. Seega on 
statistiliselt leitud apolipoproteiinide referents- 
väärtused Eestis saadud andmetega võrreldes 
madalamate väärtustega ja laiemates piirides. 
Apolipoproteiinide uuringud tehti Soomes 
immunoturbidimeetrilisel meetodil ning kasutatud 
standardmaterjalid olid samad. Erinevuseks oli et
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Tabel 3 Lineaarsed korrelatsioonid (Pearsoni r) vereseerumi apolipoproteiinide ja vanusevahel

Mehed, n = 196 Naised, n = 301

Apo A-l Apo В Apo A-l Apo В

Vanus -0,10; p=0,16 0,13; p=0,07 0,13; p<0,03 0,34; p<0,001

Apo A-l 0,01; p=0,93 0,13; p<0,03

Soome uuring hõlmas vaid noori täiskasvanuid.
1992.-93. aastal määrati Moskva Mittenak- 

kuslike Haiguste Profülaktika Instituudis apo A-l ja 
apo В kontsentratsioonid 30-54-aastastel Tallinna 
meestel (11). Apo A-l ja apo В keskmine tase oli 
vastavalt 1,68 g/l ja 1,18 g/l, seega kõrgem meie 
uuringu tulemustest. Apolipoproteiine määrati sel 
juhul teises laboratooriumis, kus kalibraatorina 
kasutati rahvusvahelise standardi (CDC 1883) järgi 
kalibreeritud kohalikku seerumipuuli (kogumit). 
Praegu kasutusel olevad standardseerumid 
baseeruvad Rahvusvahelise Kliinilise Keemia 
Föderatsiooni (IFCC) lüofiliseeritud standard- 
materjalidel (SP1 apo A-l ja SP3-07 apo В 
määramiseks).

Apolipoproteiinide taseme ealine 
dünaamika. Vereseerumi apo В sisaldus 
suureneb vanusega, erinevus on statistiliselt 
tõepärane naiste hulgas (vt tabel 2). Naistel 
suureneb vananedes ka apo A-l tase: 50-60-aas- 
tastel naistel on vereseerumi apo A-l sisaldus 
usutavalt kõrgem kui 40-49-aastastel. Sarnane 
tulemus on saadud Münsteri kardiovaskulaarsete 
riskitegurite uuringus, kus 55-64-aastastel naistel 
oli noorema vanuserühmaga võrreldes kõrgem 
vereplasma apo A-l sisaldus, millega kaasnes üld- 
ja HDL-kolesterooli verekontsentratsiooni suure
nemine (9). Samas uuringus jäi meeste apo A-l tase 
pärast 35. eluaastat aga konstantseks. Sedasama 
võis täheldada meie uuritute puhul: 40-49 aasta 
vanuses on vereseerumi apo A-l meestel ja naistel 
võrdne, 50-65-aastaselt on aga naistel meestega 
võrreldes ilmne tendents kõrgematele apo A-l 
väärtustele (p=0,08). Neid ealisi muutusi kinnitas 
ka korrelatsioonanalüüs, mis tõi välja positiivse 
seose vereseerumi apo В ja vanuse vahel mõlemal 
sool, apo A-l taseme ja vanuse vahel aga ainult 
naistel (vt tabel 3).

Rahvuslikku kuuluvust arvestav 
analüüs. Eestlastel ja mitte-eestlastel ei ilmnenud 
vereseerumi apo A-l ja В keskmistes verekont- 
sentratsioonides statistiliselt olulisi erinevusi. 
Võrreldes tulemusi eagruppide kaupa, täheldasime 
30-39-aastastel eesti meestel tendentsi 
madalamale vereseerumi apo A-l sisaldusele 
(p<0,l), vanuses üle 50 eluaasta aga madalamat 
apo В taset (p<0,l), võrreldes mitte-eestlastest 
eakaaslastega. Tallinna noorte perede uuringus oli 
18-30-aastastel eesti meestel apo В kõrgem kui 
samas vanuses venelastel (12). Varem oleme 
täheldanud kõrgemat vereseerumi apo В sisaldust 
ka eesti koolipoistel samaealiste mitte-eestlastega 
võrreldes (13). Meie uuringus oli rahvuse 
määramine raskendatud, sest andmebaasis puudus 
teave rahvuse kohta ning seetõttu ei saa kindlaid 
järeldusi vere apolipoproteiinisisalduse erinevuste 
kohta eestlastel ja mitte-eestlastel töö tulemuste 
alusel teha.

Lipoproteiinide ainevahetust mõjutavad ka 
sotsiaalsed faktorid. Doonorite sotsiaalse 
tausta kohta annab informatsiooni haridustase ja 
tööhõive. Veredoonorite haridustase oli madalam 
kui Eesti terviseuuringus osalenute haridustase (14). 
Põhi- ja algharidust oli doonorite hulgas 2-3% 
võrra sagedamini, kõrgharidust aga ligi kaks korda 
harvemini kui üldiselt. Ilmseid erinevusi vereseerumi 
apo A-l ja В näitajates erineva haridustasemega 
inimestel ei esinenud. Töötuid oli meesdoonorite 
hulgas 3,6%, naiste seas 1%, nende keskmised 
apolipoproteiinide kontsentratsioonid ei erinenud 
ülejäänute omast.

Umbes 3/4 uuringus kasutatud doonoriverest 
on kogutud väljasõitudel Põhja-, Lääne- ja Ida- 
Eestisse ning seetõttu arvame, et saadud tulemus 
vereseerumi apo A-l ja apo В kontsentratsiooni 
hindamiseks on antud meetodi (rakettimmuuno- 
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elektroforeesi) puhul sobiv kogu Eesti rahvastiku 
jaoks. Epidemioloogiliste referentsväärtuste 
määramine üle Eesti moodustatud juhuvalimis 
olnuks teostamatu selle kalliduse tõttu.

Kokkuvõte
Käesolevas töös leidsime referentsväärtused 

apo A-l ja В verekontsentratsiooni hindamiseks Eesti 
30-65-aastastele veredoonorifele, võttes aluseks 
5. ja 95. pertsentiili lõikepunktid. Vereseerumi apo 
A-l sisalduse referentsväärtusteks peame vahemikku 

1,21 - 1,98 g/l ning apo В kontsentratsiooni jaoks 
vahemikku 0,62-1,29 g/l. Soovitame saadud 
väärtusi kasutada vereseerumi apo A-l ja apo В 
sisalduse kontrollväärtustena Eesti inimeste puhul, 
kui määramine toimub rakettimmuunelektroforeesi 
meetodil. Uuringu alusel selgus ka, et vereseerumi 
apo В tase tõuseb vananedes mõlemal sool, apo 

A-l aga ainult naistel.

Uurimust on toetanud Eesti Teadusfond (grant 
nr 2173 ja 134).
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Summary
Apolipoproteins A-l and В in middle-aged persons: reference values, impact of ageing

The aim of the study was to determine reference 
values for apo A-l and B serum levels in middle
aged blood donors residing in different districts of 
Estonia. Apolipoproteins were measured in 497 
donors (196 men and 301 women) by the method 
of rocket-immunoelectrophoresis, using standard 
materials of Orion Diagnostica, Espoo, Finland.

Cut-off points of the 5th and 95th percentiles of apo 
A-l and apo B distribution were 1.21-1.98 g/l and 
0.62-1.29 g/l, correspondingly. These statistical 
reference ranges, determined for apparently 
healthy blood donors could be used as reference 
values for the population of Estonia.
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Perfereerunud peptilise haavandi riskifaktorid

Toomas Sillakivi, Ants Peetsalu - Tartu Ülikooli kirurgiakliinik

perforeerunud peptiline haavand, H. pylori, riskifaktorid

Perforeerunud peptilise haavandi (PPH) 
epidemioloogia on viimastel aastakümnetel oluliselt 
muutunud. Arenenud riikides on PPH 
esinemissagedus vähenenud noortel patsientidel 
ja meestel ning suurenenud eakatel patsientidel ja 
naistel (1), seejuures on kasvanud PPH-ga 
patsientide keskmine vanus, naiste osakaal, 
mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA) 
tarvitajate ning kaasuvate haigustega patsientide 
arv (2, 3). PPH kirurgilises ravis on toimunud 
muutused mittedefinitiivsete operatsioonide kasuks 
(4). Sellisele ravitaktikamuutusele on kõige 
olulisemat mõju avaldanud postoperatiivne 
Helicobacter pylori eradikatsioonile suunatud ravi.

Tartu piirkonnas on aastatel 1991 -97 (võrreldes 
perioodiga 1978-90) aset leidnud järsk PPH 
esinemissageduse kasv, sarnane tendents on olnud 
omane õigupoolest kogu Eestile. Samas ei ole 
oluliselt muutunud PPH-ga patsientide vanus ega 
sooline koosseis (5). PPH esinemissagedus aastatel 
1991-97 (16-26 juhtu 100 000 inimese kohta 
aastas) ületab 2-10 korda viimaste aasta
kümnendite vastavaid näitajaid (2,3-10 juhtu 
100 000 inimese kohta aastas) arenenud riikides 
(3,6, 7).

Selle uuringu eesmärgiks oli välja selgitada PPH 
suure esinemissageduse võimalikke põhjuseid Eesti 
patsientidel. Püüdsime hinnata PPH riskifaktorite 
esinemist, tüsistusele eelnenud diagnostikat ning 
praegusaegsetele arusaamadele vastavat 
haavandiravi nendel patsientidel enne 
perforatsiooni teket.

Uurimismaterjal ja -meetodid
Prospektiivne uuring hõlmas kõiki ajavahemikul 

1. jaanuarist 1997. a kuni 31. detsembrini 1999. a 

Tartu Maarjamõisa Haiglasse hospitaliseeritud 129 
PPH-ga patsienti. Iga patsiendi kohta täideti pre- ja 
postoperatiivselt spetsiaalsed protokollid, mis 
hõlmasid ka põhjalikku elu- ja haiguse anamneesi, 
sealhulgas võimalikke PPH riskifaktoreid (stress, 
patsiendi sotsiaalne staatus, suitsetamine, 
mittesteroidsete põletikuvastaste ainete kasutamine 
ning eelneva haavandtõveravi kasutamine või 
mittekasutamine), millele on viidatud eelnevates 
uuringutes (1,8, 9). Tüsistusele eelnenud perioodil 
patsiendile tehtud haavndtõveravi klassifitseeriti 
järgmiselt: ravi vajaduse korral (vaevuste tekkel 
ravimite tarvitamine mõne päeva jooksul), 
vahelduvravi (1-2 kuud kestev ravi haiguse 
ägenemise ajal) ning säilitusravi (ravimite 
igapäevane tarvitamine vähemalt viimase 3 kuu 
jooksul) (10). H. pylori identifitseerimiseks koguti 
patsientide juhusliku valiku alusel 2 antrumi ja 2 
maokorpuse limaskesta proovitükki kas 
operatsiooni ajal biopsiatangidega läbi perforat- 
siooniava või postoperatiivselt panendoskoopial. 
H. pylori esinemist hinnati 96 juhul histoloogiliselt, 
kasutades Giemsa värvingut, ning 53 juhul 
täiendavalt antrumi limaskesta biopsiamaterjali 
uurides PCR (polümeraasahelreaktsioon) 
metoodika abil (11). Väljalõigatud haavandit või 
haavandi servast võetud proovitükki uuriti 
histoloogiliselt hematoksüliineosiinvärvingut 
kasutades 77 patsiendil.

Tulemused
Prospektiivse uuringu perioodil aastatel 1997-99 

hospitaliseeriti Tartu Maarjamõisa haiglasse 129 
PPH-ga patsienti keskmise vanusega 48,6 aastat 
(96 meest keskmise vanusega 42,8 a ja 33 naist 
keskmise vanusega 65,6 a). 111 juhul esines 
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duodenaalhaavandi ja 16 juhul maohaavandi 
perforafsioon. Arvestades ainult Tartu piirkonda 
sisse kirjutatud patsiente, olid PPH esinemis
sageduse näitajad aastatel 1997-99 vastavalt 26, 
17 ja 22 juhtu 100 000 inimese kohta aastas.

Ainult 30%-l patsientidest oli haavandtõbi 
diagnoositud enne perforatsiooni teket (12% 
endoskoopiliselt, 4% röntgenoloogiliselt, 12% 
mõlema meetodi abil ning 2% varasemal 
perforatsiooni tõttu tehtud operatsioonil) (vt jn 1). 
Aeg haavandi diagnoosimisest kuni perforatsiooni 
tekkeni varieerus 2 kuust kuni 45 aastani (mediaan 
8 aastat). Lisaks oli veel 53%-l patsientidest 
eelnevalt esinenud haavandtõvele iseloomulikke 
ülakõhukaebusi. Seejuures 78% kõigist patsientidest 
ja 44% nendest, kellel haavandtõbi oli eelnevalt 
diagnoositud, ei olnud viimase aasta jooksul 
haavandtõveravimeid tarvitanud (vt jn 2), ainult 1 
patsient (3%) oli tarvitanud omeprasooli. Mitte ükski 
129 patsiendist polnud saanud H. pylori 
eradikatsioonile suunatud ravi. 11% patsientidest 
tarvitas pidevalt MSPVA-d (vt jn 3). 77% 
patsientidest olid suitsetajad ning 63% tunnistas 
stressi esinemist (patsiendi enda subjektiivne 
hinnang) (vt jn 4). 24% patsientidest olid 
pensionärid, 41% töötasid ning 20% olid töötud 
või elatusid juhutöödest.

Histoloogiliselt (Giemsa värving) uuritud 
maolimaskestatükkides oli 97%-l juhtudest (93/96) 
sedastatav H. pylori esinemine, seda tõestasid ka 
PCR (polümeraasahelreaktsioon) metoodikal 

tehtud antrumi limaskestauuringud - H. pylon oli 
sedastatav 96%-l juhtudest (51/53). Kõigil 77 
patsiendil, kellel uuriti haavandit histoloogiliselt, 
oli tegemist kroonilise haavandi perforatsiooniga.

Arutelu
Sarnaselt meie retrospektiivse uuringuga (5) olid 

ka selle prospektiivse uuringu patsiendid oluliselt 
nooremad (keskmine vanus 48 aastat vs 53-63 a 
lääneriikides) ning naiste osakaal väiksem (26% 
ks40-69% lääneriikides) kui enamikus arenenud 
riikides tehtud uuringutes (2, 3, 6, 12). Seevastu on 
patsientide jaotus meie uuringus ja 1997. a Ida
Euroopa riikides tehtud uuringus (Copernicuse 
programm - ägeda kõhuvalu uuring Ida-Euroopas) 
sarnased (13).

Selle uuringu tulemused viitavad mitmetele 
faktoritele, mille koosmõju on ilmselt viinud järsule 
PPH esinemissageduse kasvule, ning sellele, miks 
viimase aastakümnendi näitajad arenenud 
riikidega võrreldes on sedavõrd suured.

1. Ühiskondliku stressi osa. Sarnaselt PPH 

esinemissageduse kõvera järsu tõusuga aastast 
1991 on käitunud ka suitsiidikõver Eestis (14). 
Analoogiline PPH esinemissageduse oluline kasv 
esines ka Hong-Kongis pärast iseseisvumist, mil 
tõsiste poliitilis-majanduslike muutuste foonil 
märgati ka stressi suurenemist ühiskonnas (8).

2. Sotsiaalsed faktorid. Uuritud PPH-ga 
patsientide seas oli rohkelt nn madalama sotsiaalse 
klassi esindajaid (ainult 41 %-l oli stabiilne töökoht).

Joonis 1. PPH-ga patsientide osakaal, kellel on varem diagnoositud haavandtõbi või esinenud ülakõhukaebused
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noositud

Kõik patsiendid Need, kellel haavandtõbi oli varem diag

Joonis 2. Haavandtõve varasem ravi PPH-ga patsientidel

MSPVA tarvitamine Suitsetamine

aeg-ajalt 
25%

33%

Joonis 3. Mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA) tarvitamine ja suitsetamine PPH-ga patsientide hulgas

Stress anamneesis Sotsiaalne staatus

õpilane/ 
ülalpeetav

Joonis 4. Stress ja sotsiaalne staatus PPH-ga patsientidel

mEDfflö№0D 720



3. Suitsetamine. PPH-ga patsientidest oli 
suitsetajaid 77%; suitsetamise rollile PPH tekkes on 
viidatud ka teistes uuringutes (1).

4. Eelneva diagnostika puudused. Väga suurel 
osal PPH-ga patsientidest (70%) oli eelnevalt 
jäänud haavandtõbi diagnoosimata, kuigi 53%-l 
patsientidest esinesid haavandtõvele iseloomulikud 
ülakõhukaebused. Põhjuseks on ilmselt ka 
patsientide vähene haigusteadlikkus ning arstiabi 
raskem kättesaadavus mõnes sotsiaalses rühmas.

5. Nüüdisaegse medikamentoosse haavandi- 
ravi puudumine enne perforatsiooni teket. 44% 
haavandidiagnoosiga patsientidest polnud 
perforatsioonile eelnenud aasta jooksul saanud 
haavandiravi. Varasemates uuringutes on 
näidatud, et pikaajaline säilitusravi H2-blo- 
kaatoriga vähendab oluliselt perforatsiooniriski 
mitteravitud haavandihaigetega võrreldes (9). 
Ükski haige polnud saanud H. pylori 
eradikatsioonile suunatud ravi. Kui võrrelda meie 
uuringu tulemusi 1995. a Eestis tehtud uuringuga 
(10), siis näeme, et olulist muutust pole toimunud. 
Ka 5 aastat tagasi tehtud küsitlus näitas, et kuigi 
säilitusravi ja H. pylori ravi pidasid 
haavandtõvehaigetel õigeks 34-84% arstidest, 
kasutati sellist ravi tegelikkuses vaid 0-20%-l 
patsientidest. Tuleb siiski märkida, et erinevalt 
1995. aastal arstide küsitluse teel saadud 
andmetest oleme meie oma uuringus hinnanud 
patsientidelt saadud andmeid reaalselt kasutatud 
ravi kohta.

Meie uuringu tulemused näitavad, et H. pylori 
esinemine PPH-ga haigetel on väga sage (97 vs 
50-83% arenenud riikides) (15, 16). Kas PPH 
esinemissageduse muutused ja sedavõrd suur 
H. pyloriga infitseeritus on seotud, pole siiski 
selge. Kuigi H. pylori eradikatsioon on saanud 
põhiliseks argumendiks haavandtõve mittedefi- 
nitiivse operatiivse ravitaktika pealetungil, pole 
H. pylori roll perforatsioonide puhul, erinevalt näi
teks haavandiverejooksudest, lõplikult selge (15, 16).

Kokkuvõte
Võib öelda, et PPH esinemissagedus Eestis on 

viimasel kümnendil jätkuvalt väga suur. Meie 
patsientidel esinevate riskifaktorite seast võiks välja 
tuua H. pylori suure esinemissageduse, stressi, 
sotsiaalsed probleemid, suitsetamise. Haavand- 
tõbe diagnoositakse enamikul haigetest alles 
perforatsiooni tekkel. Ka eelnevalt diagnoositud 
haavandtõvega patsiendid polnud sageli saanud 
adekvaatset medikamentoosset ravi, kusjuures 
H. pylori eradikatsiooni rakendamine ravis 
puudub üldse.

Olukorra parandamiseks tuleb vähendada 
peptilise haavandi eluohtliku tüsistuse - 
perforatsiooni tekkeohtu. Vastavad meetmed 
peavad olema suunatud ühelt poolt arstkonnale, 
kes peaks paremini ära kasutama haavandtõve 
tänapäeva ravivõimalusi, ja teiselt poolt tuleb 
tõhustada selgitustööd inimeste seas, et 
suurendada haigusteadlikkust ning julgustada 
pöörduma arsti poole.
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Alzheimeri tõve haigel on 
kaalul enam kui mälu 2...

EXELON®

parandab igapäevatoimingutega
hakkamasaamist3,4
aitab säilitada kognitiivset võimekust3,4

võimaldab saavutada maksimaalset 
terapeutilist toimet tänu individuaalsele 
annustamisele 4
on ohutu ja hästi talutav 4 6

EXELON® 
on suunatud

säilitamisele

Alzheimeri tõve haige jaoks...

