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Mihkel, 17-aastane, voodimärgaja: 
"Nüüd ma ei pea enam oma tüdrukule valetama."
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Tartu Ülikooli Raamatukogu

Dr.Wolff soovitab:

ANTISEPTILISELT
TOIMIV KREEM LINOLA-sept

Näidustus: naha desinfektsioon. Toimeaine: KLIOKVINOOL (0,5%) on paikselt 
kasutatav seente- ja mikroobidevastane vahend.

• iai toimnespekter - nnöjub mii GH kui G(+) balkteribelle, seentbelle
• ei teki resistentsust - võib kasuttadla kordluvallt
• ölivesiennulsioonitüüpikreenn leevendab vallu, kipitbust,sügellust
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Kasutusalad: marrastused, kriimustused, 
putukahammustused, olmetraumad nahal, 
säärehaavandid, lamatised, püodermia, 
follikuliit, panariitsium jne.

Koostis: 1 g kreemi sisaldab 5 mg kliokvinooli.
5-5

Abiained detsüüloleaat, etüül-4-hüdroksübensoaatnaatrium- 
sool, rasvhapetesegu, glütseroolmonostearaat, metüül-4- 
hüdroksübensoaat, a-oktadetsüül- co-hüdroksüpolü(oksü- 
etüleen)-3(oktadetsüülpolüglükooleeter), nitrilotrietanool, 
mesilasvaha, vesi, 2(4-tertbutüülbensüül)propionaldehüüd 
(lõhnaaine).

Vastunäidustused: teadaolev allergia kliokvinooli ja selle 
derivaatide, aga ka joodi suhtes ning/või parabeeni suhtes. 
Raseduse ja imetamise ajal ei tohi Linola-septi kasutada.

Kasutamine: Linola-sept kantakse õhukeselt 2 korda päevas 
haigestunud nahapiirkonnale. Ravi kestuse määrab arst või 
kestab ravi haigusest paranemiseni. Soovitatav katta sidemega.

Pakend: kreem, 15 g tuubis.

Tootja: Dr. August Wolff GmbH & Co Arzneimittel Bielefeld, Saksamaa
Eesti esindus: AS Pharmaceutical Marketing Services Tallinn, Põllu 98b, Tallinn

Täpne info pakendi infolehel. 
Retseptiravim.
Maksimaalne hind 
apteegis: 42.80

Dr.Wolff
ARZNEIMITTEL
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meditsiinilisi ja tervishoiukorralduslikke probleeme.

Ajakiri avaldab originaalsete teaduslike tööde 
tulemusi, ülevaateartikleid, referatiivseid ülevaateid 
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kirjeldusi ja muud informatsiooni.
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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 
ennustamisele 4
on ohutu ja hästi talutav4 6

EXELON® 9y . . • 
on suunatud Funsti;

säilitamisele

Alzheimeri tõve haige jaoks...

■ Exelon
(rivastigmiin)

Parim, mida juba täna saad teha 
Function-abilitysä il ita m iseks

Function-abilit/' iseloomustab nii haige võimet igapäevatoimingutega hakkamasaamisel 
kui ka tema kognitiivset võimekust. Function-abllHy" kaotus halvendab märkimisväärselt 
haige funktsionaalset sõltumatust. Suutmatus hakkama saada igapäevatoimingutega 
halvendab oluliselt haige elukvaliteeti.
References: 1. Gauthier S. AlzInsights 1996: 2(1) 2_ Gouttver S 
Alz Insights 1998: 4(1) 3. Integrated Summary of EHfectiveness.
1997. Data on File at NovomsPnormaAG.4: Ravmiomaduste kokkuvõte. Pharmaco Estica 2000 5 Anand R. GharadawG. Enz 
A Efficacy and safety results of the earty phasestudleswithono 
EXELON* (ENA-713) in Alzheimer s disedse: on overew.009 
Dez Clin Proct 1996:8.1 -8 6. Integrated Summary of Safety 1997.
Data on File at Novartis Pharma AG

NOVARTIS
Novartis Pharma Services Inc. Eesti filiaal 

Narva mnt. 24, 10120 Tallinn
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Nimmevalu ja ishias - põhjused ja levik

Rein Zupping - Mustamäe Haigla närvikliinik

nimmevalu, nimmeradikulopaatia, epidemioloogia, etioloogia

Nimmevalu ehk lumbalgia on väga sageli 
esinev healoomulise kuluga haigus, mis enamikul 

juhtudel paraneb ise, aga võib põhjustada ka ajutist 
töövõimetust ja invaliidsust. Et healoomulisel 
haigusel on sotsiaalmajanduslikud tagajärjed, võib 

seletada bioloogiliste, sotsiaalsete, psühho

loogiliste ja emotsionaalsete tegurite põimumisega 
nimmevalu tekkel ja krooniliseks muutumisel.