-Exelon
(rivastigmiin)

Parim, mida juba täna saad teha 
Function-abilityMsä i I ita m iseks

Function-ability” iseloomustab nii haige võimet igapäevatoimingutega hakkamasaamisel 
kui ka tema kognitiivset võimekust. Function-ability1' kaotus halvendab märkimisväärselt 
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Summary
Risk factors of perforated peptic ulcer

The aim of the study was to clarify possible 
causes of the high incidence of perforated peptic 
ulcer in Estonian patients by assessment of risk 
factors, including pre-complication diagnostics and 
use of ulcer treatment, on the basis of contemporary 
knowledge, in these patients before development 
of perforation.

The prospective study comprised all 129 
perforated peptic ulcer patients who were admitted 
toTartu Maarjamõisa Hospital in 1997-1999.

In 70% of our patients ulcer disease had not 
been diagnosed before development of the 
complication, and even 44% of patients with 
previously proved ulcer diagnosis had not taken 
drugs against ulcer disease (Hy blockers, proton 

pump inhibitors). No patient had passed treatment 
for Helicobacter pylori. Of the patients 77% were 
smokers, 63% mentioned stress in everyday life and 
in 97% H. pyloriinfection was detected in the gastric 
mucosa. The high incidence of perforated peptic 
ulcer can be related to high H. pylori infection 
among our patients as well as to frequent smoking, 
stress and social problems. No one patient had 
undergone H. pylori eradication prior to the 
complication. To reduce the incidence of this life
threatening complication, proper measures should 
be directed to the raising of the awareness of both 
the medical staff and patients.

toomas.sillakivi@kliinikum.ee
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Luuderohuekstrakti toime ja taluvus 
hingamisteede haigusi põdevatel lastel

Virve Pargi - Tallinna Kesklinna Lastepolikliinik

Luuderohulehtede erimenetlusel valmistatud 
kuivekstrakt on ekspektorandina tuntud juba üle 25 
aasta. Preparaati on kasutatud nii täiskasvanutel 
kui lastel köhaga kulgevate ägedate ja krooniliste 
hingamisteede põletikuliste haiguste sümpto
maatiliseks raviks. Ravimil on sekretolüütiline ja 
spasmolüütiline toime.

Käesolevas töös on uuritud luuderohulehtede 
kuivekstraktist valmistatud köhasiirupi PROSPAN® 
kliinilist toimet ja taluvust lastel.

Preparaadi efektiivset toimet ja head taluvust 
on tõestatud varasemates kliinilistes uuringutes (1 -4). 
Luuderohuekstrakti hingamisfunktsiooni paran
davat toimet on demonstreeritud ka astmahaigetel 
(5). On välja selgitatud, et luuderohuekstraktist vee 
baasil valmistatud ravimit tuleb kasutada umbes 
2,5 korda suuremas annuses kui etanooli baasil 
valmistatud preparaati (4, 6). Seepärast tuleb 
konkreetse preparaadi annustamisel järgida täpselt 
ravimi kasutusjuhendit.

Metoodika
Võrdlusgrupita ravimiuuring korraldati vastavalt 

AMG Helsingi / Tokio deklaratsiooni nõuetele 
kliiniliste ravimiuuringute kohta.

Uuringusse kaasati 149 patsienti (vanuses 3- 14 
aastat), kes olid ravil Tallinna Kesklinna Laste
polikliinikus, Tallinna Telliskivi Perearstikeskuses või 
Tartu Tähtvere Laste-ja Perearstikeskuses. Kõikidel 
lastel diagnoositi köhaga kulgevat hingamisteede 
põletikku. Uuringusse ei kaasatud lapsi, keda raviti 
mõne teise ekspektorandi või köha pärssiva 
ravimiga, samuti neid, kel oli teada fruktoosi- 
talumatus (sorbitooli sisalduse tõttu preparaadis) 
või esines ülitundlikkus ravimi suhtes. Uuringust jäid 
välja ka patsiendid, kel diagnoositi muu hingamis

teede või kopsuhaigus (astma, pneumoonia, 
kopsude tsüstiline fibroos).

Prospani manustati vastavalt kasutusjuhendile 
1 -2 teelusikatäit 3 korda päevas sõltuvalt vanusest. 
Ravikuur kestis keskmiselt 8 (± 2,5) päeva. 
Kliiniliselt hinnati sümptomaatikat (köha, rögaeritus 
ja respiratoorne düspnoe) enne ja pärast ravikuuri 
lõppu. Ravimi toimet hinnati nelja palli süsteemis 
alates sümptomite kadumisest kuni sümptomaatika 
ägenemiseni.

Tulemused
Ravi tulemusel köha vähenes oluliselt või lakkas 

91 %-l patsientidest, rögaeritus vähenes või lakkas 
94%-l ja respiratoorne düspnoe kadus 93%-l 
ravialustest. Vaid 3%-l lastest ravi toimel 
sümptomaatika ei muutunud ning 2%-l patsientidest 
haigusnähud süvenesid.

Enamus lastest (96%) talusid ravimit hästi. 
Kolmel lapsel tuli ravi katkestada hingamisteede 
süvenevate obstruktsiooninähtude (2 juhul) või 
allergilise lööbe kujunemise tõttu (1 lapsel).

Kokkuvõte
Luuderohu kuivekstraktist valmistatud köhasiirup 

(Prospan) on tänu headele ravitulemustele sobiv 
ka laste ravimiseks. Preparaati tuleb manustada 
kasutusjuhendis antud soovituste järgi.
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Summary
Effectiveness and tolerability of ivy extract in children with respiratory diseases

In multicenter study the effectiveness and 
tolerability of ivy extract (PROSPAN®) in 149 
children of age 3-14 year with respiratory 
inflammatory diseases was studied. The dosage of 
the drug was 1 -2 teaspoonful 3 times per day and 
average duration of treatment was 8 days. As 
results of treatment the symptoms of respiratory 

diseases like cough, sputum excretion and dyspnoe 
disappeared or improved among 91 %, 94% and 
93% of patients. The tolerability of the drug was 
good in 96% of patients.

The results confirm that used dosages of Prospan 
are effective and very well tolerated also in the 
treatment of children.

Seedetrakti verejooksude risk aspiriini pikaajalisel 
kasutamisel ei sõltu ravimiannusest

Aspiriini on kasutatud laialdaselt kogu 
maailmas südame-veresoonkonna haiguste 
preventsiooniks, kusjuures aspiriini väikestes 
annustes on peetud suhteliselt ohutuks seedetrakti 
verejooksude suhtes. Seedetrakti verejooksude 
sagedust ja selle seost aspiriinidoosiga ravimi 
pikaajalisel kasutamisel hinnati 24 randomiseeritud 
uuringu meta-analüüsil, mis hõlmas kokku 66 000 
patsiendi andmeid vähemalt üheaastase 
jälgimisperioodi kohta. Selgus, et mao-sooletrakti- 
verejookse esines 2,47%-l haigetest, kes tarvitasid 
aspiriini, ja 1,42%-l kontrollgrupi isikutest, kes said 

platseeboravimit. Hemorraagiate sagedus vähenes 
ainult 1,5%, kui doosi vähendati 100 mg võrra. 
Seega ei vähenda aspiriini väiksemad annused 
oluliselt verejooksuriski.

Järelikult tuleks enne ravi alustamist aspiriiniga 
hoolikalt kaaluda poolt- ja vastuargumente, eriti 
primaarse preventsiooni puhul, kus efekt on 
suhteliselt väike.

BMJ 2000;321:1183-7.
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Eesti Arst 2000; 79(12): 725—730
Alzheimer! tõbi. Sümptomid, diagnoosimine, 
ravivõimalused

Ülla Linnamägi, Reet Kinks - TÜ närvikliinik

Alzheimeri tõbi, kognitiivsed häired, käitumishäired, amüloid, antikolinergilised ravimid, östrogeenid, 
mittesteroidsed põletikuvastased ained

Alzheimeri tõbi on progresseeruv, dementsust 
põhjustav neurodegeneratiivne haigus, millel on 
iseloomulik kliiniline pilt ja ja histopatoloogiline 
leid. Alois Alzheimer kirjeldas 1906. aastal 
progresseeruva dementsuse tõttu 55-aastaselt 
surnud naispatsiendi haigusjuhtu (1), sarnase 
kliinilise pildi ja histoloogilise leiuga haigusjuhte 
hakati diagnoosima Alzheimeri tõvena (AT) (2). 
Esialgu arvati, et Alzheimeri tõbi on harva esinev 
preseniilse dementsuse vorm. Histopatoloogiliste 
uurimuste alusel selgus, et muutused ajukoes on 
kvalitatiivselt samad ka enamikul seniilse 
dementsusega patsientidel. Seetõttu diagnoosi
takse Alzheimeri tõbe nüüd ka hilise algusega ja 
aeglaselt progresseeruva dementsuse juhtudel. 
Epidemioloogiliste uurimuste alusel on AT levimus 
üle 65-aastaste seas 6-8% ja see moodustab üle 
poole kõigist dementsussündroomidest (3).

Etioloogia ja patogenees
Alzheimeri tõve korral esinevad peaajus 

histopatoloogilised muutused: neuriitilised 
amüloidnaastud ning neurofibrillaarsed kämbud. 
Neuriitilised amüloidnaastud moodustuvad 
põhiliselt ß-amüloidsest peptiidist (Aß) ja 
neurofibrillaarsed kämbud koosnevad 
hüperfosforüleeritud tsütoskeleti valgust TAU-prote- 
iinist.

Aß tekib oma eelmolekuli, amüloid-prekursor- 
proteiini (APP) proteolüütilisel lagundamisel ning 
toksiline on eriti 42 aminohappest koosnev 
amüloidne peptiid (Aß42). Mitmete soodustavate 
faktorite toimel (apolipoproteiin E, komplemendi- 
süsteem jm) agregeerub amüloid kortikaalses 
hallaines ja aju subkortikaalsetes tuumades 

amüloidnaastudeks. Amüloid võib olla 
neurotoksiline mitme patogeneetilise mehhanismi 
kaudu: rakumembraani kahjustus, vabade 
radikaalide teke, apoptoosi käivitamine, kaltsiumi 
homeostaasi häirumine. Aß vähendab ka 
kolinergilise virgatsaine atsetüülkoliini sünteesi ja 
vabanemist (4).

Alzheimeri tõve põdenud inimeste ajude 
morfoloogiline analüüs näitab, et dementsuse 
raskusaste korreleerub neurofibrillaarsete kompute 
tihedusega ajukoes, see viitab ka selle patoloogilise 
substraadi olulisusele haiguse patogeneesis. 
Normaalses rakus TAU-proteiin stabiliseerib 
mikotuubuleid, mille ülesandeks rakus on ainete 
transport. Neurofibrillaarsed kämbud tekivad juhul, 
kui nimetatud valgu fosforüleerumine ei toimu 
normaalselt, mikrotuubulite kahjustuse tagajärjel 
raku transportfunktsioon häirub ja rakk hävib (5).

Selliste patohistoloogiliste muutustega kaasneb 
neurodegeneratiivsete protsesside kiirenemine ja 
närvirakkude surm, sünapsite ja virgatsainete hulga 
vähenemine. Kõige suuremad muutused toimuvad 
kolinergilises süsteemis. Häirub atsetüülkoliini 
süntees, sest sünteesi eest vastutava ensüümi tase 
võib AT korral väheneda kuni 90%. Kuna 
atsetüülkoliin osaleb virgatsainena kognitiivsetes 
protsessides, siis on selle neuromediaatori defitsiit 
sümptomite tekkel olulise tähendusega (6).

Geneetilisi põhjuseid on peetud üheks 
olulisemaks AT riskifaktoriks. Esimese astme 
sugulastel on east sõltuv risk haigestuda Alzheimeri 
tõppe ja see võib küündida 38%-ni (7) ning osa 
autorite arvates võib see olla isegi suurem, seda 
mõne nn vastuvõtlikkus-geeni kandluse tõttu. Kuna 
keskmine eluiga Eestis on madal, siis vaatamata 
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riskigeeni kandlusele ei ela paljud inimesed nii 
vanaks, et geenid jõuaks ekspresseeruda ja viia 
neurodegeneratiivse haiguseni.

Umbes 10% AI juhtudest päranduvad autosoom- 
dominantselt. Sagedaste AT diagnoosidega 
sugupuude liikmete geneetilise materjali uurimine 
on viinud senini nelja erineva geenilookuse avasta
miseni, mis võivad põhjustada kaasasündinud 
suurenenud vastuvõtlikkust haigusele. Praeguseks 
on näiteks teada 21. kromosoomis asuvas APP 
geenis vähemalt 12 mutatsiooni, mis võivad 
põhjustada perekondlikku AT. 40-50% 
perekondlikest AT juhtudest on tingitud aga 
14. kromosoomis asuva preseniliin 1 (PS1) geeni 
defektist (8). AT haigetel on leitud PS1 geenis üle 
70 mutatsiooni, mis kõik põhjustavad suurenenud 
Aß42 teket. Preseniliin 2 (PS2) geen leiti 
1. kromosoomis osal perekondlikest juhtudest. Ka 
PS2-valgu geneetiliselt tingitud kahjustus viib Aß42 
tekke suurenemiseni (9).

Alzheimeri tõve kliinilised tunnused
Dementsus on kliiniline sündroom, millele on 

iseloomulikud kahte tüüpi sümptomid. 
Diagnoosimisel on aluseks küll kognitiivne defitsiit, 
kuid lähedastele ja hooldajatele osutuvad 
häirivamaks kõrvalekalded patsiendi käitumises 
ning emotsionaalses sfääris ning isiksusemuutused.

Alzheimeri tüüpi dementsuse puhul on 
kahjustatud mitmed ajukoore kõrgemad 
funktsioonid, s.t kognitiivsed funktsioonid. 
Kognitiivsete häirete all mõeldakse oma elu jooksul 
omandatud teadmiste ja oskuste vähenemist, mis 
võib viia kuni nende täieliku kaotuseni. Üheks 
teadaolevamaks dementsuse sümptomiks on 
mäluhäire, kusjuures tüüpilistel juhtudel ei 
suudeta uut informatsiooni omandada, säilitada 
ega reprodutseerida. Hilisstaadiumis võib kaduma 
minna ka varem omandatud informatsioon. Vahetu 
e ülilühiajaline mälu võib olla säilinud.

Kõige iseloomulikumad on kõnehäired: 
sõnavara vähenemine, kõnest arusaamise häire ja 
vale sõnakasutus (parafaasia - sõnades 
kasutatakse valesid häälikuid, sõna asendatakse 
tähenduselt mittesobiva sõnaga). Võime lauseid 

järele korrata on tihti säilinud. Iseloomulikud 
sümptomid on ka apraksia e raskused planeeritud 
sihipärase tegevuse sooritamisel ning agnoosia 
e võimetus ära tunda tuttavaid objekte ja isikuid. 
Raskendatud on orienteerumine ruumis, 
arutlusoskus, taiplikkus, arvestamine asjaoludega 
ning see võib põhjustada olukorra valet hindamist 
ja ebaadekvaatset sotsiaalset käitumist. Raskusi 
põhjustavad igapäevatoimingud ja komplekssete 
ülesannete täitmine. Patsient ei saa hakkama 
riietumisega (ta valib näiteks ebakohased riided, 
paneb riietusesemed selga vales järjekorras). Ta 
ei pruugi toime tulla isikliku hügieeni ja 
söögitegemisega, samuti ei suuda ta enam 
iseseisvalt maksta makse ega korraldada oma 
rahaasju.

Kokkuvõttes ei tule isik enam toime tegevustega, 
mida ta varem tegi enam-vähem automaatselt. On 
avaldatud ka arvamust, et mõnikord võivad 
professionaalsed oskused säilida koguni kauem kui 
igapäevaellu puutuvad tegevused (10).

Käitumis- ja psüühikahäired võivad 
eelneda kognitiivse defitsiidi kujunemisele. 
Sümptomaatika varieerub: esineb kas üldine 
agiteeritus või passiivsus. Iseloomulikumateks 
agiteerituse ilminguiks on vaenulikkus, kas sõnaline 
või füüsiline agressiivsus, samuti hooldajal 
järelkõndimine, pidev soov kuhugi minna ja 
eesmärgitu ruumist ruumi liikumine, hilisstaadiumites 
ka kriiskamine, kõigist käeulatuses olevatest 
asjadest kinnihaaramine ja asjade kiskumine.

Dementsusega võivad kaasneda 
psühhoofilised seisundid, näiteks sundmõtted ja 
luulud (c<7 50%-l patsientidest). Kõige 
sagedasemad on paranoidsed väärkujutelmad. 
Patsiendid kaebavad, et partner on truudusetu, 
süüdistavad hooldajaid jt asjade varastamises ning 
tihti esineb jälitus- ja mürgitamisluul. 
Hallutsinatsioonid võivad ilmneda umbes 25%-l 
patsientidest, sagedamad on visuaalsed 
hallutsinatsioonid.

Depressioon ning ärevushäire esinevad 
kumbki ligikaudu 40%-l juhtudest ja võivad olla ka 
haiguse esmassümptomiteks. Raske võib olla 
eristada depressiooni ja dementsusest tingitud 
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apaatsust. Iseloomulikud on unehäired ja 
muutunud unetsükkel, kus maksimaalse aktiivsuse 
periood on nihkunud öisele ajale.

Neuroloogilist koldesümptomaatikat (motoorset 
või sensoorset) ei tohiks esineda, kuigi hilisemates 
dementsuse staadiumites võib lisanduda apraksiast 
tingitud kõnnaku- ja neelamishäired ning parkin- 
sonistlik sündroom (enamikul juhtudest hüpo- 
kineetilis-rigiidne vorm). Üksikjuhtudel võivad 
esineda ka epileptilised hood (11).

Kõik eespool loetletud haigusilmingud 
vähendavad haigestunud isikute hakkamasaamist 
ühiskonnas ja võivad teravalt vähendada nendega 
suhtlevate inimeste elukvaliteeti. Tihti vajavad selle 
sündroomiga haiged pidevat järelevalvet ja 
kõrvalabi igapäevatoimingutes.

Alzheimeri tõve diagnoos
NINCDS-ADRDA [National Institute of 

Neurological and Communicative Disorders and 
Stroke - Alzheimer Disease and Related Disorders 
Association} töörühm on esitanud 1984. a 
Alzheimeri tõve diagnoosimise kriteeriumid, millele 
toetub praeguseni enamik AT-ga tegelevaid arste 
ja uurijaid (12).

Nende kriteeriumite järgi on Alzheimeri tõbi (AT) 
mälu ja teiste kognitiivsete funktsioonide häirumine, 
mis on avastatav vastavate küsimustike abil ja 
kinnitatav neuropsühholoogilisel hindamisel. 
Nimetatud töörühm soovitas eristada võimalikku, 
tõenäolist või kindlat Alzheimeri tõbe ja esitas kõigi 
kolme võmaluse jaoks diagnoosikriteeriumid. Need 
kriteeriumid näitavad, kui selgelt iga üksiku 
patsiendi sümptomid on kooskõlas klassikalise 
Alzheimeri tõvega.

Alzheimeri tõve kliinilise diagnoosimise 
kriteeriumid

TÕENÄOLINE [PROBABLE} AT
• Dementsus on diagnoositud kliiniliselt ja 

dokumenteeritud vaimse seisundi miniuuringuga 
ning kinnitatud neuropsühholoogilisel uuringul.

• Esineb 2 või enam kognitiivset häiret.
• Progresseeruv kulg.

•Teadvusseisund pole häiritud.
• Puuduvad dementsust põhjustada võivad 

süsteemsed haigused.

TÕENÄOLISE AT diagnoosi toetavad
• afaasia, agnoosia, apraksia progresseeru- 

mine;
• käitumisstereotüüpide muutused;
• perekonnas varem esinenud AT;
• KT uuringul progresseeruv ajuatroofia;
•mittespetsiifilised muutused EEG-s;
•normaalne liikvorianalüüs.

TÕENÄOLISE AT diagnoosiga ei sobi
• järsk algus;
• neuroloogiline koldeleid haiguse varajases 

staadiumis;
• epileptilised hood või kõnnakuhäire haiguse 

varases staadiumis.

VÕIMALIK [POSSIBLE AT
• On diagnoositud dementsussündroom ja 

välistatud teised dementsust põhjustada võivad 
haigused.

• Haiguse algus, kliinilised ilmingud või kulg ei 
ole tüüpilised.

• Esineb süvenev ühe kognitiivse funktsiooni 
häire.

KINDEL [DEFINITE} AT
• Esinevad kliiniliselt tõenäolise AT kriteeriumid 

ja histopatoloogiliselt biopsial või autopsial on 
saadud kinnitus AT diagnoosile.

RHK-10 alusel diagnoositakse haigusjuhte, mis 
on tekkinud enne 65 eluaastat varase algusega, 
hilisemas vanuses tekkinud juhte aga hilise 
algusega Alzheimeri tõveks.

Et AT kindlat diagnoosi võimaldab ainult 
histoloogiline uuring, siis elupuhuselt on AT eeskätt 
väljalülitusdiagnoos. Siiski, AT kliinilise 
diagnoosimise võimalikkust näitab fakt, et 
probleemiga süvendatult tegelevates keskustes on 
80-90%-l kliiniliselt diagnoositud juhtudest 
diagnoos ka histoloogiliselt kinnitust leidnud.
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Sagedasemate dementsusvormide eristamisel 
on abiks see, et diagnoosikriteeriumid on kinnitatud 
ka teiste degeneratiivsete dementsuste (Picki tõbi e 
frontotemporaalne dementsus, Lewy kehakeste 
haigus), samuti vaskulaarse dementsuse jaoks. 
Väljalülitamist vajavate haiguste ja seisundite 
kirjeldus on eesti keeles kättesaadav (13, 14).

Diagnostilised probleemid võivad tekkida, kui 
sümptomaatika viitab küll dementsusele, kuid ei ole 
veel niivõrd tõsine, et segaks igapäevatoimigutega 
hakkamasaamist ja Alzheimeri tõbe diagnoosida 
pole alust. Sellisel juhul võib diagnoosida kerge 
kognitiivsete funktsioonide häire [mild cognitive 
impairment, toetutes järgnevatele kriteeriumitele 
(15):

• anamnees viitab intellektuaalse võimekuse 
vähenemisele;

• suuremaid nõudmisi esitav kutsealane või 
sotsiaalne tegevus ja isikutevaheline suhtlemine on 
häiritud;

• testidega on objektiviseeritud kas ühe või 
mitme kognitiivse funktsiooni häire, mis ei ole aga 
veel niivõrd raske, et annaks alust dementsus- 
sündroomi diagnoosiks.

Flicker kaasautoritega on väitnud (16), et 
diagnoosimiseks piisab 2-st järgnevalt loetletud 
sümptomist:

• eksimine võõras ümbruskonnas, eriti reisil;
• kaastöötajatele märgatav tööülesannetega 

toimetulemise vähenemine;
• sõnade leidmise raskus;
• suhteliselt vähe loetust jääb meelde;
• äsjatutvustatute nimede meeldetuletamine 

raskendatud;
• väärtesemete kaotamine või valesse kohta 

asetamine;
• kontsentreerumishäire.
Spetsialistid uurivad praegu just selliste 

sümptomitega patsiente, sest on arvatud, et tege
mist võib olla Alzheimeri tõve algstaadiumiga (17).

Abiuurimismeetodid Alzheimeri tõve 
korral

Arstile oleks väga vaja diagnoosi kinnitamiseks 
mingit laboratoorset või radioloogilist uuringut, mis 

kerge kognitiivse defitsiidi korral annaks objektiivse 
kinnituse Alzheimeri tõve diagnoosile. Eriti oluline 
on see seetõttu, et nii neuroprotektiivne kui ka 
sümptomaatiline ravi antikoliinesteraassete 
preparaatidega peaks algama AT varajases 
staadiumis. Viimasel ajal on sellel eesmärgil uuritud 
liikvorit. Tervete eakaaslastega võrreldes on AT 
korral tau-proteiini kontsentratsioon liikvoris 
suurenenud ja Aß42 kontsentratsioon vähenenud. 
Praegu arvestatakse diagnostilistes testides Aß40 
ja Aß42 suhtega, mille suurenemine ühtaegu tau- 
proteiini kontsentratsiooni tõusuga viitab AT 
diagnoosile (diagnostiline tundlikkus 71%, 
spetsiifilisus 83%) (18, 19). Uute neurovisuali- 
seerimismeetoditega on võimalik jälgida 
ajuatroofia süvenemist uuringute abil, mida 
korratakse teatud ajaperioodi möödudes.

Alzheimeri tõve ravi
Kuigi baasuuringud Alzheimeri tõve 

patogeneesi selgitamisel on jõudnud juba küllalt 
sügavale patogeneetilise protsessi olemusse, pole 
see siiski veel piisav, et sekkuda juba alanud 
haigusprotsessi ja seda peatada.

Kõik praegu kasutusel olevad ravimid kuuluvad 
sümptomaatilise ravi kategooriasse - ravida 
püütakse kõige selgemini väljendunud histokeemilist 
muutust, atsetüülkoliinergilise aktiivsuse vähenemist 
kesknärvisüsteemis. Positiivse tulemuse on andnud 
koliinesteraasi, s.t atsetüülkoliini lammutava 
ensüümi inhibiitorite kasutamine. Sellise farmako
loogilise käsitlusviisiga on saavutatud mälu ja 
kognitiivsete protsesside tagasihoidlik paranemine, 
aga seda ainult osal patsientidest. Praeguseks on 
tõestatud, et kognitiivset allakäiku on võimalik 
nende preparaatidega pidurdada poole kuni ühe 
aasta vältel, pikemaaegset efektiivsust aga alles 
uuritakse. Samuti on näidatud, et ravi katkestamise 
järel langeb ravimpreparaate kasutanud AT 
haigete vaimne võimekus kiiresti ning jõuab samale 
tasemele platseeboravimit saanud patsientidega, 
s.t vaimne allakäik pidurdub ainult ravimi võtmise 
ajal (20).

Praegu on kasutusel 5 ravimpreparaati: takriin 
(Cognex), donepeziil (Aricept), rivastigmiin 
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(Exelon), metrifonaat (Promem) ja galantamiin 
(Reminyl). Eestis on antikoliinesteraassetest 
preparaatidest registreeritud praegu Exelon ja 
planeeritud on registreerida Reminyl.

Exelonil, selektiivsel kesknärvisüsteemis toimival 
atsetüülkoliinesteraasi (AchE) ja butürüülkoliin- 
esteraasi (BuChE) inhibiitoril, on näidatud 
ravimuuringutega nii kognitiivseid funktsioone ja 
igapäevatoi mi ng utega hakkamasaamist 
parandavat kui ka käitumishäireid vähendavat 
toimet. Käitumishäire vähenemine võimaldab neil 
patsientidel vähendada ka antipsühhootiliste 
ravimite kasutamist (21 ). Erinevalt teistest 
koliinesteraasi inhibiitoreist on Exelonil ka 
butürüülkoliinesteraasi inhibeeriv toime. On 
arvatud, et BuChE võib mõjustada difuusselt 
asetseva mittetoksilise ß-amüloidi transformat
siooni neurotoksilisteks amüloidnaastudeks ning 
selle protsessi inhibeerimisega võiks olla võimalik 
aeglustada haiguse kulgu (22). Tavaliselt lammutab 
atsetüülkoliini AchE. AT progresseerudes AchE 
aktiivsus väheneb, seega suureneb gliiarakkude 
poolt sekreteeritava BuChE osatähtsus. Seetõttu on 
BuChE inhibeerimisel haiguse kulu mõjutamisel 
oluline roll (23). Lisaks on näidatud, et BuChE 
inhibiitorid parandavad kognitiivseid võimeid ilma 
kolinergilisi kõrvaltoimeid tekitamata (24).

Lisaks koliinesteraasi inhibiitoritele on ka 
mitmetel mittespetsiifilistel ravimitel ilmnenud 
Alzheimeri tõve progresseerumist aeglustav toime.

Epidemioloogiliste uurimuste alusel on leitud, et 
asendusravina östrogeene kasutanud naistel on 
50% võrra väiksem risk haigestuda Alzheimeri 
tõppe. Arvatavasti ei hoia östrogeenid siiski haigust 
ära, vaid võivad selle ilmnemist edasi lükata. Ühe 

toimemehhanismina tuleb uurijate arvates kõne alla 
östrogeenide atsetüülkoliini sünteesi kiirendav 
toime. Östrogeenid takistavad ka ß amüloidi 

ladestumist (25, 26).
Närvirakkude hukku põhjustavates mehhanis

mides AT patogeneesis on oma osa ka põletikulistel 
protsessidel. Kujunevate amüloidnaastude ümber 
võib leida viiteid komplemendisüsteemi ning 
mikrogliia aktiveerumisele. Mittesteroidsed 
põletikuvastased ained võivad edasi lükata AT 
teket ja pidurdada selle progresseerumist. Seda 
hüpoteesi toetavad ka epidemioloogiliste 
uuringutega ilmnenud faktid, et mittesteroidseid 
põletikuvastaseid aineid kasutanud inimestel esineb 
AT vähem ning toime on seda selgem, mida kauem 
ja mida suuremas annuses on neid ravimeid 
tarvitatud. Teadlased peavad nüüd selgitama, kas 
mittesteroidsed põletikuvastased ained, eriti COX-2 
inhibiitorid on võimelised AT-le omast patoloogilist 
protsessi ära hoidma või toimivad nad patoloogilist 
protsessi aeglustavalt (27, 28, 29).

Kokkuvõte
Alzheimeri tõve diagnoosiga patsient on 

probleemiks perekonnale ja hooldajatele ja kui 
arvestada vanemaealiste ülekaalu suurenemist 
rahvastiku vanuselises koostises, siis ka tuleviku
ühiskonnale. Seetõttu on oluline selle haiguse 
varajane äratundmine ja diagnoosimine ning kerge 
kognitiivse häirega vanemaealiste patsientide 
jälgimine. Kuigi ravivõimalused pole veel praegu 
paljulubavad, siis arvestades käigusolevaid 
kliinilisi ja prekliinilisi ravimuuriguid, võib loota, et 
peatselt tulevad ravimiturule haiguse kulgu 
sekkuvad uued ravimid.
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Summary
Alzheimer's disease: symptoms, criteria for diagnosis and therapeutic implications

This review article presents a brief account of Ylla.Linnamagi@kliinikum.ee 
the main concepts of pathogenesis, genetics, 
diagnosis and treatment of Alzheimer's disease.
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Krooniline lümfoidne leukeemia
Eesti Arst 2000; 79(12): 731 736

lige Viigimaa, Hele Everaus - TÜ Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliinik

krooniline lümfoidne leukeemia, kliiniline pilt, diagnoosimine, prognoos, ravi

Krooniline lümfoidne leukeemia (KLL) on 
Euroopas ja Põhja-Ameerikas sage hemato- 
loogiline kasvaja, moodustades kolmandiku 
kõikidest täiskasvanute leukeemiavormidest (1). 
Eestis diagnoositakse 60-70 juhtu aastas, 
haigestumuskordaja 4,2 (2) on üks suuremaid 
maailmas (USA-s 2,7; Iisraelis 4,3) (3).

Haiguse etioloogia ei ole teada. Erinevalt teistest 
leukeemiatüüpidest ei ole radiatsiooni ega 
tsütotoksiliste ainete mõju haiguse tekkele kinnitust 
leidnud. Tõenäoliselt on aga oluline osa 
pärilikkusel, sest 5% haigusjuhtudest on 
perekondlikud ning on täheldatud antisipatsiooni 
(4). Eksisteerivad ka etnilised erisused: europiidse 
rassi esindajatel on esinemissagedus oluliselt 
suurem.

Viimase kümnendi rakubioloogilised, immuno- 
loogilised ja geneetilised uurimistööd on lisanud 
olulist teavet patogeneesi kohta. Praeguse 
kontseptsiooni kohaselt on KLL pahaloomuline 
haigus, millele on omane klonaalsete, 
morfoloogiliselt küpsete, kuid funktsio
naalselt ebaküpsete B-lümfotsüütide 
kuhjumine organismis. Suurem osa 
kasvajarakkudeston rakutsükli mitteproliferatiivses 
faasis ning kuhjumine tuleneb nende rakkude 
võimest erinevate mehhanismide abil vältida 
programmeeritud rakusurma - apoptoosi (5). 
Mõistatuseks on senini jäänud KLL-ile iseloomuliku 
immunoloogilise düsregulatsiooni (hüpogamma- 
globulineemia, peamiselt vererakkude vastu 
suunatud autoimmuunsed reaktsioonid) genees. 
Uuemad avastused kinnitavad, et nimetatud 
muutuste lähtepunktiks on kunagi inaktiivseks peetud 

KLL-i kasvajarakud ise (6).

Kliiniline pilt ja kulg
KLL on vanemaealiste inimeste haigus. Keskmine 

vanus haigestumisel on 65-70 aastat, 10% 
haigestunutest on nooremad kui 50-aastased (7).

KLL-i algstaadiumis puuduvad suuremal osal 
haigetest sümptomid. Kui esinevad kaebused, siis 
on need mittespetsiifilised (jõudluse langus, 
ebamäärane haiglane olek). Harva on esmase 
pöördumise põhjuseks suurenenud perifeersed 
lümfisõlmed, kuigi läbivaatuse ajal sedastatakse 
valutut lümfadenopaatiat umbes 80%-l ning spleno- 
ja/või hepatomegaaliat ligikaudu 50%-l haigetest. 
Veremuutused leitakse sageli juhuslikult 
profülaktilisel eesmärgil või muu haiguse tõttu 
(kopsupõletik, südamevaevused, neuroloogiline 
patoloogia) tehtud uuringu tulemusena. 
Kaugelearenenud või agressiivse haigusvormi 
korral võivad esineda kaalulangus, veritsused, 
sümptomaatiline aneemia. Öine higistamine ja 
palavik (nn B-sümptomid) ei ole KLL-ile väga 
iseloomulikud ja viitavad pigem kaasnevale 
infektsioonhaigusele. Esmatunnusteks võib olla 
tonsillide infiltratsioon (7,7%), massiivne 
mesenteriaalsete või mediastiinumi lümfisõlmede 
hüpertroofia (2%) või infiltratsioon nahas (2%)(8).

KLL-i kulg on enamasti aeglane, loid (ingl 
indolent], umbes 50% haigestunutest elab kauem 
kui 5 aastat (9). Samas on elulemus erakordselt 
varieeruv, ulatudes mõnest kuust rohkem kui 
20 aastani (10), mis muudab KLL-i teiste 
leukeemiavormide seas eriliseks. Võrreldes teiste 
lümfoproliferatiivsete haigustega on KLL-ile eriti 
iseloomulik hüpogammaglobulineemia ning 
autoimmuunse hemolüütilise aneemia (AIHA) ja/ 
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või trombofsütopeenia (IIP) teke (11). AIHA 
episoode esineb 10-25%-! haigetest (12). AIHA 
tekib sagedamini haiguse hilisemates 
staadiumides, kuid kolmandikul haigetest võib ta 
esineda esmassümptomina.

Veel üheks sageli aladiagnoositud auto- 
immuunseks tüsistuseks on puhas punalible- 
aplaasia, mida sihipärasel uuringul leitakse 6%-l 
haigetest (13). 8- 10%-l haigetest lisandub teine 
kasvajaline haigus (14). 3-10%-l juhtudest 
transformeerub haigus agressiivse kuluga 
suurerakuliseks lümfoomiks (Richteri sündroom), 
harvem ägedaks leukeemiaks, Hodgkini 
lümfoomiks või multiipelseks müeloomiks. Kliinilist 
kulgu mõjutavad oluliselt kombineeritud 
immuunpuudulikkuse foonil esinevad infektsioonid, 
mis on sagedamini surma põhjuseks, kui on 
kasvajaline protsess ise (8).

Huvipakkuv on viimaste aastate teadus
kirjanduses avaldatud väide, et KLL-i loomulik 
kliiniline kulg muutub (9, 15). Hispaanias uuriti 60- 
ndatel ja 80-ndatel haigestunud patsiente ning leiti, 
et selle aja vältel oli keskmine vanus haigestumisel 
suurenenud umbes 5 aasta võrra, protsentuaalselt 
suurenes varases haigusstaadiumis diagnoositute 
arv ning keskmine elulemus oli kasvanud peaaegu 
kaks korda. Arvatakse, et vähemalt osaliselt on 
selline nähtus seotud haiguse bioloogilise olemuse 
muutumisega.

Diagnoosimine
Diagnoosimine põhineb perifeerse vere 

lümfotsüütide morfoloogilisel uurimisel ja 
immuunfenotüpiseerimisel. Kriteeriumiks on püsiv 
absoluutne lümfotsütoos >5 x 109/l, mis on 
sageli ka ainsaks veremuutuseks (16, 17).

KLL-i kasvajarakkude morfoloogia on 
hästi teada. Enamasti on need väikesed, küpsete 
lümfotsüütide sarnased rakud. 15%-l juhtudest 
leitakse atüüpilise morfoloogiaga rakke, mille 
esinemist on seostatud agressiivsema 
haiguskuluga (18). Viimaste aastate kirjanduses on 
väidetud, et morfoloogiliselttüüpiline ja atüüpiline 
KLL kujutavad endast paljude sarnaste joontega 

erinevaid haigusi (19).
KLL-i diagnoosimisel tulevad diferentsiaal- 

diagnostiliselt arvesse teised väikerakulised 
lümfotsütaarsed kasvajad, nagu prolümfotsütaarne 
leukeemia, karvrakuline leukeemia, mantelrakuline 
lümfoom, lümfoplasmotsütaarne lümfoom või 
reaktiivsed lümfotsütoosid. Nimetatud haiguste 
kliinilises pildis ja tsütomorfoloogias on mitmeid 
kokkulangevusi, ravitaktika erineb aga oluliselt.

Diagnoosi aitab kinnitada kasvajarakkude 
antigeense struktuuri määramine monoklonaalsete 
antikehade abil e immuunfenotüpiseerimine. 
Meetod, mis võimaldab suure täpsusega teha 
kindlaks rakkude päritolu, klonaalsuse ja 
küpsusastme, omandas 90. aastatel olulise 
tähenduse pahaloomuliste hematoloogiliste 
haiguste diagnostikas (20).

KLL on valdavalt B-lümfotsütaarne kasvaja 
(B-KLL). Vaid 1 -3%-l juhtudest esineb T-rakuline 
proliferatsioon (T-KLL) (8). Praegu hematoloogias 
peamiselt kasutusel oleva R.E.A.L. klassifikatsiooni 
[Revised European-American Classification of 
Lymphoid Neoplasms} järgi on B-KLL leukeemiana 
kulgev mitte-Hodgkini lümfoom, mille rakud seovad 
oma pinnale CD5 ja CD23 antikehi (21). Praktilises 
töös ei ole selline jaotus alati piisav. B-KLL jt 
leukeemiliste B-rakuliste lümfoproliferatsioonide 
paremaks eristamiseks võttis Matutes 1994. a 
kasutusele punktiarvestussüsteemi, mille järgi 
tavalise B-KLL raku markerite kombinatsiooni 
(CD5+, CD23+, FMC7-, slgM+/- ja CD22+/-) 
iga marker on väärtusega üks punkt ning summa 5 
tähistab tüüpilist B-KLL fenotüüpi, summa 0 aga 
ebatüüpilistfenotüüpi (22). 1997 a asendati CD22 
B-raku retseptori komponendiga CD79b, mis 
suurendas selle süsteemi täpsust veelgi (23). Seega 
on kasutusel ka mõisted immunoloogiliselt tüüpiline 
ja atüüpiline KLL. On leitud seoseid ebatüüpilise 
immuunfenotüübi ning morfoloogilise atüpismi 
vahel (24). Immuunfenotüpiseerimine läbivoolu- 
tsütomeetriga on Eestis kasutusel alates 
1996. aastast.