Selle kirjutise ülesandeks on anda ülevaade 
nimmevalu ja -radikulopaatia põhjustest, 

patofüsioloogiast ning levikust.
Lumbalgia iseloomulikuks tunnuseks on valu 

nimmeristjuupiirkonnas roide ka are ja 
gluteaalvoltide vahel, kusjuures valul puuduvad 
spetsiifilised põhjused (trauma, kasvaja või põletik). 
Seepärast nimetatakse sellist seljavalu ka 
mittespetsiifiliseks nimmevaluks. Nimmeradikulo
paatia ehk ishiase puhul esineb valu 

nimmenärvijuurte innervatsioonialal, millele sageli 
kaasuvad tunde- ja motoorikahäired.

Nimmevalu anatoomia
Nimmevalu võib pärineda selja kõigist 

kudedest, mis on innerveeritud ja valutundlikud. 

Lokaalanesteesiaga tehtud selgroo nimmeosa 
operatsioonidel on leitud, et valuga reageerivad 
mehaanilisele ärritusele nimmelihased, 

lülidevahelise diski anu/us f/brosus, tagumine 
pikiligament, lülikeha lõpp-plaat, liigeskapsel (1). 
On huvitav, et 1/3-1 diski operatsioonidest oli 

fibroosrõngas väga valulik, 1 /3-1 mõõdukalt valulik 

ja 1 /3-1 valutundetu. On peetud võimalikuks, et 

eksisteerivad keemilised ained, mis diski haiguse 
korral sensitiseerivad fibroosrõnga ja teevad selle 

valutundlikuks.
Ligamentum f/avum, kõvakelme tagumine osa, 

ketta säsituum, lülikaared, ogajätke ning liigeskõhr 

on valutundetud lokaalse mehaanilise 

stimulatsiooni suhtes.
Normaalse närvijuure mehaaniline ärritus on 

täiesti valutundetu, tugevam ja kestvam venitus 

põhjustab ainult kerget paresteesiat. 
Komprimeeritud või venitatud närvijuure 
stimulatsioon kutsub esile valu istmikunärvi 
piirkonnas, kus see esines ka enne operatsiooni. 
Need närvijuured, kus esineb postoperatiivne 
perineuraalne fibroos, on tavaliselt mehaanilise 

ärrituse suhtes väga tundlikud.

Akuutse nimmevalu ja -radikulopaatia 
põhjused

Nii diagnoosi kui ravi seisukohalt on nimmevalu 
ja -radikulopaatia kasulik jaotada akuutseks (valu 
kestus kuni 6 nädalat), subakuutseks (6- 12 nädalat) 

ja krooniliseks (üle 12 nädala) (2).
Lumbalgia on põhjustatud lülisamba liikuvuse 

mehaanilistest häiretest, mille tunnusteks on valu 

sõltuvus asendist ja suurenemine selgroo 
koormamisel. Kuna selgroo liigutamine haarab 
paljusid kudesid, siis valu tekitamisel ei selgu valu 

päritolu. Erandiks on positiivne Lasegue'i sümptom, 
mis näitab närvijuure ärritust (3).

Arvatakse, et umbes 70% akuutsetest 
nimmevaludest pärineb vigastatud diskist, 
fassettliigestest või nimmepiirkonna para- 
vertebraalsetest lihastest (3).

Suur osa nimmevaludest ja radikulopaatiatest 
on seoses diski degeneratsiooniga või saavad 
sellest alguse. Disk saavutab oma maksimaalse 
arengu 20. eluaastaks ja pärast seda hakkavad 

ilmnema degeneratsioonitunnused. Esmalt tekivad 
ringjad rebendid fibroosrõngas ja elastsete 
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kiudude hulk ning veesisaldus väheneb, mistõttu 

säsituuma funktsioon halveneb. Igapäevane 
kehaline aktiivsus põhjustab diskisisese rõhu kaudu 

ülemäärase surve fibroosrõngale, mille tagajärjel 

tekivad rõngas radiaalsed rebendid. Surve rõngale 

võib olla mehaanilise valu allikaks, kusjuures valu 

iseloomulikult tekib või suureneb liigutustel. 

Diskivalu võib tekkida pärast kehalist pingutust 

hiilivalt või järsku. Valu on tavaliselt keset selga, 

kiirgudes sageli tuharatesse ja reitesse. Valu on 
suurem istudes, tulenevalt suuremast koormusest 
diskile. Ettepainutus on tüüpiliselt valu tõttu piiratud, 

käimine ja lamamine tavaliselt leevendavad valu.

Diski degeneratsiooni tagajärjel diskisisene rõhk 

väheneb ja diski kõrgus kahaneb, mis suurendab 
koormust fassettliigestele. Selle tulemusena 
liigespilu kitseneb ja liigeses tekivad 

degeneratiivsed muutused: kapsli paksenemine, 

liidete ja liigeskõhre muutused. Selle tagajärjel võib 

liiges muutuda nn sümptomaatiliseks ja põhjustada 
valu, mis on fassettsündroomi peamine tunnus. 
Fassettsündroomi esinemissagedus pole teada, on 
avaldatud arvamust, et selle osatähtsus 
nimmevalude põhjuste hulgas võiks olla 15-20% 

(3). Kliiniliselt ei saa fassettsündroomi 

usaldusväärselt diagnoosida. Valu on sagedamini 
ühepoolne ning kiirgub tihti tuharasse ja reide. 
Selgroo sirutamine tavaliselt vallandab või 
suurendab valu. Kindlamini saab sündroomi 
diagnoosida fassettliigese blokaadi abil.