Lümfisõlme biopsiamaterjali histoloogiline 
uurimine ja immunohistokeemilised testid on 
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vajalikud morfoloogiliselt ja/või immunoloogiliselt 
atüüpilise KLL-i korral (16).

Haigusprotsessi ulatuse hindamine ja 
prognostilised faktorid

Diagnoosimise järel hinnatakse haigusprotsessi 
ulatust ja haigusega seotud immunoloogilisi 
nihkeid. Sellesse kompleksi kuulub hoolikas 
füüsikaline läbivaatus, kõhuõõneelundite 
sonograafia, röntgenoloogiline uuring rindkerest 
(vajadusel kompuutertomograafiline uuring), luuüdi 
aspiratsioon- ja trepaanbiopsia, põhiliste 
elundisüsteemide funktsioonide laboratoorsed 
testid, sh seerumi immuunglobuliinid, proteino- 
gramm, Coombsi test (16).

Luuüdi-uuringud võimaldavad määrata 
kasvajaliste muutuste ulatust ja hinnata normaalse 
vereloome seisundit. Luuüdi kasvajaline 
infiltratsioon esineb KLL-i puhul alati ja see nähtus 
iseenesest ei mõjuta prognoosi. Küll aga peetakse 
oluliseks infiltratsioonitüüpi, mis võib olla mitte- 
difuusne (nodulaarne, inferstitsiaalne ja segavorm) 
või difuusne. Viimast on sageli seostatud 
ebasoodsama prognoosiga (10, 17), kuigi mitte 
kõik uurimused ei kinnita seda seisukohta (25).

KLL-i väga erineva kliinilise kulu ja viimasel 
kümnendil ilmnenud uute raviperspektiivide tõttu on 
aastate jooksul intensiivselt püütud kindlaks teha 
haiguse progresseerumist, elulemust ja 
ravimresistentsust prognoosivaid faktoreid. Üldise 
elulemuse prognoosimisel on jätkuvalt kõige 
kindlamaks näitajaks diagnoosimisel haiguse 
jaotamine staadiumidesse Rai või Binet järgi 
(8) ning see põhineb tavapärastel kliinilistel 
(lümfadenopaatia, hepatosplenomegaalia) ja 
hematoloogilistel (hemoglobiin, trombotsüütide 
arv) näitajatel. Patsiendi individuaalse riski 
hindamisel on arvukatest seroloogilistest, 
rakukineetilistest, molekulaarsetest jm 
parameetritest ebasoodsa prognoosi näitajana 
sõelale jäänud järgmised tunnused (10):

• veres lümfotsüütide arvu kahekordistumise aeg 
alla 12 kuu;

• diagnoosimisel lümfotsütoos üle 50 x 109/l;
• ß2-mikroglobuliin seerumis üle 3,5 mg/l;

• lahustunud CD23 kõrgenenud tase seerumis;
• tümidiinkinaas seerumis üle 7 U/I;
• spetsiifilised kromosomaalsed ja molekulaar

sed aberratsioonid, eriti deletsioonid 11. ja 

17. kromosoomis (26).
Molekulaarbioloogilised ja tsütogeneetilised 

uuringud on potentsiaalselt olulised haiguse arengu 
prognoosimisel, kuid ei ole tavapraktikas oma 
keerukuse ja hinna tõttu kasutusel.

Vanus ja sugu
Mitmed uurimused on näidanud, et noortematel 

(<50-55 a) on prognoosi määravad tunnused 
sarnased vanemate haigetega, ka sooline jaotuvus 
ei erine oluliselt. Meestel on risk haigestuda 1,5-2,8 
korda suurem ja prognoos ebasoodsam (7, 14).

"Vanadele" prognostilistele faktoritele on 
lisandumas uued bioloogilised markerid. 50%-l KLL- 
iga haigetest esinevad somaatilised mutat
sioonid immuunglobuliini VH-geenis (18). 
Kliiniliselt oluline seos ilmneb mittemuteerunud VH- 
geenide, lümfotsüütide atüüpilise morfoloogia, 
halvemate ravitulemuste ja lühema elulemuse 
vahel. Mittemuteerunud VH-geeniga haigete 
kasvajarakud ekspresseerivad suuremal hulgal 
CD38 antigeeni, mis on immuunfenotüpiseerimisel 
kergesti tuvastatav ja seega väärtuslik lisand juba 
kasutusel olevatele markeritele (27).

Ravi
Millal alustada? See on üks keerulisemaid 

küsimusi KLL-iga haige puhul. Tavapärane arstlik 
taktika - niipea kui diagnoos on kindel - siin ei 
kehti. Ravi kemoterapeutikumidega 
(Chlorambucil või Fludarabin või CHOP-skeem) on 
oma olemuselt palliatiivne. Mitmete Euroopas ja 
USA-s 80.-90. aastatel tehtud kliiniliste katsetega 
on veenvalt näidatud, et nimetatud ravimid 
leevendavad haigusega seotud sümptome, mõnin
gatel juhtudel võib isegi saavutada lühiaegse 
täieliku remissiooni, kuid nad ei pikenda üldist 
elulemust. Varane ravi alküleerivate ainetega 
(Chlorambucil) suurendab sekundaarsete 
epiteliaalsete tuumorite tekkimise riski, puriini 
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analoogid (Fludarabin) ja polükemoteraapia 
(CHOP või muud kombinatsioonid) põhjustavad 
liigset m üelosupressiooni, suurendavad 
infektsiooniohtu ja halvendavad sel moel 
elukvaliteeti. Fludarabin-ravi suurendab fataalse 
AIHA tekkeriski. Seega on stabiilse haigusvormi 
korral otstarbekas järgida "oota ja vaata" printsiipi 
(28). Siinkohal on oluline rõhutada, et selline otsus 
peab sündima arsti-patsiendi koostööst ning 
patsiendi psühholoogiline koormus sõltub otseselt 
arsti suhtlemisvalmidusest ja -oskusest (29).

Ravi alustamise näidustusteks konventsionaalse 
kemoteraapia ja/või glükokortikoididega on 
vastavalt haiguse progresseerumise kindlad 
tunnused ja/või autoimmuunsed tüsistused (16, 17).

KLL kuulub mitmetes arenenud riikides (USA, 
Kanada, Saksamaa) sellesse lühikesse haiguste 
nimekirja, mille puhul intravenoosse 
immuunglobuliini kasutamist toetavas ravis, s.t. 
infektsioonide ravis ja profülaktikas, peetakse 
täielikult põhjendatuks. Saksamaa ravijuhistes 
rõhutatakse, et see on näidustatud vaid neile 
patsientidele, kellel esineb põhihaigusest tingitud 
sügav hüpogammaglobulineemia (16).

Sümptomaatilise tuumorimassi vähendamiseks 
võib abi olla lokaalsest kiiritusravist, 
massiivse splenomegaalia korral splenek- 
toomiast(16).

Et suurem osa KLL haigetest on eakad ja/või 
aeglaselt progresseeruva haigusvormiga, siis 
nende ravis on elukvaliteeti säilitav aspekt olulisim 
ning palliatiivset ravitaktikat tuleb pidada 
optimaalseks. Kõrge haiguse progresseerumise 
riskiga nooremate (30-60 aastaste) patsientide 
puhul on raske leppida vaid sümptomite 
leevendamisega. Uute ravivõimaluste otsingud ja 
katsetused maailmas toimuvad innukalt. 
Bioloogilised ravimid (Rituximab, CAMPATH- 
1 H), mille monoklonaalsed antikehad hävitavad 
immuunmehhanismide abil suhteliselt spetsiifiliselt 
kasvajarakke, on olnud efektiivsed kemoresis- 
tentsete haigusvormide korral. Geeniteraapia 
edusammuks on 1. faasi kliinilistes katsetes testitud 
adenoviirus-vektori (Ad-CD154) kasutamine 

rekombinantse CD 154 ekspresseerimiseks B-KLL 
rakkudel, sest see indutseerib tsütotoksiliste 
T-lümfotsüütide toimet kasvajarakkude vastu (28). 
Autoloogse- või allogeense luuüdi või 
perifeersete tüvirakkude siirdamine on 
praegu veel eksperimentaalne ravivate (30).

Kokkuvõte
Nüüdisaegsed diagnoosimismeetodid 

võimaldavad kroonilist lümfoidset leukeemiat 
kindlamini eristada teistest, nii hea- kui 
paha lo omul iste st lümfoproliferatiivsetest 
haigustest. Korrektne diagnoos on ravivaliku 
aluseks, KLL-i puhul aga erinevalt teistest 
hematoloogilistest kasvajatest sageli otsuse aluseks, 
miks mitte kiirustada kemoteraapia alustamisega. 
Prognostiliste faktorite süstemaatiline määramine 
ja hindamine aitab täpsustada patsiendi haiguse 
progresseerumise individuaalset riski ning valida 
optimaalset ravitaktikat. Uued raviperspektiivid 
lubavad tõepoolest loota, et tulevikus ei pea 
kroonilisest lümfoidsest leukeemiast kõnelema kui 
ravimatust haigusest.
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Summary
Chronic lymphocytic leukemia

Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most 
common hematological malignancy in Europe and 
North America. The incidence is 4.2 in Estonia, 
which is among the highest in the world. During the 
last decade remarkable success has been achieved 
in studying the biology of the disease. Some recent 
advances in the diagnosis, prognosis and 
management of CLL are summarized.

The diagnosis of CLL is based on the 
combination of peripheral blood lymphocyte 
morphology and immunophenotyping. Immuno
phenotyping of hematological malignancies by 
flow-cytometry has been in use since 1996 in 
Estonia.

Because of the extremely variable clinical course 
of CLL the identification of prognostic factors has 
been a topic of interest for decades. At present the 
individual risk of a patient can be predicted rather 
precisely, which is useful in treatment decisions.

The conventional chemotherapy of CLL is 
palliative and does not prolong survival. However, 
the number of treatment modalities is increasing 
and the new, still experimental, options (bone 
marrow or peripheral stem cell transplantation, 
monoclonal antibodies and gene therapy) offer a 
better prospect in the future.
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Võimalused paremaks koostööks labori ja 
raviarsti vahel

Karel Tomberg - TÜ Kliinikumi ühendlabor

laboratoorne diagnostika, koostöö, labor, raviarst

Parema koostöö vajadus labori ja 
raviarsti vahel

Laboratoorse teenistuse põhifunktsioon Eestis on 
aastakümneid olnud laboratoorsete testide 
analüüsimine ja tulemuste väljastamine raviarstile, 
osalt ka proovi (peamiselt kapillaarvere) võtmine. 
Varem käsitsi tehtavad laboratoorsed testid olid 
töömahukad, sellest tulenevalt on laboriarstid ja 
kõrgharidusega laborispetsialistid olnud peamiselt 
seotud analüüsimisega. Siit tuleneb ka esimeste 
ajalooline ametinimetus - arst-laborant. Seoses 
automaatanalüsaatorite kasutuselevõtuga on 
viimasel aastakümnel laboritöös väärtustatud 
eeskätt testide spektri laiendamist, kuluarvestust ja 
kvaliteediküsimusi (viimast peamiselt analüütilise, 
vähem preanalüütilise e laborieelse faasi osas).

Arst-laborandist on saanud laboriarst, ent 
kliinilist suhtlemist raviarstide ja haigla eri 
osakondadega pole tänini peetud eriti tähtsaks 
laboratoorse teenistuse komponendiks. Suhtlemine 
klinitsistidega pole olnud laboriarsti töö 
loomulikuks osaks. Vähe on uuritud raviarstide kui 
tellijate soove ja vajadusi. Ka raviarst pole 
harjunud laborilt nõu küsima, selle põhjuseks võib 
olla eelnev kogemus, kus laboripersonal pole olnud 
piisava meditsiinilise ettevalmistusega, et nõu 
anda.

Patsiendile tehtava mistahes uuringu 
sooritamiseks peaks olema põhjendus: kinnitada 
või välistada diagnoosi, monitoorida haiguskulgu 
või ravi, avastada muutusi, mis pole kliiniliselt 
ilmsed, või hinnata haiguse prognoosi. Et seda 
saavutada, tuleb valida sobiv test. Kui test ei anna 
vajalikku informatsiooni, on selle tegemine mõttetu, 
kulukas ja potentsiaalselt eksitav. See kõlab lihtsalt 

ja loogiliselt, ent aastakümneid oli Eestis iga 
patsiendi puhul rutiinseks tellimispraktikaks kuldne 
triaad: "näpuvere", uriini- ja faeces e analüüs.

Laboratoorsete testide tellimine võib olla erinev 
samal arstiabi tasandil erinevates riikides (1) ning 
sama profiiliga haiglates (vt tabel 1).

Tabelist nähtub, et vaatamata erinevusele 
haiglate struktuuris (Tartu Ülikooli lastekliiniku 

koosseisus on nakkusosakond, Tallinna Lastehaiglas 
aga kirurgiaosakond) ning laborite töömahus, 
ilmnevad kahes Eesti lastehaiglas kohati väga 
suured erinevused raviarstide eelistuses testide 
valikul põletiku diagnostikas, mikroskoopiliste 
verevalemite, faeces e ja retikulotsüütide uuringute 
tellimisel, samuti neerufunktsiooni ja seerumivalkude 
hindamisel ning liikvoripatoloogia esinemisel.

Eesti perearstide hulgas tehtud testide tellimise 
uuring osutas vajadusele õpetada perearstidele 
rohkem labori ratsionaalse kasutamise taktikat. 
Autorid konstateerisid vajadust parema koostöö 
järele laborite ja perearstide vahel (2).

Esineb nii üle-, ala- kui ebakohast tellimist. 
Ületellimise põhjuseks võib olla raviasutuse 
mahukas haigekassaleping või tellimisrutiin, 
alatellimise põhjuseks aga näiteks perearsti 
asumine füüsilisest isikust ettevõtjaks (U. Kärtner, 
ettekanne Eesti Labormeditsiini Ühingu (ELMÜ) IV 
suvekoolis, 2000). Ebakohase tellimise põhjuseks 
toodi näiteks, et "oleks kena teada", "me peame 
selle täielikult dokumenteerima" ja "kõik teevad 
samamoodi" (3) või c/7o-testide tellimise 
põhjenduseks, et "patsient hakkab koju minema". 
Mõned sagedamini ebakohaselt tellitud 
laboratoorsed testid on toodud tabelis 2 (ELMÜ IV 
suvekooli rühmatöö).
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Tabel 1. Erinevate testide arv kahes Eesti lastehaiglas 1998. a

Test Testide arv 1998. a

Tartu Lastehaigla labor Tallinna Lastehaigla labor

S-CRP 11277 8170

B-ESR 9618 26019

Vere automaatuuring 18331 18640

Lihtne hemogramm 4540 14378

Patoloogiline hemogramm 5676 13567

Uriini keemiline sõeltest 7643 15852

Uriini sademe mikroskoopia 2600 (34% sõeltestidest) 6781 (43% sõeltestidest)

Faeces'e uuringud 558 11013

Liikvori tsütoos 262 547

Liikvori tsütogramm 191 13

S-Kreat 4017 7317

S-Urea 701 2436

S-Prot 2654 7376

S-Alb 1588 1797

B-Retik 2760 985

Kõik uuringud kokku 132 088 249 874

Tabel 2. Ebakohaselt tellitud laboratoorsed testid

Valdkond Ebakohaselt tellitud testid

• Liiga sage ja põhjendamatu täisvereanalüüsi ja mikroskoopilise verevalemi tellimine mitte- 
intensiivravi ja mitte-hematoloogiliste haigete seisundi monitoorimiseks (iga päev või ülepäeva).
• Retikulotsüütide arvu analüüs esmastel haigetel (polikliinikus, perearsti juures) "igaks juhuks", 

Hematoloogia teadmata eelnevalt muude verenäitajate tulemusi.
• Polikliinikus tehtud täieliku vereanalüüsi andmete mitte-arvestamine ja analüüsi teistkordne 
tegemine haiglas, kuhu haige on hospitaliseeritud.
• Erütrotsüütide settekiiruse määramine ägeda põletiku diagnostikas.

• Raua ainevahetustestide tegemine diagnostilisel eesmärgil pärast rauaravi alustamist, 
seerumiraua analüüs ilma transferriinita.
• Sage ja korduv uurea ning kreatiniini määramine.

Biokeemia • Kolesterooli määramine varases infarktijärgses perioodis.
• Seerumi proteinogrammi tellimine cito-testina.
• Kloriidide määramine liikvorist (ei oma kliinilist tähendust).
• Liikvori saatmine laborisse ilma vereproovita glükoosi määramiseks.

• Viirusantikehade analüüs enne serokonversiooni.
I ... • D-hepatiidi testide tegemine midagi B-hepatiidist (HBsAg) teadmata.

• Ebaadekvaatsel tsüklipäeval võetud proov suguhormoonide määramiseks.
• Kilpnäärmehormoonide dubleeriv analüüs (üld- ja vaba fraktsioon).

Probleeme võib esineda ka testitulemuste tõlgen
damisega. Näiteks perearstide täienduskursustel 
on S-CRP diagnostiliseks murdepunktiks 
bakteriaalse ja viirusliku infektsiooni eristamiseks 
pakutud väärtusi vahemikus 40-80(1) mg/l, mis 
võib patsiendi seisukohalt osutuda ohtlikuks. 
Oluliseks muutuseks patsiendi kahe järjestikuse 
testitulemuse vahel pidasid arstid väga erinevaid 
väärtusi, osa klinitsiste kasutas tavalisi referents- 

piire tähendusliku muutuse hindamiseks (4).
Suhtlusblokaad labori- ja raviarsti vahel toob 

endaga kaasa raviarsti võõrandumise laborist, 
labori umbusaldamise ja probleemide korral ka 
süüdistamise. Drastilise näitena tellis raviarst veel 
hiljaaegu ühest Eesti haigla laborist teste kolmes 
komplektis ning võttis tulemustest keskmise. Vaevalt 
võib seda pidada analüütilise kvaliteedi, pigem 
suhtlemise probleemiks.
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Labori ratsionaalne kasutamine on oluline nii 
kliinilisest kui majanduslikust aspektist. Efektiivne 
dialoog labori- ja raviarsti vahel aitab kaasa selle 
eesmärgi saavutamisele.

Laboriarstide ja -spetsialistide kliinilise 
rolli osatähtsuse kasvu mõjutavad 
faktorid tulevikus (5, modifitseeritud)

1. Suurenev pakutavate/tellitavate 
testide arv. Need testid võivad olla järgmised:

• uued laboratoorsed testid selliste seisundite 
hindamiseks, mille jaoks testid varem puudusid (nt 
tuumorimarkerid);

• uued analüütilised meetodid ja testid, mis 
asendavad vanu ja väheinformatiivseid teste 
(nt luu ainevahetuse ja müokardi kahjustuse 
markerid) (6);

• komplekssed testid, mis sisaldavad paljusid 
omavahel seoses olevaid teste (nt viljatuse 
uuringud, kaasasündinud ainevahetushaiguste 
diagnoosimine);

• skriiningprogrammide väljatöötamine vasta
valt kliinilisele vajadusele (nt Downi sündroomi 
skriining), sotsiaalsetele teguritele (narkootikumide 
määramine) (7) ja patsientide nõudmistele 
(osteoporoosi skriinimine, kardiovaskulaarse riski 
hindamine) (8).

Kõikidel juhtudel tuleks hinnata testide efektiivsust 
(tulemuse kvaliteeti ja majanduslikku ökonoomsust) 
ning arutada seda klinitsistidega, enne kui uuringud 
tehakse kättesaadavaks. Analüüs peaks hõlmama 
lisaks analüütilistele teguritele ka testide 
asjakohasust ja tulemuste tõlgendamist kliinilises 
kontekstis.

2. Suundumus tõendusel baseeruvale 
praktikale kõigis meditsiinivaldkondades. 
Sageli ei põhine kliiniline praktika tõendusel, vaid 
õpitul ja kogemustel, mistõttu erinevused praktikas 
resulteeruvad erinevates ravitulemustes. Tõendusel 
baseeruv meditsiin peaks põhinema parimal 
praktikal, mida defineeritakse teadustöö ja 
süstemaatiliste ülevaadete kaudu (9, 10).

Viimastel aastatel on Eestis asutud välja 
töötama mitmel erialal ravi- ja diagnostikajuhiseid

(11, 12, 13). Need raviarstide koostatud juhised 
annavad esimest tõelist lootust testide valiku ja 
tulemuste tõlgendamise parandamiseks. 
Laboriarstid peaksid hea seisma selles protsessis 

osalemise eest.
Kliinilised juhised tekitavad mõnikord 

raviarstides segaseid tundeid (14). Osa neist leiab, 
et sellega piiratakse nende kliinilist sõltumatust. On 
siiski tõenäolisem, et üldistesse erialastesse 
juhistesse lisatud uuringuprotokollid leiavad 
paremat vastuvõttu kui labori poolt välja antud 

juhised (15).
3. Laboriarsti muutuv roll. Eestis on 

jätkumas diskussioon laboriarsti rollist meditsiinis. 
Diskussiooni algatas M. Punab ELMU III suvekoolis 
1999. a ning üha enam teadvustatakse ravi- ja 
laboriarsti koostöö vajadust. Laborites, kus ei ole 
laboriarsti, langeb siduv funktsioon teistele 
laborispetsialistidele. Hiljuti on spetsialiseerumist 
labormeditsiini valdkonnas alustanud ka esimesed 
ravitööd tegevad laboriarstid. On riike, kus 
laboriarst töötab ravimeeskonna koosseisus (nt 
kardiovaskulaarne preventsioon, diabeet, 
parenteraalne toitumine).

4. Klinitsistide suurenev spetsialiseeru
mine ja alaspetsialiseerumine. Haiglas 
töötavad arstid võivad vajada oma patsientide 
jaoks väga spetsiifilisi teste, kuid samal ajal 
tunnevad nad halvasti teste väljaspool oma eriala, 
mistõttu nad vajavad suuremat abi laboriarstidelt.

5. Esmatasandi arstiabi osatähtsuse 
suurenemine. Sellega seoses võib suureneda 
tellitavate testide arv perearstidelt, kes vajavad suure
mat abi ja interpretatiivset toetust laborilt (2, 16).

6. Tehnika areng laboriväliseks 
testimiseks (near-patient/point-of-care]. 
On tõenäoline, et suurenev konkurents ja aparatuuri 
langevad hinnad viivad järgmise kümne aasta 
jooksul suundumuseni, et üha rohkem teste tehakse 
haiglaosakondades või ambulatoorses praksises. 
Labori ülesanne on kvaliteedi kontroll, väljaõpe, 
kasutusprotokollide väljatöötamine koostöös 
klinitsistidega ja abi tulemuste tõlgendamisel.

7. Suurenev vajadus kontrollida testide
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tellimise adekvaatsust. Ületellimine, samuti 
ebaratsionaalne tellimine on kaua kestnud, selle 
majanduslikku tähendust mõistetakse praegu 
paremini kui iial varem. Seetõttu tuleks enam 
kontrollida raviarstide tellimisharjumusi ja 
arendada koostööd klinitsistidega.

8. Suurenev vajadus tulemuste inter
preteerimiseks vajaliku abimaterjali 
järele. Kiiresti suurenev testide arv on tekitanud 
akuutse vajaduse uuringutulemuste tõlgendamiseks 
vajamineva abimaterjali järele (referentsväärtused, 
kliiniliselt olulised muutused). Selle väljatöötamine 
ja süstematiseerimine, samuti arstideni viimine 
peaks olema laboriarsti ülesanne.

Koostöövõimalused labori ja raviarsti 
vahel. Laboriarsti kliiniline tegevus

1. Raviarstide nõustamine. Nõu võib anda 
isiklikult, kirjalikult või telefonitsi. Nõustamine võib 
puudutada laboratoorse tsükli järgmisi valdkondi:

• testide tellimine - laboriarsti ja -spetsialisti 
ülesanne on anda raviarstile nõu, mis uuringud 
annavad kõige rohkem informatsiooni konkreetses 
olukorras;

• preanalüütilised tegurid - proovivõtuviis, 
säilitamine ja transport;

• analüütilised faktorid - ravimite segav mõju, 
koosesinevate seisundite mõju testitulemusele;

• postanalüütilised aspektid - soovitused 
tulemuste kliiniliseks tõlgendamiseks, lisatestide 

tellimiseks ja patoloogiliste tulemuste monitoori- 
miseks.

2. Testitulemuste kehtivaks tunnis
tamine ja kommenteerimine. Enamikus 
laboritest Eestis toimub testitulemuste analüütiline 
kehtivaks tunnistamine e valideerimine laborantide 
poolt sisemise kvaliteedikontrolli alusel. 
Probleemide korral sekkub laboriarst või -spet
sialist. Tartu Ülikooli Kliinikumi ühendlabori kliinilise 
keemia osakonnas on rutiinsesse praktikasse 
juurutatud süsteem, kus laboriarstide ülesandeks 
on üle vaadata kõikide testide tulemused ja 
vajadusel sekkuda analüütilisse protsessi või 
konsulteerida raviarstiga. Kõik tulemused 
valideerib laboriarst. See süsteem peaks 
parandama nii tulemuste analüütilist kui 
postanalüütilist kvaliteeti.

Testitulemuste kommenteerimine oleneb 
vajadusest ja toimub eri laborites erinevalt. Eestis 
sagedamini kommenteeritud laboratoorsed testid 
on toodud tabelis 3 (ELMÜ IV suvekooli rühmatöö).

Immuunanalüüsi korral on võimalusi 
abistavateks kommentaarideks kõige rohkem. On 
selge, et hormoonide ja kasvajamarkerite puhul 
pole vajadust tulemusi kommenteerida vastava 
eriala spetsialistile, samas võivad perearstid 
vajada abistavat kommentaari. Kommenteerimine 
eeldab, et kliiniline informatsioon (patsiendi sugu 
ja vanus, diagnoos või diagnoosi hüpotees, 
saadav ravi) on laborile kättesaadav ning et

Tabel 3. Sagedamini kommenteeritud laboratoorsed testid

Valdkond Testid

Hematoloogia ja kehavedelikud
• Luuüdi tsütoloogia ja histoloogia
• Liigesevedeliku-uuringud

Biokeemia

• Valkude elektroforees (proteinogrammid)
• Lipiidide elektroforees (lipidogrammid)
• Immuunfiksatsiooni tulemused
• Alkaalse fosfataasi isoensüümid
• Luu ainevahetuse markerid

Immuunanalüüs

• Hormoonid (üksikutes laborites)
• Vaba prostataspetsiifilise antigeeni (PSA) % üld-PSA-st, 
kui viimase väärtus jääb vahemikku 4-10 ng/ml 
(üksikutes laborites)
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laboriarst on kompetentne selles valdkonnas.

3. Uute testide valik, juurutamine ja 
kliinilise efektiivsuse hindamine. See 
puudutab ka laborivälist testimist.

3.1. Uue laboratoorse testi valimine. Laboriarst 
valib uue sobiva testi konkreetse patoloogia 
uurimiseks ja koos labori kõrgharidusega 
spetsialistiga juurutab meetodi testi sooritamiseks.

3.2. Raviarsti informeerimine testi näidustustest, 
patsiendi ettevalmistusest, proovi võtmise, 
säilitamise ja transpordi tingimustest ning tulemuste 
tõlgendamiseks vajaminevatest kliinilistest 
andmetest. Laboriarst arutab raviarstidega läbi 
laboratoorse testi efektiivsuse erinevate 
haigusseisundite puhul, samuti testi mõjutavad 
tegurid.

3.3. Saate- ja vastuselehtede väljatöötamine 
vastavas uuringuvaldkonnas. Koostöös 
klinitsistidega fikseeritakse kliiniline informatsioon, 
mis on vajalik testi teostamiseks ja tulemuste 
tõlgendamiseks.

3.4. Kasutuses olevate testide ümberhindamine 
koostöös klinitsistidega, See võib lõppeda 
otsusega, et vanu teste enam ei kasutata.

4. Koostöö klinitsistidega järgmistes 
valdkondades

4.1. Laboratoorsete uuringute algoritmid. 
Laboriarst või labori kõrgharidusega spetsialist 
saab koostöös vastava kliinilise eriala ekspertidega 
välja töötada laboratoorsete uuringute algoritme 
erinevate haigusseisundite jaoks. Algoritmid 
aitavad uuringuid ratsionaalselt tellida.

4.2. Laborivälise [point-of-care] testimise 
planeerimine ja juurutamine. Tartus on juurutatud 
esimene haiglaosakondades ning perearstide 
kasutuses olevate glükomeetrite kvaliteedi 
kontrollimise süsteem Eestis (17).

4.3. Kliinilised auditid laboris ja haigla
osakondades. Need on klinitsistide ja labori- 
spetsialistide ühised ülevaatused eesmärgiga 
parandada tööd laboris ja haiglaosakonnas.

5. Ühised laboratoorsed ja kliinilised 
uurimisprojektid

6. Raviarsti informeerimine. Laboriarst või 

labori kõrgharidusega spetsialist saab tutvustada 
laboratoorseid teste, nende näidustusi ja tulemuste 
tõlgendamist arstide ja õdede väljaõppel, 
täienduskursustel, ühiskonverentsidel ning 
suurvisiitidel haiglas.

Revolutsioonilise tähendusega Eesti 
labormeditsiinis on olnud laborikäsiraamatute 
ilmumine, mis tutvustavad raviarstile konkreetses 
laboris tehtavate testide olemust, proovivõtu- 
tingimusi ja tõlgendamist (18, 19, 20). Nende 
käsiraamatute järele on raviarstide hulgas suur 
nõudlus. Laborikäsiraamatud sisaldavad suurel 
hulgal vajalikku baasinformatsiooni ja võivad 
sisaldada laboratoorsete uuringute algoritme. 
Laboratoorseid teste on tutvustatud ka laborite 
Interneti-kodulehekülgedel.

Kui tõlgendusliku abimaterjalina on senini 
enamasti kasutatud reagendikompaniide välja 
töötatud või teadmata allikast võrsunud 
referentsväärtusi, siis hiljuti on Eestis välja töötatud 
(autori teada) esimesed laboripõhised täiskas
vanute referentsväärtused hematoloogiliste para
meetrite tarvis (21). Kliiniliselt oluliste muutuste väärtu
sed on vajalikud samal patsiendil tehtavate kordus- 
testide hindamiseks patsiendi monitoorimisel (4).

Kokkuvõte
Võib öelda, et on olemas nii vajadus paremaks 

koostööks labori ja raviarsti vahel kui ka 
võimalused selle teostamiseks. Nende võimaluste 
rakendamine oleneb peale kestva õppimise veel 
mõlemapoolsest heast tahtest. Võidab sellest aga 
patsient.
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Summary
Possibilities for better cooperation between the laboratory and the clinician

Due to both clinical and economic reasons, there 
exist the need for a rational use of the laboratory 
and hence for better cooperation between the 
laboratory and the clinician. Problems arise in 
connection with appropriate requesting of 
laboratory tests as well as with the interpretation 
of test results. The increasing clinical role of 
laboratory physicians is related to the increasing 
number of laboratory tests, the trend of evidence
based practice in all fields of medicine, growing 
importance of primary health care and increasing 
specialization of hospital clinicians. Possibilities 

for better cooperation involve counseling, 
validation and commenting of test results, 
implementation and assessment of the effectiveness 
of new laboratory tests, provision of algorithms of 
laboratory investigations in clinical guidelines, 
planning and implementation of point-of-care 
testing, clinical audits, as well as educational and 
joint research activities. Implementation of these 
possibilities depends on continuous education and 
willingness of both sides, and benefits the patient.

karel.tomberg@kliinikum.ee
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mailto:karel.tomberg@kliinikum.ee


Eesti Arst 2000; 79(12): 743—746
Terviseökonoomika ja tervishoiuökonoomika

Kersti Meiesaar - Tartu Ülikooli tervishoiu instituut

Tervishoiu ülesandeks on inimeste tervise
probleemide lahendamine - haiguste ravi ja tervise 
taastamine, aga samuti haiguste ennetamine ning 
tervise edendamine. Tervishoiu käsutuses on 
sõltuvalt ühiskonna rikkusest suurem või väiksem 
kogus ressursse (nt tööjõudu, seadmeid, materjale, 
raha). Igal juhul on ressursside hulk piiratud. Selleks 
et jõuda piiratud ressursside puhul parimate 
tulemusteni, tuleb rakendada majandusteadmisi ja 
-meetodeid. Just majandusteadus tegeleb piiratud 
ressursside optimaalse jaotusega omavahel 
konkureerivate eesmärkide (võimalike tegevuste) 
saavutamiseks. Paremad tulemused tervishoius 
tähendavad paremaid tervisenäitajaid, mis 
iseloomustavad ühiskonnaliikmete tervise või 
tervisega seotud elukvaliteedi paranemist.

Teadusharu, mis rakendab majandusteooriat 
tervise ning tervishoiu uurimisel, tähistatakse inglise 
keeles terminiga "health economics", mis otsetõlkes 
eesti keelde oleks "tervisemajandusteadus" või 
"terviseökonoomika". Termin "health economics" 
hõlmab majandusteooria rakendamist nii tervise 
kui tervishoiu uurimisel, alates tervise definitsioonist, 
tervist mõjutavatest teguritest ja tervise mõõtmisest 
ning väärtustamisest kuni tervishoiuasutuste ja 
tervishoiusüsteemi kui terviku tegevuse analüüsi ja 
hindamiseni. Paljudel juhtudel on tähistatud 
kirjeldatud valdkonda terminiga "economics of 
health and health care (1) või "economics of health 
and medical care" (2), seega on rõhutatud, et 
tegemist on majandusteaduse rakendamisega nii 
tervise- kui tervishoiuvaldkonnas. Eesti keeles 
kasutatav termin "tervishoiuökonoomika" viitab 
eeskätt tervishoiu kui tegevusala ökonoomikale, mis 
on osa avaliku sektori ökonoomikast. Kokku
leppeliselt võiks käsitletavat ainet nimetada endiselt 
tervishoiuökonoomikaks, olles teadlik selle laiemast 
tähendusest.

Tervishoiuökonoomika kirjeldamisel on lähtutud 
tavaliselt tervishoiuökonoomika klassiku, inglise 
professori Alan Williamsi esitatud skeemist (3). 
Selle alusel koosneb tervishoiuökonoomika kui 
teadusala ja õppeaine {discipline} ning iseseisev 
eluvaldkond {topic} kaheksast osast, mida on 
alljärgnevalt lühidalt kirjeldatud.

1. Tervist määravad tegurid {determinants 
of health}. Tähtis on analüüsida tervisliku seisundi 
seost selliste tervist mõjutavate teguritega nagu 
inimese sissetulek, haridustase, kuuluvus konk
reetsesse sotsiaalsesse rühma, kultuurikeskkonna 
erinevad tegurid, tarbimise iseärasused ja elustiil, 
samuti inimest mõjutavad füüsikalised 
keskkonnategurid. Nendel teguritel on ajalooliselt 
olnud tervisliku seisundi kujunemisel olulisem osa 
kui tervishoiul.

2. Tervise mõiste ning tervise 
kvantitatiivne ja kvalitatiivne hindamine. 
Tervisel on kindel väärtus iga üksiku indiviidi jaoks. 
Praktikas ei väärtusteta tervishoidu kui 
tegevusvaldkonda, vaid tähtsustatakse tervishoiu 
mõju tervisele. Seos tervise ning tervishoiu vahel 
on kvantitatiivselt raskesti hinnatav, sest inimese 
tervistumises või tervisliku seisundi paranemises on 
oluline koht ka teistel tervist mõjutavatel teguritel.

Kuidas mõõta inimese tervislikku seisundit? 
Kuidas on võimalik mõõta valu ning töövõimetuse 
taset erinevate haigusseisundite puhul? Kuidas on 
võimalik hinnata elu väärtust üldse? Tervis- 
hoiuökonoomikas on välja töötatud meetodid, 
kuidas hinnata tervist kvantitatiivselt ja kuidas 
hinnata kvalitatiivseid muutusi indiviidide 
tervislikus seisundis. Tervisliku seisundi hindamine 
on väga oluline, et hinnata erinevate raviviiside 
puhul tehtavaid kulutusi ning saadavaid 
terviseefekte ning tervishoiuteenuste nõudlust.
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3. Nõudlus Vdemand^ tervishoiuteenuste 
järele tuleneb eeskätt indiviidi tervislikust seisundist 
ehk tema tervisevajadusest, mille aluseks peaks 
olema tegelik vajadus vastavate teenuste järele, 
mitte ainult valmisolek või võime selle eest maksta 
[willingness and ability ta pafi. Selle eesmärgi 
saavutamiseks pakutakse tervishoiuteenuseid 
tarbija seisukohalt sageli kas täiesti tasuta või 
nominaalse hinna eest. Tegelikkuses on nii, et isegi 
väga rikastes riikides ei ole tervishoid tasuta sellises 
mahus, nagu seda soovitakse (nõutakse). Seetõttu 
kehtestatakse nõudlusele sageli mitterahalised 
piirangud (nt järjekorrad). Milline on seos inimeste 
tervishoiuga seotud subjektiivsete soovide, 
spetsialistide kinnitatud vajaduste ning nõudluse 
vahel? Kuidas kujuneb inimeste nõudlus, arvestades 
seda, et informatsioon haiguse ning võimalike 
raviviiside kohta on valdavalt arstil? Samal ajal 
on arsti ja patsiendi vahel nn agendisuhe [agency 
relationship}, mille järgi täidab arst tervishoiu- 
ökonoomilisest aspektist kahte funktsiooni, olles 
ühelt poolt teenuste pakkuja ning teiselt poolt 
patsiendi huvide eest seisev isik. Kuidas reageeri
vad patsiendid, kui muutuvad tervishoiuteenuste 
hinnad või tekivad järjekorrad? Eriti tähtis on 
viimane küsimus 90-ndatel aastatel turumajan
dusele üle läinud riikides, kus tervishoiuteenused 
olid varem tasuta ning ametlikke järjekordi esines 
vaid üksikutel juhtudel.

4. Tervishoiuteenuste pakkumine 
[suppig. Käsitledes tervishoiuteenuste pakkumist, 
on põhiküsimuseks, milliste kulutustega 
tervishoiuteenuseid osutatakse. Võrreldakse 
arstiabi osutamise erinevate viisidega kaasnevaid 
kulusid (nt esmatasandi arstiabi versus haiglaravi, 
kirurgia versus ravimid) ning analüüsitakse 
olukorda tervishoiutegurite (arstid, õed, seadmed, 
materjalid, ravimid) turgudel ning seda, kuidas 
need turud töötavad. Tervishoiuteenuste pakkumist 
mõjutab pakkujatevahelise konkurentsi olemasolu 
ja tase, tervishoiuressursside omandivorm ja 
erasektori arengutase, pakkujate tasustamis- 
meetodid ning pakkujatele loodud majanduslikud 

stiimulid.
5. Turutasakaal [market equilibrium}. 

Hinnamehhanismi toimimise tulemuseks on 
turutasakaal, see tähendab et nõudmine ja 
pakkumine on tasakaalus (ei esine ületootmist ega 
defitsiiti). Kas üldse ja milliste mehhanismide abil 
on võimalik saavutada turutasakaalu tervishoius, 
kui tarbijatel puudub tervishoiusüsteemi 
korraldusest tulenevalt sageli ettekujutus nii 
tervishoiuteenuste hindadest kui ka teenuste 
osutamise tegelikest (keskmistest) kuludest? 
Siinjuures tuleb meeles pidada, et tervishoiu
teenuste hinnad ei saa oma olemuse tõttu olla 
turutasakaaluhinnad. Seetõttu tuleb tegeleda ka 
niisuguste mõistetega nagu ooteaeg, ajahind ja 
mitterahalised prioriteedid. Need on sisuliselt 
erinevad viisid, kuidas takistada pääsu tasuta 
teenuste juurde ehk piirata nende teenuste 
kättesaadavust. Selline on olukord juhul, kui 
tervishoiuteenuste eest ei tasuta mitte otseselt, vaid 
kaudselt (nt kindlustuse kaudu). Nendes riikides, 
kus patsient kas ei pea tasuma tervishoiuteenuste 
eest või kaastasu on sümboolne, tekivad teenuste 
tarbimist reguleerivad järjekorrad. Ravikindlustus
süsteemi olemasolu korral piiratakse nõudlust 
kaastasu (copayments}, kaaskindlustuse 
(coinsurance} vm vahendite [deductibles} abil.