Järsul koormamisel võib nimmelihaseid 
vigastada. Lihasvalu on difuussem, suureneb 
liigutustel ning väheneb rahuolekus. Palpatsioonil 
on iseloomulik lihaspinge ja valulikkus. 
Iliosakraalliigeste häiret nimmevalu põhjusena ei 
saa iseloomulike tunnuste puudumise tõttu ainult 

kliiniliste sümptomite alusel diagnoosida.
Radikulopaatia põhjuseks on tavaliselt diski 

prolapsist tingitud närvijuure kompressioon. Mingil 
osal juhtudest esineb radikulopaatia ilma diski 
prolapsita, mis lubab oletada ka teisi 
patogeneetilisi mehhanisme. Hiljutised uuringud on 

näidanud, et diskil, eriti selle säsituumal on 
bioloogilised omadused, mis võivad närvijuures 

põhjustada struktuurseid ja funktsionaalseid muutusi 
(4). Eksperimentaalsete uuringute andmetel on 

radikulaarse valu põhjuseks närvijuure 
deformatsioon koos väljasopistunud säsituumast 
pärineva keemilise irritatsiooniga. Ainult üks 

eelnimetatud teguritest põhjustas loomadel harva 

valu. On võimalik, et säsituumast pärinevad 
bioaktiivsed ained põhjustavad valu ainult siis, kui 

närv on varem või samaaegselt mehaaniliselt 
kahjustatud (5). Närvijuure kompressioon 
põhjustab ka anterograadse ja retrograadse 
aksonaalse ülekande vähenemist, millel võib olla 

oluline osa närvifunktsioonihäire tekkel (5). Tugev 

surve närvijuurele võib esile kutsuda selle 
degeneratsiooni ja pöördumatu kahjustuse.

Krooniline lumbalgia ja radikulopaatia
Üle 3 kuu püsib nimmevalu umbes 3%-l juhtudest. 

Igapäevases kliinilises töös jääb valu põhjus 

enamasti teadmata, s.t anatoomilist lähtekohta ei 
ole võimalik määrata. Invasiivsete testidega, nagu 
fassettliigeste ja iliosakraalliigese blokaad ning 
diski stimulatsioon või diskograafia, võib aga 
enamikul haigetest valu päritolu kindlaks teha (6). 

Nii on leitud, et kroonilise lumbalgia korral on 40%-l 
juhtudest tegemist diski kahjustusega, 10-15%-l 
fassettliigese valuga ja 15-20%-l iliosakraalliigese 

valuga (6). Kliinilises töös pole aga nimetatud 
testide tegemine näidustatud, sest nende tulemustest 
ei saa praegu teha olulisi järeldusi ravi jaoks.

Kroonilist nimmevalu võib põhjustada ka 
degeneratiivne spondülolistees, degeneratiivne 
lumbaalkanali stenoos ja segmentaarne 
ebastabiilsus. Degeneratiivse spondülolisteesi 
korral on tavaliselt tegemist 4. nimmelüli 
ettenihkega 5. nimmelüli suhtes. Kõrvuti 

lumbalgiaga esineb umbes pooltel juhtudel ka 

neurogeenne klaudikatsioon. Tuleb aga rõhutada, 
et paljudel juhtudel on spondülolistees 
asümptomaatiline.

Degeneratiivne lumbaalkanali stenoos võib 
haarata üht või mitut lüli. Sel puhul nimmevalu 

suureneb seistes ja leevendub istudes või ette 
painutatud asendis. Stenoosi korral on valu 
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jäsemetes halvasti lokaliseeritav, kui aga 
spinaalkanali lateraalsed retsessid on rohkem 
haaratud, siis esineb ka radikulaarne valu. 

Sümptomite progresseerumisel võib ettepoole 
painutatud asend fikseeruda. Valu põhjust 

lumbaalkanali stenoosi korral ei ole kindlaks tehtud, 

üldiselt peetakse selleks närvijuurte isheemiat (7).
Segmentaarne ebastabiilsus võib põhjustada 

retsidiveeruvat seljavalu, kuid selle osa valu 
tekitajana on vaieldav. Röntgenoloogiliselt esineb 
lülivahemiku ahenemine ning lüli ette- ja tahanihe 

painutatud ja sirutatud asendis tehtud 

spondülogrammidel (2).
Hinnatakse, et umbes 25%-l kroonilise lumbalgia 

all kannatajatest on valu muutunud krooniliseks 
tsentraalsetel põhjustel. Ka nendel haigetel on 
nimmevalu algselt olnud põhjustatud lülisamba 
haigusest või vigastusest, kuid see on jäänud 

püsima pärast koekahjustuse paranemist (8). 
Mitmed faktid viitavad sellele, et valu püsimise 
põhjuseks on neil juhtudel akuutsest valust 
vallandatud ja püsivaks muutunud tsentraalne 
sensitisatsioon, mille tunnuseks on suurenenud 
spontaanne aktiivsus tsentraalsetes valuteedes. 
Tekkinud muutusi neuronite struktuuris ja funktsioonis 
nimetatakse ka tsentraalseks plastilisuseks. Sellistel 
patsientidel on sageli psühholoogiline distress, 
ärevuse ja depressiooni sümptomid, suurenenud 
kehatundlikkus, ülemäärane haiguskäitumine (9).