6. Majanduslik hindamine mikroöko- 
noomilisel tasemel. Tervishoiuökonoomika 
eesmärgiks on võrrelda konkreetse ravimeetodi 
rakendamisest saadavat tulu tehtud kulutustega. Kui 
kahe ravimeetodiga saavutatakse täpselt 
ühesugune terviseefekt [health outcome}, siis on 
majanduslikult kasulikum rakendada väiksemate 
kulutustega varianti (kulude minimeerimine, cost- 
minimization}.\u\\u\ kui saavutatav terviseefekt on 
naturaalnäitajates mõõdetav, siis tehakse otsustus 
kulu-efektiivsuse (cost-efectiveness} analüüsi 
tulemusena, kus resultaatnäitajatena kasutatakse 
näiteks kulutusi ühe säästetud eluaasta kohta, 
kulutusi ühe ärahoitud surmajuhu kohta jne. Kulu- 
tulu [cost-benefit ning kulu-kasulikkuse [cost-utility} 
analüüsil mõõdetakse terviseefekt! vastavalt rahas 
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või kasulikkusenäitajates. Kulu-tulu ja kulu- 
kasulikkuse analüüsi puhul võib ühe alternatiivina 
ka olukorda mitte muuta e kasutada varianti "mitte 
midagi teha". Kulu-kasulikkuse analüüsil on üheks 
võimaluseks lisanduvate kvaliteetsete eluaastate 
(QALY - quality adjusted life year] näitaja 
kasutamine. Lisanduvate kvaliteetsete eluaastate 
näitaja väärtus leitakse patsientide subjektiivsete 
hinnangute võrdlemisel oma tervisega seotud 
elukvaliteedi üksikkomponentide kohta enne ja 
pärast konkreetse raviviisi kasutamist. Kõigi nelja 
nimetatud mikroökonoomilise hindamisviisi 
tulemusi saab praktikas kasutada tervisesektori 
ressursside jaotamisel tegevusvaldkondade vahel.

7. Hindamine tervishoiusüsteemi 
tasemel on oluline, eriti kui muutused 
elukorralduses on märkimisväärsed ning tervise ja 
tervishoiu arendamisel tahetakse end võrrelda teiste 
riikidega. Selleks et hinnata kogu süsteemi, tuleb 
arvestada mitmeid kriteeriume. Tuleb selgitada, kui 
efektiivne on olemasolev süsteem ressursside 
suunamisel kõige tulusamatesse tervisega seotud 
tegevustesse, arvestades ressursipaigutuse 
efektiivsust [allocative efficiency}. Milliseid 
stiimuleid tuleks rakendada, et vähendada teenuste 
osutamisega seotud kulutusi e suurendada tehnilist 
efektiivsust [technical efficiency}"^ Milline on 
tervishoiuteenuste kättesaadavus erinevates 
elanikkonnagruppides? Kuidas kontrollida süsteemi 
kogukulutusi? Rakendades efektiivsuse, võrdsuse 
ja kulude kokkuhoiu kriteeriume erinevate tervise- 
ja tervishoiusüsteemide hindamisel, on võimalik 
saada ettekujutus nende eelistest ning puudustest. 
Niisuguste teadmiste olemasolu on väga oluline 
tervishoiusüsteemi reformide juhtimisel.

8. Planeerimine, eelarvestamine ning 
kontroll [planning, budgeting and monitoring} 
on väga oluline selleks, et tõhustada tervisega 
seotud valdkondade tööd. Oluline on mõista, 
millised on tervishoiu erinevate rahastamisviiside 
puhul toimivad mõjujõud [incentives} ja kas need 
pakuvad planeerijatele süsteemi jälgimiseks ning 

juhtimiseks vajalikku informatsiooni ning kas 
lõppkokkuvõttes suurenevad terviseefektid. Millised 
struktuurid on efektiivsed, et reguleerida era- 
pakkujate käitumist? Kuidas on korraldatud 
terviseteenuste pakkujate ning patsientide suhted? 
Kas üldse ja milliseid mõjutusvahendeid kasutavad 
terviseteenuste pakkujaid (nt haiglaid) ning nendelt 
teenuseid ostvaid institutsioone (nt haigekassad) 
siduvad terviseteenuste korraldamisega seotud 
asutused (nt sotsiaalministeerium kui riigi esindaja)? 
Eesmärgiks on luua igas riigis süsteem, mis 
motiveerib terviseteenuste osutajaid praktiseerima 
kulu-efektiivset meditsiini, s.t tegutsema mitte ainult 
meditsiinilises, vaid ka majanduslikus mõttes 
otstarbekalt.

Ülaltoodud tervishoiuökonoomika kaheksa 
valdkonna vahel valitsevad keerulised vastasti
kused seosed, mida tuleb arvestada nende 
valdkondade juhtimisel.

Eelnevalt on kirjeldatud seda, mis on 
tervishoiuökonoomika kui teadusharu ja eluvald
konna põhisisu. Samas ei ole tervishoiuökonoomika 
imerelvaks otsuste vastuvõtmisel tervist korral
davates või otseselt raviteenuste osutamisega 
seotud institutsioonides. See on eelkõige 
meditsiinilist vaatenurka täiendav majandus
teoorial põhinev mõtteviis. Nagu igas teiseski 
inimtegevuse valdkonnas, peab siingi otsuste 
vastuvõtmisel arvestama erinevates ühiskondades 
erinevatel ajalooetappidel esinevate poliitiliste ja 
kultuuriliste piirangutega. Nii näiteks on patsientide 
omavastutuse suurendamine igas riigis poliitiline 
küsimus, sest see on vahetult seotud inimeste 
sissetulekuga ja nõuab seetõttu poliitilist otsust. 
Suhtumine oma tervisesse on seotud nii kultuuriliste 
traditsioonide, üldise harituse kui ka majandusliku 
arengutasemega. Tervishoiuökonoomika arenda
mine soodustab piiratud ressursside korral nii 
tervishoiu mikro- kui ka makroökonoomilise 
efektiivsuse kasvu.
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Summary
Health economics and economics of health care

The difference in terms of "health economics" 
and "economics of health care" is analysed. The 
scope of health economics as a discipline is 
described: what questions does it ask and attempt 
to answer. Economics has been described as the 
"science of scarcity". Health economics as a 
discipline has become increasingly important as 
decision-makers grapple because of health sector 

aim to meet health demands with limited resources. 
Determinants of health, the nature and value of 
health, the demand and supply of health care, 
market equilibrium, evaluation at the micro- and 
macrolevel of health care, planning, budgeting and 
monitoring mechanisms are described. Political and 
cultural limitations of health economics are 
described.

Kersti.Meiesaar@kliinikum.ee

Kasvaja diagnoos 30 minutiga

Teadlased on välja töötanud tehnika, mis 
võimaldab replikatsioonifaasis rakke, s.t 
potentsiaalseid tuumorirakke, külmutatud koes 
identifitseerida 30 minutit pärast patsiendilt 
koeproovi võtmist.

Eelnevad katsed avastada rakke paljunemistsükli 
S-faasis (DNA sünteesi faasis) eeldasid pre- 
operatiivset märgistamist kas radioaktiivsete või 
halogeniseeritud DNA prekursoritega. Uus meetod 
võimaldab hinnata S-faasis olevate rakkude 
esinemissagedust kudedes, sel ajal kui patsient on 
veel operatsioonisaalis. Kiiresti sulavad koeproovid 
inkubeeritakse ja märgistatakse DNA prekursoriga. 
15 minuti pärast on florestseeruvate antikehade 
abil võimalik avastada märgistatud prekursorit 
tuumades. Harilikult on S-faasis tuumad näha 

jämesoole normaalses limaskestas ainult krüptide 
põhjas, jämesoole adenokartsinoomi korral aga 
kogu koetüki ulatuses. Seega on võimalik S-faasis 
olevate rakutuumade arvu järgi eristada 
pahaloomulist kahjustust normaalsest koest.

NatCellBiol 2000;2:244-5
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Kopsuemfüseemi kirurgiline ravi (kopsumaht« 
vähendav kirurgia)

Tanel Laisaar - TÜ Kliinikumi kardiovaskulaar- ja torakaalkirurgia kliinik

kopsuemfüseem, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, kopsumahtu vähendav kirurgia

Kopsuemfüseem on terminaalsetest bronhi- 
oolidest perifeersemale jäävate hingamisteede ja 
alveoolide püsiv laienemine koos nende vaheseinte 
hävimisega ilma märgatava fibroosita. Emfüseem 
on üheks haigustest, mis kuulub üldmõiste krooniline 
obstruktiivne kopsuhaigus (KOK) alla. KOK on 
omakorda üks sagedamatest haigestumise ja surma 
põhjustest üle 40-50-aastaste inimeste hulgas 
(1, 2). Väljendunud emfüseemi korral, kui FEV] 
(esimese sekundi forsseeritud ekspiratoorne maht) 
väärtus on alla 30% normist, on 1 ja 5 aasta 
elulemus vastavalt 90% ja 40% (3).

Standardravi KOK-i ja kopsuemfüseemi korral 
seisneb eelkõige suitsetamisest võõrutamises, et 
aeglustada kopsufunktsiooni halvenemist. 
Medikamentoosse raviga taotletakse obstrukt- 
siooni vähendamist. Kaugelearenenud haiguse 
korral on oma osa kodusel hapnikravil, gripivasta
sel vaktsineerimisel ning rehabilitatsioonivõtetel 
(1, 2). Kopsufunktsiooni olulise halvenemise korral 
suudavad eeltoodud ravimeetodid tavaliselt siiski 
vaid õige vähesel määral patsientide elukvaliteeti 
mõjutada ja elulemust parandada. Seetõttu 
otsitaksegi radikaalsemaid ravimeetodeid, nagu 
kopsuemfüseemi kirurgiline ravi (3-8). Selle 
ülevaate eesmärgiks on tutvustada kopsumahtu 
vähendavat kirurgiat (ingl lung volume reduction 
surgery, LVRS) kui uudset ravimeetodit väljendunud 
kopsuemfüseemiga haigete ravis.

Kopsuemfüseemi kirurgiline ravi
Ajalugu. Juba 20. sajandi algusest on püütud 

leida mitmeid erinevaid kirurgilise ravi meetodeid 
(roidekõhrede eemaldamine, torakoplastika, 

pleurektoomia, pneumoperitoneum, n. phrenicuse 
läbilõikamine jt), et vähendada emfüseemist 
tingitud haigussümptome (9), kuid kõik nimetatud 
meetodid on osutunud ebaefektiivseks. Kopsumahu 
vähendamist difuusse kopsuemfüseemi ravis 
kasutas esmakordselt Otto Brantigan (4) 
1957. aastal. Kuigi 75%-l patsientidest, kellel 
resetseeriti emfüseemist enim kahjustatud kopsuosi, 
saavutati hea kliiniline paranemine, oli post- 
operatiivne suremus 18% ning operatsiooni- 
meetodist loobuti. Seega oli difuusne emfüseem kuni 
viimase ajani kirurgilise ravi vastunäidustuseks. 
Bulloosne emfüseem, mille korral üks või mitu suurt 
bullat täidavad üle 1/3 rindkereõõnest, on aga 
juba aastakümneid olnud kirurgilise ravi näidus- 
tuseks (10).

Kaugelearenenud difuusse emfüseemi ravis 
toimus murrang seoses kopsutransplantatsiooni 
kasutuselevõtuga. Esimene ühe kopsu 
transplantatsioon emfüseemihaigele tehti 
1989. aastal (11). 1994. aasta aprillis alustati dr 
Joel Cooperi initsiatiivil uuesti kopsumahtu 
vähendava kirurgiaga (5). Kahekümnel 
opereeritud patsiendil saavutati keskmine FEV] kasv 
82% ning see äratas meetodi vastu suurt huvi. 
Nüüdseks on kirjanduses publitseeritud arvukalt 
kopsuemfüseemi-kirurgiat käsitlevaid artikleid. 
Anesteesia ja operatsioonijärgse valu kupeerimise 
paranenud võimalused, komplekssed rehabilitat- 
siooniprogrammid ning täiustunud kirurgiline 
instrumentaarium võimaldavad kirurgilise raviga 
saavutada hea funktsionaalse paranemise, 
kusjuures operatsiooniga seotud tüsistuste arv ja 
suremus on väikesed (6-8).
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Kopsumahtu vähendava kirurgia 
põhjendus. Peamiseks kaebuseks KOK-i haigel 
on progresseeruv düspnoe, mille üheks põhjuseks 
on emfüseemist tingitud püsiv rindkere 
hüperinflatsioon - kopsu totaalkapatsiteedi (TC) 
ja residuaalmahu (RM) suurenemine. Iseloomulik 
on "tünnikujuline" rindkere - lamenenud 
vahelihased, horisontaalasendis roided (vt jn 1). 
Selline rindkere konfiguratsioon raskendab

Joonis 1. Väljendunud kopsuemfüseemiga patsiendi 
rindkere röntgeniülesvõte

hingamislihaste efektiivset tööd, sh ka diafragmade 
liikuvust. Samuti on emfüseemi korral tegemist 
kopsukoe elastsuse vähenemisega.

Kopsuemfüseem haarab enamasti mõlemat 
kopsu difuusselt, siiski võib suurel osal patsientidest 
täheldada ka emfüseemi ebaühtlast levikut. Sellise 
nn heterogeense emfüseemi korral on teatud 
kopsupiirkonnad rohkem kahjustatud. Kirurgilise 
ravi eesmärgiks ongi resetseerida need 
"märklaudpiirkonnad", kus efektiivset gaasivahetust 

praktiliselt ei toimu.
Kopsumahu vähendamine kirurgilisel teel 

taastab rindkere normaalse konfiguratsiooni, mis 
omakorda parandab roietevaheliste hingamis
lihaste ja diafragmade funktsiooni (10). 
Operatsioon parandab oluliselt ka allesjääva 

kopsukoe elastsust, vähendades obstruktsiooni ja 
tagades õhuvoolu kiiruse suurenemise 
hingamisteedes (FEV, kasv). Paraneb ka arteriaalse 
vere hapnikusisaldus (PaO2).

Patsientide valik kopsumahtu vähen
davaks operatsiooniks

Operatsiooninäidustused. Patsientide 
hoolikas valik kopsumahtu vähendavaks 
operatsiooniks on äärmiselt oluline, sest häid 
operatsioonitulemusi võib oodata vaid osal 
emfüseemihaigetest. Eesmärgiks on saavutada 
maksimaalne objektiivne ja subjektiivne 
paranemine võimalikult väikese tüsistuste riskiga. 
Kopsuemfüseemi kirurgiliseks raviks sobib patsient, 
kellel on just emfüseemist tingitud obstruktiivset tüüpi 
ventilatsioonihäire (FEV, väärtus on püsivalt < 35% 
normist), mis põhjustab füüsilise koormustaluvuse 
ja elukvaliteedi halvenemise. Patsiendil peab 
olema rindkere hüperinflatsioon selgelt väljendunud 
ja emfüseem heterogeenne, haarates eelkõige 
kopsude ülasagaraid, ning samuti peavad 
medikamentoosse ravi ja rehabilitatsiooni- 
võimalused olema ammendatud. Patsienti 
informeeritakse operatiivse ravi riskidest ja ta 
annab nõusoleku operatsiooniks (12). Ülevaade 
kopsumahtu vähendava operatsiooni näidustustest 
on esitatud tabelis 1. Kindlaks nõudeks on, et kõik 
patsiendid peavad olema loobunud suitsetamisest 
vähemalt 6 kuud enne operatsiooni.

Preoperatiivsed uuringud. Tihti on 
kopsuemfüseemi kirurgilist ravi vajavatel 
patsientidel lisaks KOK-ile ka mitmeid kaasuvaid 
haigusi ning seetõttu nõuavad need haiged 
süvendatud uurimist. Operatsioonieelsesse 
uuringuprogrammi kuuluvad lisaks detailsele 
anamneesile ja kliinilisele uurimisele ka mitmed 
radioloogilised ning funktsionaalsed uuringud 
(vt tabel 2).

Inspiiriumis ja ekspiiriumis tehtud rindkere 
röntgeniülesvõtetega objektiveeritakse diafragma 
asend ja liikuvus, mis enamikul patsientidest on vaid 
minimaalne. Kompuutertomograafiliselt saadakse 
detailne ülevaade emfüseemi ulatusest, säilinud
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normaalse kopsukoe hulgast ja kaasuvatest 
kopsuhaigustest (bronhektaasiad, kopsutuumor jm), 
mis võivad mõjutada operatsioonitaktikat. 
Kopsude perfusioonistsintigraafia abil hinnatakse 
regionaalset verevoolu ja perfusioonidefektide 
olemasolu.

Kardiaalse seisundi hindamisel piirdutakse 
tavaliselt mitteinvasiivsete uurimismeetoditega 
(EKG, ehhokardiograafia). Osal patsientidest võib 
osutuda vajalikuks ka pulmonaalarteri rõhu otsene 
mõõtmine. Pulmonaalhüpertensiooni ja difuusse 
emfüseemi korral on näidustatud kopsutransplan- 
tatsioon.

Kui eelnimetatud uuringud on tehtud, valitakse 
välja sobivad kandidaadid, kellel kirurgilisest ravist 
on oodata parimat efekti. Umbes 70-80% 
patsientidest, kes esialgu uuringugruppi haara
takse, ei sobi tegelikult mitmetel põhjustel 
kirurgiliseks raviks (6, 13).

Vastunäidustused operatsiooniks. Ena
mik vastunäidusfusi (vt tabel 3) kopsumahtu 
vähendavaks operatsiooniks on suhtelised, sest 
prospektiivsed uuringud selles vallas puuduvad. 
Peamisteks vastunäidustusteks on ühtlase levikuga 
emfüseem (puuduvad "märklaudpiirkonnad" 
resektsiooni jaoks), liiga halb kopsufunktsioon 
(FEV1 < 15% normist, väljendunud hüperkapnia) 
või normaalset kopsukudet on kompuuter- 
tomograafilise uuringu alusel liiga vähe säilinud 
(6). Operatiivse ravi takistuseks võivad saada ka 
kaasuvad haigused, eelkõige koronaaratero- 
skleroos, pulmonaalhüpertensioon, pahaloomu- 
lised kasvajad ning alumiste hingamisteede 
infektsioonid.

Preoperatiivne rehabilitatsioon
Preoperatiivne rehabilitatsioon on kopsu

emfüseemi kirurgilise ravi vältimatuks eel
tingimuseks (7). Eesmärgiks on parandada 
patsiendi füüsilist koormustaluvust ja tutvustada 
talle KOK-i ning emfüseemi ravi kõiki komponente. 
Rehabilitatsioon seisneb patsiendi füüsilises ja 
psühhosotsiaalses ettevalmistuses operatsiooniks 
ning operatsioonijärgseks perioodiks. Lisaks 

nõustatakse patsienti ka medikamentoosse ravi ja 
dieedi osas.

Preoperatiivse re ha bilitatsiooni program mi 
kestuseks on 2 -4 kuud ja pärast seda peab patsient 
olema võimeline kõndides läbima 6 minutiga 
vähemalt 140 meetrit (14). Rehabilitatsiooniga 
jätkatakse ka postoperatiivses perioodis.

Operatsioonimetoodika ja tüsistused
Kopsumahtu vähendav operatsioon tehakse 

üldanesteesias, kasutades kopsude selektiivset 
ventilatsiooni. Postoperatiivseks valutustamiseks 
kasutatakse epiduraalanalgeesiat, mis võimaldab 
patsiendi varast postoperatiivset mobiliseerimist.

Kopsumahtu vähendavat operatsiooni on võima
lik teostada sternotoomia, videotorakoskoopia 
(VATS) või erandjuhtudel kahepoolse torakotoomia 
kaudu. Kasutatakse nii ühepoolset kui ka 
kahepoolset kopsumahtu vähendavat operatsiooni. 
Resetseeritakse emfüseemist enim kahjustatud 
kopsuosad, et eemaldada umbes 30% kopsu 
mahust, püüdes seejuures säilitada kopsu 
anatoomilist vormi. Kahepoolse resektsiooniga 
saavutatakse oluliselt parem kopsufunktsiooni 
paranemine, sealjuures tüsistuste hulk ja suremus 
on võrdsed ühepoolse resektsiooniga (8). 
Ühepoolse operatsiooni näidustusteks on 
domineeriv ühepoolne haigus või ka vastunäidustus 
kahepoolseks operatsiooniks (pleurodees, 
pleuraempüeem, varasem torakotoomia ühel 
rindkerepoolel) (12, 15).

Opereeritakse emfüseemist kahjustatud kopsul, 
mistõttu peamiseks postoperatiivseks tüsistuseks on 
pikaajaline õhuleke: 40-50%-l patsientidest üle 1 
nädala (7). Kopsuemfüseemi kirurgilist ravi 
rakendatakse enamasti eakatel patsientidel, kel on 
tihti ka mitmeid kaasuvaid haigusi. Seetõttu ei ole 
haruldased ka teised operatsioonijärgsed 
tüsistused, nagu pneumoonia, südame rütmihäired 
ja neuro loogilised komplikatsioonid (7). 
Postoperatiivne suremus on 2,5 - 10% (14).

Kopsuemfüseemi kirurgilise ravi 
tulemused

Pärast kopsumahtu vähendavat operatsiooni

749 Фьвшеввв



Tabel 1. Kopsuemfüseemi kirurgilise ravi näidustused

Väljendunud diffuusne kopsuemfüseem "märklaudpiirkondadega"

Düspnoe vaatamata medikamentoossele ravile
Obstruktsioon (FEV, < 35% normist)
Kopsude hüperinflatsioon (röntgeniülesvõtete ja kogu keha pletüsmograafia alusel: TLC > 120% normist, 

RV > 150-200% normist)
Patsient on võimeline osalema preoperatiivses rehabilitatsiooniprogrammis
Patsient on mittesuitsetaja viimase 6 kuu jooksul

Tabel 2. Kopsumahtu vähendava operatsiooni eelsed uuringud

Põhiuuringud
Vereanalüüsid, sh veregaasid
Röntgenogrammid rindkerest kahes suunas inspiiriumis ja ekspiiriumis

Kompuutertomograafia rindkerest
Spirogramm, bronhodilataatortest
Elektrokardiogramm
Ehhokardiograafia
6 minuti käimise test

Lisauuringud
Kogu keha pletüsmograafia
Kopsude perfusiooni stsintigraafia

Tabel 3. Kopsuemfüseemi kirurgilise ravi vastunäidustused

Vanus > 75 aasta
Väljendunud adipoossus või kahheksia (> 120% või < 80% ideaalsest kehakaalust)

Varasem rindkereoperafsioon või pleurodees
Väljendunud hüperkapnia (PaCO2>50 mmHg)

Juhitaval hingamisel haige
Pulmonaalhüpertensioon (> 35-40 mmHg)
Kaasuvad haigused, mis oluliselt suurendavad operatsiooniriski

Pärast rehabilitatsiooniprogrammi 6 minuti käimise test < 140 meetri

Patsient jätkab suitsetamist
Pideval hormoonravil olev patsient (päevadoos > 10-15 mg)

paranevad kopsu funktsionaalsed näitajad 
oluliselt: maksimum saavutatakse 6 kuud pärast 
operatsiooni (3, 6). Summeerides viimastel aastatel 
avaldatud uuringute tulemused, on keskmine FEV1 
kasv pärast kahepoolset operatsiooni 61% ja 6 
minuti kõnni distants pikeneb 46% (14). Kuni 62% 
patsientidest, kes enne operatsiooni vajasid kodust 
hapnikravi, pärast operatsiooni seda enam ei vaja.

Füüsiline koormustaluvus kasvab märgatavalt, 
düspnoe nii rahuolekus kui füüsilisel koormusel 
väheneb ja elukvaliteet paraneb oluliselt (3, 7). 
Elukvaliteedi-küsimustikus hindas oma tervislikku 
seisundit 6 kuud pärast operatsiooni võrreldes 
perioodiga 6 kuud enne operatsiooni palju 
paremaks 78% ja mõnevõrra paremaks 20% 
patsientidest (6).
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Vaatamata headele lähitulemustele on siiski 
tegemist palliatiivse operatsiooniga. Kopsumahtu 
vähendav kirurgia on kasutusel alles lühikest aega 
ja seega on veel vähe andmeid kaugtulemuste 
kohta. Üksikutes uurimustes on siiski näidatud, et 
haigusprotsess areneb edasi ka pärast operatsiooni 
ning seega jätkub emfüseemihaigele iseloomulik 
järkjärguline kopsufunktsiooni halvenemine. Kolme 
aasta jooksul pärast operatsiooni on täheldatud 
FEV} pidevat vähenemist (16), siiski ületab FEV, 
preoperatiivse taseme vähemalt 200 ml võrra ka 
neli aastat pärast operatsiooni 27%-l patsientidest 
(15). Kopsuemfüseemi kirurgilist ravi on võrreldud 
kella tagasikeeramisega, s.t et patsiendi haiguse 
arengus õnnestub mõneks ajaks taastada 
staadium, mil sümptomid olid veel vähe väljen
dunud või puudusid hoopis ning pidevat ravimite 
kasutamise ning koduse hapnikravi vajadust ei olnud.

KOK-i haigete medikamentoosse ravi, koduse 
hapnikravi ja hospitaliseerimiskulud on väga 
suured. Kas operatiivse raviga õnnestub saada ka 
majanduslikku efekti - vähendades ambulatoorsete 
visiitide ja hospitaliseerimiste vajadust - on praegu 
Ameerika Ühendriikides korraldatava prospektiivse 

multitsentrilise uuringu üheks küsimuseks (14).

Kopsuemfüseemi-kirurgia erijuhud
Kopsuvähk ja kopsumahtu vähendav 

kirurgia. Kopsuemfüseem ja kopsuvähk on seotud 
ühise riskifaktori - suitsetamisega. Kuni 39%-l 
patsientidest, kellel on kavatsetud kopsuemfüseemi 
kirurgiliselt ravida, on leitud "ümarvari" kopsus 
(17). Enamasti on tegemist healoomulise tuumoriga, 
kuni 6,4%-l aga I staadiumi kopsuvähiga (17, 18). 
Klassikaliste kriteeriumite järgi ei kuulu need 
patsiendid oma halva kopsufunktsiooni tõttu 

kirurgilisele ravile. Kopsuemfüseemi kirurgilise ravi 
kogemus võimaldab neid patsiente aga edukalt 
opereerida ja saavutada paranemine mõlema 
haiguse osas.

Kopsutransplantatsioon ja kopsumahtu 
vähendav kirurgia. Kaugelearenenud 
kopsuemfüseemi ravis ei ole kopsumahtu vähendav 
kirurgia mitte alternatiivseks, vaid kopsutrans- 
plantatsiooni kõrval täiendavaks ravimeetodiks. 
Kuigi näidustused on mõnevõrra erinevad, on siiski 
võimalik neid kahte ravimeetodit ka kombineerida. 
Mitmeil patsientidest saab esmalt kasutada 
kopsumahtu vähendavat operatsiooni ja sellega 
lükata edasi kopsutransplantatsiooni vajadust (19).

Kokkuvõte
Kopsumahtu vähendav kirurgia on uudne, kuid 

juba laialdaselt aktsepteeritud ravimeetod. 
Paljudes uurimistöödes on selgelt dokumenteeritud 
postoperatiivne kopsufunktsiooni, patsiendi 
füüsilise koormustaluvuse ja elukvaliteedi 
paranemine. Siiski on kaugtulemuste kohta veel 
vähe andmeid ja on vaieldav, kui kaua selline 
paranemine kestab ning millised tegurid seda 
mõjutavad. Samuti on mitmeid täpsustamist 
vajavaid küsimusi: patsientide selektsiooni 
kriteeriumid, rehabilitatsiooni osa enne ja pärast 
operatsiooni, operatsioonimeetodi valik 
(sternotoomia või videotorakoskoopia, ühe- või 
kahepoolne resektsioon), operatsiooni mõju 
patsientide elulemusele ning selle majanduslik efekt.

Kopsuemfüseemi kirurgilise ravi näidustuse 
määramise ning patsientide ettevalmistuse ja 
postoperatiivne järelravi meeskonda peavad 
kuuluma lisaks pulmonoloogidele ka rindkerekirurg, 
anestesioloog ja füsioterapeut.
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Summary
Surgical treatment of pulmonary emphysema

Emphysema is anatomically defined by 
permanent, destructive enlargement of airspaces 
distal to terminal bronchioles without obvious 
fibrosis. Standard therapy for emphysema has a 
limited impact on patients' quality of life and 
survival, which has led to introduction of alternative 
therapeutic options. In addition to previously 
accepted surgical treatment methods (bullectomy 
and lung transplantation), lung volume reduction 
surgery (LVRS) has become widely accepted lately. 
LVRS involves wedge resection of the most 
destroyed areas of either one or both lungs ("target 
areas"), aiming to reduce lung volume by 
approximately 30%. This improves lung s elastic 
recoil and reduces chest hyperinflation, allowing 
better diaphragmatic and chest wall movements. 
Median sternotomy or video-assisted thoraco

scopic surgery are the commonly used surgical 
approaches. Careful patient selection and 
preoperative rehabilitation allow to perform LVRS 
with low morbidity and mortality and to achieve 
marked functional improvement. Maximal 
improvement of FEVt and 6-minute walking are 
demonstrated at 6 months after the operation. In 
selected patients LVRS can be combined with lung 
cancer surgery or cardiac surgery.

LVRS has expanded the treatment possibilities 
of patients with end-stage emphysema, however 
there are still many unanswered questions that 
remain for future research and therefore LVRS should 
be restricted to carefully selected patients only.
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EESTI ARSTIDE LIIDUS

Eesti Arstide Liidu üldkogu koosolek

Eesti Arstide Liidu üldkogu otsused

1. Kinnitada EAL presidendi aruanne 2000. a 
tegevuse kohta.

2. Kinnitada EAL majandustegevuse aruanne 
1999. a kohta.

3. Kinnitada EAL 2001. a eelarve.
4. Määrata EAL-le laekuva liikmemaksu 

suuruseks 2001. a 30 krooni kuus, mittetöötavatel 
arstidel, ENU-sse kuuluvatel residentidel ja 
internidel 20 krooni kuus.

5. EAL igalt liikmelt laekunud summast 5 krooni 
liikme kohta kuus on sihtotstarbeline laekumine 
ajakirja Eesti Arst eest tasumiseks vastavalt Eesti 
Arstide Liidu ja Eesti Arsti OÜ vahelisele lepingule.

6. Kinnitada liikmemaksu kogumise kord.
Z Määrata järgmiseks valimisperioodiks EAL 

eestseisuse liikmete arvuks 8 ja eestseisuse volituste 
pikkuseks 3 aastat.

8. Eestseisuse koosseisu kuuluvad delegeeritud 
liikmetena ametikoha järgi EAL president, 

ekspresident / valitud president, Tallinna AL 
juhatuse esimees, Tartu AL juhatuse esimees, ENÜ 
juhatuse esimees ja valitud liikmetena Andres Kork, 
Jaan Lemendik, Mall-Anne Riikjärv.

9. Määrata eetikakomitee volituste pikkuseks 
3 aastat.

10. Kinnitada EAL eetikakomitee liikmeteks Arvo 
Tikk, Margit Venesaar, Kuulo Kutsar, Andres 
Lehtmets.

11. Võtta vastu Eesti arstieetika koodeks.
12. Võtta vastu EAL lõppdokument ja levitada 

seda massimeedia kaudu.

Kinnitatud Paides 02.12.2000

* Kinnitatud dokumentidega saavad Arstide 
Liidu liikmed tutvuda EAL kontoris või oma 
piirkondlikus liidus.

Eesti Arstide Liidu liikmemaksu kogumise kord

1. Liikmemaks koosneb kahest osast: EAL-le 
laekuv osa ja piirkondlikule liidule laekuv osa.

2. EAL-le laekuva liikmemaksu suuruse määrab 
üldkogu. Liikmemaksu suurus määratakse lähtuvalt 
eelarvest igal aastal.

3. EAL üldkogu otsusega võib kehtestada 
väiksema liikmemaksu teatud sihtgruppidele 
(mittetöötavad arstid, nooremarstid).

4. Piirkondlikule liidule laekuva osa suuruse 
kehtestab piirkondlik liit.

5. Maksu laekumise üle peetakse personaalset 
arvestust. Kui maksu kannab üle tööandja, tuleb 
maksekorraldusele lisada maksjate nimekiri.

6. Liikmemaksu kogumise täpsem kord 
sätestatakse EAL ja piirkondliku liidu vahelise 
lepinguga ja see kehtib kõigile antud piirkonna liidu 
liikmetele.

7 EAL-le laekuv liikmemaksu osa tasutakse 
pangaülekande teel.
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Eesti Arstide Liidu üldkogu lõppdokument

Eesti Arstide Liit on seisukohal, et olemasoleva 
tervishoiusüsteemi käigushoidmiseks ei ole 
piisavalt vahendeid ja suur osa selle taastootmiseks 
vajalikke investeeringuid tehakse meditsiini
töötajate palkade arvelt. Selline olukord seab ohtu 
arstiabi kvaliteedi.

Eesti Arstkond leiab, et mis tahes tervishoiu- 
korralduslik otsus peab tuginema ammendava ja 
usutava meditsiinistatistika andmebaasi analüüsile.

Arstide Liit kutsub sotsiaalreformide elluviimisel 
üles tasakaalukale ja põhjalikult analüüsitud 
tegevusele ning peab eriti oluliseks arstide erialase 
ümberõppe küsimuste läbimõeldud lahendamist. 
Residentuuri finantseerimise korra kehtestamine ja 
nooremarstide ametikohtade loomine õpetavates 
haiglates peavad tagama arstkonna pideva ja 
stabiilse järelkasvu.

Eesti Arstide Liit pöördub seadusandja poole 
nõudmisega suurendada Tervishoiukorralduse 
seaduses kohaliku omavalitsuse õigusi, kohustusi 
ja vastutust arstiabi korraldamisel. EAL peab 

vajalikuks üksikisiku vabastamist tulumaksust nende 
summade osas, mis patsient on kulutanud arstiabile.

Raviasutuste kommunaalkulude katmiseks tuleb 
leida vahendid väljastpoolt ravikindlustuse eelarvet 
ja kehtestada ravimitele ning meditsiinilisele 
aparatuurile käibemaksu 0-määr.

Arstide miinimumtunnitasu peab tõusma 55 
kroonini tunnis. Otsustav roll töö tasustamise 
parandamisel on tasakaalustatud ja tegelikel 
kulutustel põhineval hinnakujunduse mehhanismil. 
Loodava Eesti Haigekassa üks esmaseid ülesandeid 
on tervishoiuteenuste hinna korrigeerimine, lähtudes 
tervishoiutöötajate kutseliitude miinimumtunnitasu 
nõudmisest.

Avalik-õiguslik haigekassa peab seadma oma 
prioriteedid arstiabi rahastamisel, nende küsimuste 
lahendamata jätmine tekitab arstide ja patsientide 
vahel tarbetuid pingeid.

Vastu võetud Paides 02.12.2000

Eesti arstieetika koodeks

I. Üldpõhimõtted
1. Arsti kutsetöö kõrgeim eesmärk on igakülgne 

rahva tervise kaitse.
2. Arsti kohus on anda arstiabi igas võimalikus 

olukorras.
3. Arst suhtub kõikidesse patsientidesse 

võrdselt, religioossed, rahvuslikud, sotsiaalsed ja 
poliitilised tegurid ei tohi mõjutada arsti tema 
kohustuste täitmisel. Arst ei tohi kasutada oma 
arstlikke teadmisi inimsuse vastu.

4. Arst käitub igas olukorras oma elukutse 
vääriliselt.

5. Arst peab säilitama ja edendama oma 
füüsilist ja vaimset tervist ning hoiduma tegevusest, 
mis võib kahandada tema võimet osutada oma 
oskustele vastavat abi.

6. Arst peab suhtuma patsienti austuse ja 
lugupidamisega.

Z Arst ei tohi ahistada patsienti psühho
loogiliselt, seksistlikult ega materiaalselt.

8. Arst ei tohi oma ravitöös saada muid 
materiaalseid hüvesid peale palga või kokkulepitud 
honorari.

II. Arst ja patsient
1. Arsti esmane kohustus on osutada arstiabi 

oma pädevuse piires, austades patsiendi 
inimväärikust, eraelu ja heaolu.

2. Arst on kohustatud kasutama kõiki temale 
teadaolevaid ja kättesaadavaid abistamismeeto- 
deid ning vajaduse korral pidama kolleegidega 
nõu.
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3. Raviarst, küsides teise arsti arvamust, jääb 
ikkagi patsiendi ees vastutavaks ravi- ja muude 
otsuste ning soovituste osas.

4. Arst peab selgitama patsiendile tema 
tervislikku seisundit ning saama vabatahtlikult antud 
ja arusaamisel põhineva nõusoleku vajalike 
uuringute ja ravimenetluste tegemiseks. Patsiendile 
antav informatsioon peab hõlmama teavet 
uuringute ja ravi vajalikkusest, võimalikest 
erinevatest raviviisidest, samuti teavet nendest 
tuleneda võivatest kõrvalnähtudest, tüsistustest ja 
ohtudest. Patsienti tuleb teavitada ravikuludest ja 
maksmisviisidest. Otsustusvõimetu patsiendi puhul 
tuleb teavitada tema seaduslikke esindajaid, 
taotledes nende nõusolekut uuringuteks ja raviks. 
Nõusoleku saamise põhimõte siiski ei tohi 
põhjustada viivitusi eluohtlike seisundite puhul 
vajalike otsuste vastuvõtmisel.

5. Vältimatu abi andmise puhul peab arst kiirelt 
tegutsema patsiendi tervise huvides oma parimate 
võimaluste järgi ära ootamata kannataja või tema 
esindajate nõusolekut. Arst on vastutav tagajärgede 
eest, mis võivad tuleneda põhjendamatust 
keeldumisest anda abi.

6. Oma tegevuses peab arst lähtuma 
teaduslikust meditsiinist ja mitte kasutama 
teaduslikult põhjendamata diagnoosimis- ja 
ravimeetodeid.

7. Arst peab eelistama oma patsiendi huvisid 
puhtteaduslikele ja ühiskondlikele huvidele kuid 
seejuures peab arvestama ka ühiskonna 
võimalustega.

8. Vajaduse korral arst peab abistama patsienti 
ka tema usuliste, vaimsete või aineliste vajaduste 
korraldamisel.

9. Arsti kohuseks on hoida kutsesaladust ja 
seda ka peale patsiendi surma. Kutsesaladusega 
kaitstud teavet võib avaldada vajalikus ulatuses 
üksnes teistele sama patsiendi raviga seotud 
isikutele või seaduses ettenähtud juhtudel, eelkõige 
hädaohu korral teistele ühiskonnaliikmetele.

10. Arst kindlustab, et kõik temaga koos 
töötavad isikud peavad kinni ametisaladuse 
hoidmise nõudest ning toimivad vastavuses 

meditsiinieetika nõuetega.
11. Arst peab patsiendi nõudmisel teda täielikult 

teavitama tema tervise kohta kogutud mistahes 
andmetest kuid peab austama ka inimese soovi 
seda teavet mitte saada.

12. Arst on kohustatud patsiendi kohta kogutud 
terviseandmeid hoidma nii, et kõrvalistel isikutel ei 
oleks neile juurdepääsu.