Nimmevalu ja -radikulopaatia levik
Nimmevalu on universaalne vaevus: 70-85%-! 

inimestest on elu jooksul esinenud seljavalusid ja 
40%-l radikulopaatiat (10). Ühe aasta jooksul on 

nimmevalusid 15-40%-l ja ühel ajahetkel 15-20%-l 
inimestest (11). Ameerika Ühendriikides on 

lumbalgia arsti poole pöördumiste põhjuste hulgas 
2., hospitaliseeritute hulgas 5. ja operatsioonidest 

3. kohal (11).
Enamik lumbalgiahaigeid paraneb ruttu: 60

70% 6 nädalaga ja 80-90% 12 nädalaga (10). 

Mõnede uuringute andmetel ei ole paranemine 
siiski alati nii hea. On leitud, et ühe aasta järel on 
ainult 20% haigetest ilma valuta, enamikul on valu 

vähene ja osal on valu ägenenud (12). Kellel on 
nimmevalu püsinud 8 nädalat, nendest 78%-l esineb 

see ka 6 kuu järel ja 72%-l 12 kuu pärast (13). 
Radikulopaatiaga patsiendid paranevad üldiselt 

aeglasemalt kui lumbalgia all kannatajad.
Paranemine pärast 12. nädalat on aeglane ja 

ebakindel. Vähem kui pooled nendest, kes on üle 6 
kuu olnud töövõimetud, pöörduvad tagasi tööle. 

Nendest, kes on töövõimetud olnud üle 2 aasta, ei 
lähe tööle keegi (12). Valu püsimine 1 aasta järel 

on paljudel sõltuv premorbiidsetest teguritest, nagu 
psühholoogiline distress, madal hinnang oma 

tervisele, väike kehaline aktiivsus, rahulolematus 

tööga (12).
Nimmevalu ja -radikulopaatia iseloomulikuks 

tunnuseks on tema kulg retsidiivide ehk 
ägenemistega. Retsidiive esineb elu jooksul 85%-l 
haigetest, ühe aasta kestel 20-44%-! (10). Retsidiive 

on sagedamini meestel ja noorematel inimestel.
On iseloomulik, et lumbalgiaga inimestest 

konsulteerib arstiga ainult osa. Nii on leitud, et 
nendest, kel viimase 12 kuu jooksul on olnud 
nimmevalu, pöördusid arsti poole ainult48% (14). 
Sagedamini konsulteerivad arstiga depressiooni- 
sümptomitega inimesed.
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Summary
Low back pain and sciatica - etiology 

and epidemiology

Low back pain is an extremely common, usually 
self-limiting, but seriously disabling public health 
problem. In this review article recent data are given 
on the anatomy and etiology of low back pain and 

on the pathophysiolgy of main pain syndromes. 
Differences between acute and chronic low back 
pain are outlined. The epidemiological features as 
prevalence and natural history are summarized.
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Nimmevalu ja ishias - konservatiivne ravi

Ain-Elmar Kaasik - TÜ Kliinikumi närvikliinik

nimmevalu, käsitluse põhimõtted ja taktika, farmakoteraapia, füüsikaline ravi

Populatsiooniuuringud on näidanud, et 90% 

täiskasvanud inimestest tunneb oma elu mingil 
perioodil nimmepiirkonnas valu (1). See on inimeste 
elukogemuse üsnagi universaalne tahk. Valu 
alaseljas on tihti inimese keha normaalsete, eaga 
seotud muutuste varajasim avaldus. Sageli on 

tegemist pigem mööduva tervisehäirega kui 

haigusega. Samas näitavad populatsiooni
uuringud, et nimmevalu ja selle kiirgumine 
(radikulopaatia, ishias) vaevab 39% täiskasvanuist 
sedavõrd, et nad vajavad mõningast meditsiiniabi, 
nt valu leevendavaid ravimeid (2). Siiski on 
nimmevalu ka neil juhtudel beniigne, ise paranev 

[self-limifed}, kuid samas võib mõne patsiendi 
vaevuste põhjuseks olla intervertebraaldiskide 
sekvesteerumine ja prolaps selgrookanalisse või 
koguni vähi metastaseerumine nimmelülidesse. 
Seega tuleb nimmevaluga isiku vaevuste põhjuseid 
hinnata adekvaatselt. Nimmevalude põhjuseks 
võib olla alumiste intervertebraaldiskide 

degeneratsioon ja trauma, selgroo nimmeosa 
stenoos, muutused intervertebraalliigestes (nn 
fassettsündroom) ja muudki asjaolud, kuid sageli 
on tegemist ainult müogeensete (müofastsiaalsete) 

valudega. Võib kindlalt väita, et nimmeosa 
intervertebraaldiskide haigestumise osa 
nimmevalude põhjustajana on viimastel 
aastakümnetel mõnevõrra absolutiseeritud. 
Populatsiooniuuringud on näidanud, et 
nimmevalude! ei ole kindlat korrelatsiooni diski 

degeneratsiooni ja vastavate sekundaarsete 
vertebrogeensete muutuste radioloogilisfe 

avaldustega. Seevastu avaldub nimmevaludega 
isikutel sageli oluline seos südame- ja 
veresoonkonna- ning kopsuhaigustega, 
suitsetamisega, nn psühholoogilise morbiditeediga, 

halbade töötingimustega, sotsiaalse kuuluvusega, 

hariduse ja sissetulekuga ning eriti muude 

muskuloskeletaalsete (iseäranis kaela) valudega 

(3-6).
Nimmevalu ja ishias on inimkonna igivana 

probleem. Ilmselt oli see varasematel aegadel isegi 
prevalentsem kui tänapäeval. Samas on ilmne, et 
20. sajandil on seda koguni üleravitud. 

Lähiminevikust võib meenutada laialt kasutatud B- 
grupi vitamiinide (B, ja B|2), aloeekstrakti, 
reopüriini, pürabutooli, humisooli, vipratoksi, 
kortikosteroidide ja eufülliini süstimist; samuti 
arvukaid passiivse füsioteraapia protseduure. 
Tänapäeval teame, et need kõik olid kasutud, mõned 

pigem ebasoodsad. Populatsiooniuuringud on 
näidanud, et viimaste aastakümnete jooksul ei ole 
esmashaigestumus nimmevaludesse suurenenud. 
Seevastu on näiteks Suurbritannias viimase 20 
aasta vältel nimmevalude ja ishiase tõttu kaotatud 
tööpäevade arv neljakordistunud (7). 
Ligilähedaselt taoline olukord valitseb teistes 

arenenud riikides, eriti neis, kus domineerib nn 
ettemakstud arstiabi ja kus haiguspäevade 
kompensatsioon on piisav (8, 9).

Lähtudes eeltoodust ja seoses tõenduspõhise 
[evidence based] meditsiini arenguga, on reas 
riikides viimasel kümnendil formuleeritud teaduslike 

andmete metaanalüüsidele tuginevad 
praktiseerimisjuhtnöörid [practice guidelines'] 
nimmevalude ja ishiase käsitlemiseks (7, 9-11). 
Need juhtnöörid ei ole kaugeltki igas aspektis Eesti 
oludesse üle kantavad. Näiteks on Briti juhtnöörid 
rõhutatult orienteeritud üldpraktiseerivatele 
arstidele, kes suunavad patsiente spetsialistide 
juurde vaid valitud juhtudel. Seevastu USA-s on 
spetsialiste (neurolooge, neurokirurge, ortopeede) 
suhteliselt rohkem ja seetõttu pole juhtnööride 

triaaži [triage - sorteeriv valik) printsiibid 



samaväärselt rõhutatud. Ka Eestis on veel 

suhteliselt arvukalt neurolooge, mistõttu 
nimmevaluga patsient ei pea üldjuhul sugugi 
ootama 6 nädalat, enne kui ta eriarsti juurde 
suunatakse. Mainitud metaanalüüsid on siiski 

toonud esile arvestatava tõe: 90% nimmevaluga 

isikuist paraneb spontaanselt ja seda protsessi ei 
ole võimalik raviga kiirendada. Öeldu ei tähenda 

ravinihilismi: otstarbekalt korraldatud raviga saab 

patsiendi vaevusi kiirelt ja oluliselt leevendada.

Alljärgnevalt on tehtud kokkuvõte nendest 
juhtnööridest, püüdes neid Eesti oludele 

kohandada, seda eriti ravimpreparaatide puhul. 
Esitatud soovitused ei ole dogmaatilised - neid 

peab konkreetsele juhule sobivalt kohandama.
Enne ravi alustamist tuleb igal konkreetsel juhul 

teha nn diagnostiline triaaž, s.t liigitada patsient 
vastavalt valusündroomi tõenäosele 

patogeneesile. Arusaadavalt tähendab see ühtlasi 

konkreetse juhu diferentsiaaldiagnostikat. 
Otstarbekas on klassifitseerida patsiendid 

järgmiselt:
•lihtne nimmevalu (lumbalgia, lumbago), s.t 

notsitseptiivne valu,
• radikulaarne (neuropaafiline) valu, 

•võimalik tõsine selgroopatoloogia, 

• muud põhjused, nt puusaliigese artroos.