13. Arst peab igakülgselt kaasa aitama rahva 
tervise tugevdamisele, selle hulgas ka ennetuse ja 
tervisedenduse arendamisele ja vastavate 
teadmiste levitamisele.

III. Arstipraktika
1. Arsti kohus on osaleda arstlike kutse

organisatsioonide tegevuses ning pidevalt 
täiendada oma erialateadmisi ja -oskusi ning neid 
jagada ka kolleegidega.

2. Patsiendi suunamisel teise arsti juurde ei tohi 
lähtuda kasusaamise eesmärgist. Arst ei tohi 
määrata põhjendamatuid uuringuid ja 
raviprotseduure ega suunata vajaduseta teiste 
arstide konsultatsioonidele. Siiski peab patsiendil 
säiluma õigus soovi korral teisese arvamuse 
saamiseks.

3. Arst, kes osaleb kliinilises uurimistöös, peab 
olema veendunud, et see projekt on heaks kiidetud 
inimuuringute eetikakomitee poolt ja vastab 
protokollinõuetele.

4. Arst, kes töötab eksperdina või tegutseb 
eksperdi ülesannetes, peab uuritavat oma rollist 
teavitama. Raviarst ei saa olla eksperdi rollis oma 
patsienti puudutavas kohtuarstlikus, töövõime-või 
muus ekspertiisis.

5. Arst tohib tunnistustes, õiendites ja eksper
tiisides kinnitada ainult seda, mida ta vaatluse, 
kogutud andmete ja kaalutluse alusel leiab end 
olevat õigustatud tegema.

6. Arstile on sobimatu oma vastuvõttu 
reklaamida sagedase ja pealetükkiva kuulutamise 
teel ning oma isikut esile tõsta.

7. Arstil on kuulutustel ja siltidel lubatud 
avaldada oma nimi, teaduskraad, eriala, 
ametinimetus, kõnetundide aeg, vastuvõtu koht ja
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Esmavaliku ravim 
vaginaalkandidooside korral

DIFLUCAH*
flukonasool

*Tavaline annustamine, täielik ravimi informatsioon vt. Pharmaca Estica.

Pfizer H.C.P. Corporation Eesti
Pirita tee 20
10127 Tallinn
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telefoninumber.
8. Arstile on sobimatu reklaamida nii trükistes, 

raadios kui ka televisioonis igasuguseid 
meditsiiniteenuseid, nende hulgas eriti hügieeni-või 
ravivahendeid.

IV. Arstide kollegiaalsed suhted
1. Arst peab suurt tähelepanu pöörama 

ametikaaslastega heale läbisaamisele ja hoiduma 
kõigest, mis võiks rikkuda kollegiaalseid suhteid.

2. Arst peab hoiduma igasugusest eba
korrektsusest või alandavatest märkustest teise arsti 
isiku, tema teadmiste ja kutsetegevuse kohta.

3. Teiste arstidega tekkivaid arstliku 
tegevusega seotud lahkarvamusi on arstid 
kohustatud omavahel lahendama. Tüliküsimused 
lahendatakse vastavalt Eesti Arstide Liidu 
põhikirjale.

4. Arstidevahelised kutsealased lahkarva
mused või omavaheliste eetiliste probleemide 

lahendamine ei tohi põhjustada avalikku poleemikat 
ega kanduda mittemeditsiinilistesse trükistesse.

5. Arst ei tohi jätta tähelepanuta kolleegi 
tervislikust seisundist, erialalise ettevalmistuse 
tasemest või muudest asjaoludest tingitud 
ebakompetentsust või ebaprofessionaalsust, kui see 
võib ohustada praeguse või tulevase patsiendi 
heaolu. Iga arsti kohus on sellisel juhul sekkuda ja 
vestelda asjasse puutuva arstiga ning pakkuda oma 
abi, kui see ei vii tulemustele, peab arst olukorrast 
teavitama kolleegi administratiivset ülemust või 
Arstide Liidu juhatust.

6. Teaduslike uurimistööde avaldamisel arst 
arvestab autorluses kaastöötajate panust ning 
peab loomulikuks teadustulemuste kuulumist 
tegelikele autoritele.

Vastu võetud EAL üldkogu koosolekul
02. 12.2000 Paides.

Eesti Arstide Liit võeti vastu Euroopa Arstide Alalisse 
Komiteesse

Indrek Oro - EAL-i juhatuse liige

Lõppevat aastat võime pidada Eesti Arstide 
Liidule teatavas mõttes ajalooliseks. Ametlikult sai 
teoks ettevõtmine, mida on kavandatud vähemalt 
viimased kolm aastat. 10. novembril hääletas 
Euroopa Arstide Alaline Komitee [Standing 
Committee of European Physicians, CP) oma 
peaassambleel üksmeelselt Eesti Arstide Liidu ja 
Ungari Arstide Koja vaatlejaseisuses liikmeks 
vastuvõtmise poolt. Täisliikmeteks saavad vastavalt 
CP põhikirjale olla üksnes Euroopa Liidu ja Euroopa 
majanduspiirkonna liikmesmaade rahvuslikud 
kutseorganisatsioonid. Vajalikud dokumendid 
liitumiseks saatsime Brüsselis asuvasse 
peakorterisse küll juba eelmise aasta kevadel ja 
esimene peaassamblee, millel Eesti Arstide Liit oli 

esindatud, toimus möödunud aasta novembris 
Haagis.

CP asutati 1959. aastal, s.o kaks aastat pärast 
Rooma lepingu allakirjutamist ja ühisturu loomist. 
1992. aastast on tegutsenud CP Brüsseli büroo ja 
vastavalt Belgia seadustele on tegemist 
mittetulundusliku ühendusega. CP esindab praegu 
ligi 1,4 miljonit arsti Euroopas ja ta on ka katuseks 
mitmetele esinduslikele valitsusvälistele 
rahvusvahelistele arstiorganisatsioonidele (UEMS, 
UEMO, PWG jt). CP peamiseks ülesandeks on 
arstiabi ja -koolituse kõrgeimate standardite 
saavutamine eesmärgiga tagada Euroopa 
inimestele pakutava arstiabi parimat kvaliteeti. CP 
on keskendunud oma tegevuses arstide ja
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patsientide vaheliste suhete arendamisele ning 
arstide riikidevahelise vaba liikumise 
soodustamisele. Seatud eesmärkide saavutamiseks 
teeb CP tihedat koostööd Euroopa Liidu organitega. 
Seega on CP mõjuvõimsaim reaalset tervise- 
poliitikat kujundav valitsusväline organisatsioon 
Euroopas. See asjaolu toob esile ka tema 
tähenduse väikese riigi arstide kutseliidu jaoks, 
kelle hääl on võrdväärne suure riigi omaga. 
Liikmesus CP-s aitab ära hoida olukorda, kus vaid 
poliitilised organisatsioonid suhtlevad Euroopa 
Liidu organitega ja poliitilisi kokkuleppeid 
sõlmitakse ilma arstkonna spetsiifilisi huve 
arvestamata.

CP-s on järmised suuremad töörühmad:
a) meditsiinieetika ja professionaalsete koodek

site töörühm;
b) erialakoolituse, täiendusõppe ja medit

siinilise auditi töörühm;

c) tervishoiu korraldamise, sotsiaalse kaitse, 
terviseökonoomika ja ravimitööstuse töörühm;

d) ennetava meditsiini ja keskkonnatöörühm.
Hiljuti moodustati CP juurde ka Euroopa Liidu 

laienemise töörühm, mille tööst võtavad osa 
liituvate maade arstide rahvuslike liitude esindajad. 
Selle viimane koosolek toimus 9. novembril enne 
peaassambleed Brüsselis. Seal oli vaatluse all ka 
see, kuidas oleks võimalik varem koopteerida 
Euroopa Liiduga liituvate riikide arstide kutseliidud 
täisliikmestaatusesse. Taoline põhikirjamuudatus 
oleks muidugi Eesti arstidele soodne, sest see 
annaks meile hääleõiguse (võrdselt näiteks 
Saksamaaga). Nii vaatleja- kui ka täisliikmestaatus 
toovad endaga kaasa ka liikmemaksukohustuse.

Põhjalikumat informatsiooni CP põhikirja, 
tegevuse ja poliitika kohta on võimalik leida tema 
koduleheküljelt http://www.cpme.be

Puusaliigese osteoartriidi teket mõjutavad 
geneetilised faktorid

Puusaliigese osteoartriit on valu ja liikumispuude 
sage põhjus vanemaealistel inimestel, kusjuures 
haiguse genees on multifaktoriaalne. Inglismaal 
kahest ortopeediakeskusest kogutud andmed 
puusaliigese osteoartriidi esinemissageduse kohta 
näitavad, et puusaliigese proteesiga haigete 
õdedel-vendadel on osteoartriidi esinemine oluliselt 
sagedam (3-8 korda) kui vastava soo ja vanusega 

kontrollgrupi isikutel, kelleks olid intravenoossel 
urograafial radiografeeritud patsiendid. Uuringu 
tulemused viitavad sellele, et paljude teiste tegurite 
hulgas on puusaliigese osteoartriidi tekkes olulised 
ka geneetilised faktorid.

BMJ 2000;321:1179-83
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(D Ühekordse ööpäevase annusega saadakse 
kumuleerumisohuta toime, mis kestab kuni 36 tundi.1’

Ravi vähendab märkimisväärselt vasaku vatsakese 
massiindeksit (LVMI).2’

Vasaku vatsakese hüpertroofia regressioon 
saavutatakse süstoolset funktsiooni halvendamata.3’

Tootja: Bayer AG, D-51368 Leverkusen, 
Saksamaa
INN: Nifedipinum
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus: 
Adalat® Oros 20, 30, ja 60 mg 
retardtabletid N28 ja N98
Näidustused: Hüpertooniatõbi.
Stabiilne stenokardia.
Adalat® Oros on retseptiravim.

AdalatOros 130mg

Bayer

AdalatÖros 20mg

AdalatÖros 60mg
Nifedipnn

Lisainfo: Pharmaca Estica'st ja Bayeri esindajalt:
Betooni 9, Tartu 51014
tel: 27 307 802, GSM 250 35 991, fax: 27 307 802

Bayer®



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 etal ARCHIVES of GENERAL PSYCHIATRY 1992 (876679)

REVIA* Tabletid. Naltreksoonhüdrokloriid. INN. Naltrexonum. АТС-kood. V03AB30.
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus. 1 tablett sisaldab 50 mg naltreksoonhüdrokloriidi. Omadused ja farmakokineetika. Revia aktiivne 
toimeaine naltreksoonhüdrokloriid on opioidi antagonist. See tähendab, et Revia blokeerib teiste opioidide (näiteks dihüdrokodeiini, 
morfiini, heroiini) ja peaajus leiduvate kehaomaste opioidide toimet. Opioidid mõjutavad niinimetatud "opioidretseptoreid" (kohti, kus 
retseptorid asuvad - retseptorite lõpmeid) peaajus. Revia tõkestab nende retseptorite lõpmeid ja blokeerib sellega opioidide toime. 
Rohke alkoholi tarvitamine tõstab kehaomaste opioidide taset peaajus, mis omakorda tekitab kõrgendatud meeleolu. Kuna Revia 
lukustab nende retseptorite lõpmed, ei teki joobumustunnet ja iha alkoholi järele väheneb. Näidustused. Alkoholismi ravi lisaks 
psühhoteraapiale. Täiendava ravimina opioidsõltuvuses olnud patsientidele. Annustamine. Tavaline annus täiskasvanutele on 1 tablett 
päevas. Tavaline ravi kestus on 3 kuud. Kui üks tablett jääb võtmata, tuleb oodata järgmise tableti võtmise ajani ja võtta siis tablett 
sisse. Isikutel, kes tarvitavad samal ajal opiaate, võib Revia esile kutsuda võõrutussümptomeid. Vastunäidustused. Äge maksapõletik 
või maksapuudulikkus. Sõltuvus opiaatidest või opiaatidest tingitud võõrutussümptomite esinemine. Ülitundlikkus naltreksoonile või 
mõnele teisele ravimi koostisesse kuuluvale ainele. Rasedus ja imetamine. Revia võib mõjustada loodet. Seetõttu tuleks alati informeerida 
arsti enne Revia regulaarset kasutamist raseduse ajal. Puuduvad andmed selle kohta, kas Revia läheb üle rinnapiima või mitte. Seetõttu 
tuleks lapse rinnaga toitmise perioodil enne Revia regulaarset kasutamist pidada nõu arstiga. Kõrvaltoimed. Revia ravi ajal on harva 
täheldatud järgmisi kõrvalnähte: unehäired ja/või unetus, ängistus, närvilisus, kõhuvalu ja -krambid, iiveldus ja/või oksendamine, töövõime 
langus, liigeste ja lihaste valu, peavalu, isutus, kõhulahtisus, kõhukinnisus, tugev janu, tarmukuse suurenemine, rusutus või väsimus, 
kergesti ärritatavus, pearinglus, nahalööbed, ejakulatsioonihäired, potentsi langus, külmavärinad, vedel eritis ninast, valu rinnus, 
higistamine ja pisarate suurenenud eritumine. Koostoimed. Revia toimet võivad mõjutada opiaate sisaldavad ravimid, nagu mõned 
köharavimid, morfiini sisaldavad kõhulahtisuse ravimid ja mõned valuvaigistid (Reviat võib siiski kasutada koos atsetüülsalitsüühapet, 
paratsetamooli ja ibuprofeeni sisaldavate valuvastaste ravimitega). Tioridasiini sisaldavate ravimite samaaegset kasutamist Reviaga 
tuleb vältida. Ettevaatust! Juhul, kui Revia ravikuuri ajal tarvitatakse mõnda opiaati sisaldavat ravimit, võivad 5 minuti jooksul peale 
Revia sissevõtmist vallanduda ägedad võõrutussümptomid. Üleannustamine. Ravimi mõju autojuhtimisele ja tööle tööpinkidel. 
Revia võib halvendada reageerimisvõimet autojuhtimisel või teistel täpsust nõudvatel töödel. Säilitamine ja kõlblikkusaeg. Toatemperatuuril 
36 kuud. Mitte kasutada pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu! Hoida lastele kättesaamatus kohas. Retseptiravim. Pakend. 
28 tabletti blisterpakendis.

DUPONT 
PHARMA

Tootja:
DuPont Pharmaceuticals Limited, 
Inglismaa

Tartu Ülikooli
Tallinnas tel 627 5191, faks 644 3575

MediNet
INTERNATIONAL LTD



MEDICINA RAAMATUTE TELLIMINE, MÜÜK JA INFO

Tellimine telefonitsi: (0) 648 48 77; 648 46 79 GSM 05167 941 Tartus: (07) 430 029
Müük AS Medicinas: Gonsiori 29- 406 ja 408. Tööpäeviti 9-16 Parimad hinnad ikka kirjastuses!

273.

Reumatoloogia on sisehaiguste osa, mis käsitleb artriite, spondüloartropaatiaid, osteoartroose, 
sidekoe süsteemseid haigusi, vaskuliite, liigeseväliste kudede kahjustusi ja luude ainevahetuse haigusi. 
Raamatus on esitatud reumatoloogiliste haigete uurimismetoodika, kõigi põhiliste reumaatiliste haiguste 
epidemioloogia, etiopatogenees, kliiniline pilt, diagnostilised kriteeriumid, diferentsiaaldiagnoos ja ravi. 
Eraldi peatükid on pühendatud liigesesisestele injektsioonidele, kirurgilisele ravile ja taastusravile. Raamat 
ei ole sama kirjastuse poolt 1995. a välja antud raamatu täiendatud või parandatud trükk, vaid uute 
autorite kollektiivi poolt kirjutatud uusimatel teadussaavutuste! põhinev mahukam ja laiaulatuslikum 
teos. Teos sobib õpperaamatuks arstiteaduskonna üliõpilastele ja residentidele ning käsiraamatuks 
kõigile arstidele, eriti reumatoloogidele, sisearstidele ja perearstidele.

Kirjastusest Medicina on võimalik tellida 
KALENDERMÄRKMIKKU MEDICINA 2001, 
mis on mõeldud arstidele ja teistele 

med.töötajatele.

Mõõdud: 11 cm x 15 cm, kõvad kaaned, üks 
päev ühel leheküljel

Hind 45 krooni
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Täname, et olete lõppeva aasta jooksul koos meiega 
kannatlikult jaganud ajakirja uuenemisega kaasnenud ras usi ja
kordaminekuid. .
Suur tänu kõigile autoritele. Ootame ka uuel aast 
kaasabi, et muuta ajakiri veelgi sisukamaks ja lugejale 
huvitavamaks. ЯЯе!
Soovime kõigile uuel aastal jätkuvat jõudu, tarmukust ja 
elurõõmu.



Aventis

G I I M E P I R I I D e/

Annustamine
1 kord päevas 1

Väiksem 
hiipoglükeemiaoht 2

Insuliinisäästlik toime f

Vähem kardiovaskulaarseid 
körvaltoimeid *

Uus suukaudne ravim II tüübi diabeedi raviks

Stalker DJ; et ai.
PharRes 1994; 11 ($uppl):S339, abi PPDM 8025

DHL D G; et ai.
Horm Metab res 1996; 9:426-429

3 Schneider j.

Honn. Metab. Res. 28 (1996) 413-418. File nr 168

BijUtra PJ; et ai.
Sekctii>e 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



Kes on riskifaktoritega 
hüpertoonik?

© mitteefektiivne monoteraapia 

® ainevahetushäired

O mikroalbuminuuria

ф vasaku vatsakese hüpertroofia

Ф ja efektiivne ravi
TARKA®
verapamiil SR+trandolapriil

TARKA - VALIKRAVIM KAASUVATE RISKIFAKTORITEGA HÜPERTOONIKULE
Efektiivsus
Ravile mittealluv monoteraapia: ravi efektiivsus kuni 88% (1)
Vererõhk korrigeerub kauemaks kui 24 tundi(2)
Suurepärane neerufunktsiooni paranemine, mis ei ole saavutatav monoteraapioga ja teiste fikseeritud kombinatsioonidega(3)
Efektiivsus angina pectorise korral
Vasaku vatsakese huüpertroofia vähenemine
Kõrge kardioprotektiivsus: alaneb müokardi infarkti järgne surevus
Ohutus
Madalam kõrvaltoimete esinemissagedus kui monoteraapia korral(4)
Metaboolselt neutraalne, puudub toime insuliini tundlikkusele ja glükoosi taluvusele(5)
Neutraalne toime lipiidide ainevahetusele: üldkolesterool, madala tihedusega lipoprofeiinid (IDL-kolesterool) ja suure tihedusega lipoprofeiinid 
(HDL-kolesterool)(5)
Eriti sobiv kõrge riskiga hüpertoonikule
Positiivne efekt kaasuvate riskifaktorite korral
Muljetavaldav rahulolu ja suurepärane taluvus annusega üks kord ööpäevas
TARKA Retardkapslid INN/indolopnlum, verapamilum. ATC-kood C08DA51 Ravimvorm ю toimeaine sisaldus. Retardkapsel sisaldab 2 mg trondoloprili ю 180 mg verapomiilhüdrokloridi
Sdilitomine ja kölblikkusdeg. Toatemperatuurl, 2 aastat Pofend 14, 28, 30. 50, 56 või 98 retordkapslit blisterpokendis. Retseptiravim. Näidustused Arteriaalse hüpertensiooni ravi patsientidel, kellel trandoloprili io 
verapamiili vastovote annuste eraldi manustamisega saavutati vererõhu normaliseerumine. Täpsem informatsioon Pharmoco Esticos

I)Matreson Bjetal Single drug therapv for hypertension in men. N Engl J Med 1993; 326 

914-921
2)24-hour ABPM in patients receiving TARKA 80/2 knoll, dato on file, report MPf/H 9507
3) Bohlen 1994, Bokris 1992. Fiorerto 1992
4)Journal of Hypertension 1997,15 (suppl 2): 551 -553

BASFPharma
Vj/ INTERNATIONAL LTD

Müügiloa hoidja Eestis:
Medinef International Ltd. Soome

Tallinnas tel 627 5191, foks 644 3575 knoll
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