Lihtne nimmevalu algab vanuses 20-55 
eluaastat, sageli häirib see ka vanemaid isikuid, 

kuid reeglina on haigus alanud juba varem. Valu 

lokaliseerub lumbosakraalpiirkonda, kiirgudes 

mõnikord tuharatesse ja/või reide. Valul on selgelt 

mehaaniline iseloom - see ägeneb liigutamisel, 
sageli köhimisel ja aevastamisel. Patsientide 

üldseisund on hea. Tuleb silmas pidada, et ka 
radikulaarset tüüpi jalga kiirguv ishiasevalu on 

vähemalt haiguse algfaasis sageli notsitseptiivse 
geneesiga, s.t valu on tingitud selgroo 
sideaparaadis (ligamendid, intervertebraalliigeste 

kapslid), lihaste kinnituskohtadel lülidele ning 

fastsiates paiknevate valutundlikkuse retseptorite 
(notsitseptorite) ärritusest ning valu kiirgumine jalga 

on reflektoorne, mitte närvijuure kompressiooni 

tagajärg. Lihtsat, notsitseptiivse geneesiga 

nimmevalu ravivad üldarstid ning reeglina ei ole 
neil patsientidel vaja teha täiendavaid uuringuid.

Radikulaarne valu võib seevastu olla tõeline 
närvivalu. Põhjuseks on närvijuure kestev 

kompressioon, mille tagajärjel aksonid 

demüeliniseeruvad ning raadiksi kahjustatud 

piirkond omandab notsitseptori funktsiooni. Haigel 
esineb iseloomulikult ühepoolne jalavalu (ishiase- 

sündroom), mis on jalas väljendunum kui nimmes. 

Viimases on esialgne valu mõnikord juba 
taandunud. Valu kiirgub labajalga (kanda või 

varvastesse), lisanduvad paresteesia ja naha 

tuimus, eriti jala distaalses osas. Mõnikord tekivad 
motoorikahäired, mis avalduvad jalalaba dorsaa- 
või plantaarflektsiooni nõrkusena. Radikulaarse 

valuga patsiendid tuleb suunata spetsialisti 
(neuroloogi, neurokirurgi) juurde. Kuigi ka siin on 
lubatud üsna pikk konservatiivse ravi periood - 

kuni 4 nädalat (7), tuleb eriti motoorikahäirete 

olemasolul pidada patsienti kiire (mõne päeva 
jooksul) kirurgilise ravi kandidaadiks ja teda 
vastavalt uurida. Öeldu kehtib eriti juhtudel, kus 

avalduvad vähimadki nähud, mis võivad viidata 
cauda equina kahjustusele, eelkõige 
tundlikkusehäired genitaalidel, lahklihal ja 

anaalpiirkonnas (nn sadula-anesteesia), 
sulgurlihaste kontrolli häire, mõnikord ka 

jalalabade parees.

Võimaliku tõsise selgroopatoloogia 
põhjuseks võib olla spondüliit, epiduraalne 

abstsess, selgrookasvajad (nt osteosarkoom), 
osteoporoosist tingitud deformiteedid ja fraktuurid, 

kõige sagedamini aga vähi metastaasid. Neile 

asjaoludele tuleb mõelda, kui esimest korda 

haigestutakse enne 20. või pärast 55. eluaastat, 
kui valu on püsiv (mittemehaaniline), kui 
samaaegselt esineb rindkerevalu või valu 

ingvinaalpiirkonnas ja eriti kui tekib alumine 
paraparees. Tähelepanu peaks pälvima isikud, 
keda on pikka aega ravitud kortikosteroididega ja 
keda on varem ravitud vähi tõttu. Seejuures tuleb 

meeles pidada, et nimmevalu põhjuseks võivad olla 
haiguslikud protsessid väikeses vaagnas, neerus, 
mõnikord ka aordis. Puusaliigese artroosist tingitud 
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valu peavad inimesed sageli ise radikuliidiks. 

Kliiniliselt võimaldab diferentsiaaldiagnoosi 
puusaliigese passiivse liikuvuse uurimine seljal 

lamaval isikul, kelle põlv on kõverdatud. Kui 
niisugune manööver põhjustab valu, peaks 
tähelepanu koondama liigesele. Nimmevalu ja 

ishiase väljendatus oleneb inimese isiksusetüübist, 

üldisest tervislikust seisundist, sotsiaalsest staatusest 
ja veel muudestki asjaoludest. Seetõttu kohtab nn 
stoilisi patsiente, kelle liikumisvõime on piiratud, 
kelle selg on äärmiselt jäik, kuid kes ei kaeba valu. 

Teised seevastu rõhutavad oma vaevusi ilmekalt, 

koguni teatraalselt. Valu pikema kestuse ja 
ebasoodsate asjaolude (psühhoemotsionaalne 
stress, töötus, olmeprobleemid jne) lisandumisel 

võib neil kujuneda kroonilise nimmevalu 
sündroom, mis nõuab omaette tähelepanu. 
Krooniline nimmevalu võib kujuneda ka nn 

idiopaatiliseks valuks. Mõnikord on see 
sündroom sekundaarne, s.t valu põhjustanud 
orgaaniline põhjus on vaibunud. Teistel juhtudel 

võib idiopaatiline valu olla primaarne, olles siin 
reeglina depressioonisomatisatsiooniks (12, 13).

Ravi põhimõtted
Nimmevaluga isikuid võivad ravida üldarstid, 

kes peavad kahtlemata olema piisavalt 
kompetentsed. Spetsialisti juurde suunatakse vaid 
valitud juhtudel. R a d i о I о о g i I i s i pilt- 
diagnostikameetodeid tuleb kasutada vaid 
juhtudel, mis kuuluvad nn punase lipu Ved flag} 
kategooriasse (destruktiivse protsessi kahtlus 
lülides, cauda equina sündroom või jalalaba 

parees, kestva ja väljendunud kompressiooni- 
radikulopaatia avaldused). Nimmevalu ja ishiase 

ravis on loobutud voodirežiimist, venitusravist ja 
fikseerivast korsetist. Patsiendid, kel on nimmevalu 

ja kaasnevate häirete (fikseeritud kehahoiak) tõttu 
raske tõusta ja liikuda, võivad lühiajaliselt jääda 

voodisse, kuid lamamine ei ole ravi. Uuringud 
on tõendanud, et 2-7-päevane voodirahu on 
halvem kui tavaline aktiivsus ja ei soodusta valu 

vähenemist, samuti igapäevase eluviisi ja töövõime 
taastumist. Väga oluline on patsiendi täpne 

informeerimine tema vaevuste põhjustest (14). 

Informatsioon peab olema eelkõige positiivne, 
vähendama isiku muret ja pingeseisundit. Inimene 
peab teadma, et võimetekohane aktiivsus on 
kasulik, etosatamine ägestab küll lühiajaliselt valu, 
kuid kokkuvõttes ei tee halba. Samas tuleb möönda, 
et tegemist on häirega (haigusega), mis võib 
korduda, kuid mille kontrolli all hoidmine oleneb 

olulisel määral ka isikust endast. Väga oluline on 
pidada silmas konkreetse patsiendi 
psühhosotsiaalseid tegureid, mis on tähtsad nii valu 
kui abituse geneesis ning mõjustavad patsiendi 

reaktsiooni ravi ja rehabilitatsiooni suhtes.

Farmakoteraapia põhieesmärgiks on 
leevendada valu, samuti vähendada nimmelihaste 

reflektoorset pinget. Akuutse, notsitseptiivset 
tüüpi nimmevaluga patsientidele tuleb 
valuvastaseid preparaate anda regulaarselt, 

säilitamaks ravimi võimalikult stabiilset 
verekontsentratsiooni. Seetõttu ei ole otstarbekas 
soovitada võtta ravimeid vastavalt vajadusele. 
Enamikul juhtudesttuleks patsientidele ordineerida 
ravimi maksimaalannus ja kasutada seda 
võimalikult lühikest aega. Ravimite süstimine ei ole 

soovitav - see ei vähenda gastrointestinaalsete 
kõrvalnähtude tekke ohtu (ravimimolekul ja 
metaboliidid ringlevad verega kõikides kudedes, 
sõltumata manustamise viisist) ning tekitab 
farmakokineetiliselt olukorra, mis ei võimalda 

saavutada ühtlast plasmakontsentratsiooni. Ravi 
on soovitav alustada paratsetamooliga (nt PAMOL, 
Nycomed, 500-1000 mg 6-8 tunni järel). 

Ebapiisava toime korral järgnevad valuvastaste 
ainete "treppi" mööda tõustes ibuprofeen 

(IBUPROFEN, Nycomed, 400-600 mg 6-8 tunni 
järel) või diklofenakk (CATAFLAM , Ciba, 25

50 mg 6-8 tunni järel). CATAFLAM on diklofenaki 

kaaliumisool, mis imendub suhteliselt kiiresti ning 
on ravimuuringutes osutunud efektiivseks vahendiks 

nimmevalude ja ishiase ravis. Tõhusa valuvastase 
toimega on ka lornoksikaam (XEFO, Nycomed), 
kuid seni puuduvad võrdlusandmed preparaadi 

efektiivsuse kohta nimmevalude korral. Kuigi 
gastrointestinaalsete kõrvalnähtude teke ei olene 
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olulisel määral ravimi manustamise viisist, võib 

suurema riskiga patsientidele anda 
maohappekindlaid enterotablette, mis lahustuvad 
alles sooles (nt DICLOFENAC - ratiopharm, 50 mg 

8 tunni järel) või kombineerida neid sama 

toimeainet sisaldavate suposiitidega (nt 

DICLOFENAC - ratiopharm, suposiit, 100 mg 
ööseks). Peale selle võib riskigruppi kuuluvatele 
patsientidele täiendavalt anda antatsiidseid 
ravimeid.

Opioide kasutatakse notsitseptiivsete 
nimmevalude ravis harva. Mõnikord, eriti ravi algul 

on siiski otstarbekas lisaks paratsetamoolile anda 
patsiendile lühiajaliselt nõrka opioidi, nt 

tramadooli. Mitut toimeainet sisaldavad 
valuvastased tabletid on siiski pigem ebasoodsad. 

Erandiks võib olla paratsetamooli ja kodeiini 
kombinatsioon, nt CO-CODAMOL AH Cox & 

CoLtd., mille tablett sisaldab 500 mg 
paratsetamooli ja 8 mg kodeiini. Paljudel ägeda 
nimmevaluga patsientidel on otstarbekas 
kombineerida perifeerse toimega mittesteroidset 
analgeetikumi vöötlihaseid lõõgastavate 
ravimitega. Preparaatidest tulevad arvesse 

diasepaam (DIAZEPAM, Nycomed, 5 mg 8 tunni 
järel; DIAZEPAM - ratiopharm, 10 mg suposiit 

ööseks) ja eriti tisanidiin (SIRDALUD, Novartis, 
alustada 2 mg 8 tunni järel ja suurendada annust 
12 mg-ni ööpäevas). Võrdlusuuringud on näidanud 

CATAFLAMi ja SIRDALUDi soodsat koostoimet.

Neuropaatilise valu ravis ei ole eespool 
nimetatud soovitused efektiivsed. Seetõttu on 

neuropaatiliseks kujunenud ishiasega patsient 
eelkõige põhjuse kõrvaldamise, s.t kirurgilise ravi 
kandidaat. Tuleb silmas pidada, et soodustavatel 
asjaoludel (isiksus, ebasoodne füüsiline ja 
sotsiaalpsühholoogiline keskkond) on neil 
kroonilise valu kujunemise oht. Viimast võib 

soodustada analgeetikumide pikaajaline 
tarvitamine [drug rebound pain}. Medikamentidest 

tulevad arvesse karbamasepiin (TIMONIL, Desitin; 
TEGRETOL, Novartis; 200-400 mg 8 tunni järel) 

ja antidepressandid (15), millest nt amitriptülliini 

kasutamise kohta on pikaajalised kogemused ning 

arvukad kliinilised uuringud on tõestanud selle 

preparaadi efektiivsust neuropaatilise ja eriti 
kroonilise valu leevendamisel. Amitriptülliini 

(AMITRIPTYLIN, Nycomed) sobivaks algannuseks 

on 25 mg, mõnikord tuleb ööpäevast annust järk

järgult suurendada 150 mg-ni. Patsiente on vaja 
hoiatada sageli ilmnevate a n ti ко I i n e rg i I i ste 

kõrvalnähtude (limaskestade kuivus, uriinipeefus, 
kõhukinnisus) ja tugevalt väljendunud sedatsiooni 
suhtes. Tavaliselt vähenevad või kaovad need 

nähud ravimiga harjudes. Mõnikord on otstarbekas 
eelistada toimeaine pikema vabanemisega 

amitriptülliinikapsleid (AMITRIPTYLIN RETARD 
Desitin). Tänapäeval eelistatakse depres- 

siooniravis enam selektiivselt serotoniini 
tagasihaaret inhibeerivaid ravimeid, mille 
efektiivsuse kohta aga neuropaatilise valu ravis 

puuduvad seni kindlad tõendid. Kahtlemata on nad 

näidustatud nimmevalu ja ishiasega kaasneva 
(mõnikord eelneva) depressiooni ravis. Ravimitest 
tulevad arvesse tsitalopraam (CIPRAMIL, 
Lundbeck, 20-40 mg üks kord päevas) või 
fluoksetiin (PROZAK, Eli Lilly, 20-60 mg ööpäevas; 

NYCOFLOX, Nycomed, 20-60 mg ööpäevas).

Krooniline nimmevalu on paljudel juhtudel 
notsitseptiivse ja/või neuropaatilise valu 
kaugtagajärg, kuid mõnikord võib see kujuneda 

ka idiopaatiliselt. Reeglina on krooniline valu 
arenguprotsessi tulemus, milles mõnigi kord juba 
paranenud orgaanilisele protsessile lisanduvad 

psühhosomaatilised mehhanismid. Krooniliseks 
loetakse nimmevalu siis, kui see kestab üle 6 kuu. 
Idiopaatiline nimmevalu võib olla depressiooni 
avaldumine somaatilise kaebuse kaudu (nn 

somatisatsioon). Seda iseloomustavad muud 
lisandunud kaebused: tähelepanu ja privileegide 
taotlus, stigmatsioon ("mina ei saa, mul on 
radikuliit"), elustiili degradatsioon. Kroonilise valu 

arengule aitavad kaasa lisanduvad foobiad, 
perifeerse toimega mittesteroidsete põletikuravimite 

pikaajaline tarvitamine - eriti ebasoodsad on 
fenatsetiin ja metamisool (analgiin), samuti 

korduvad blokaadid ja operatsioonid. Kroonilise 
nimmevalu ravis tuleb loobuda analgeetikumide
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Aventis

Ramipriil vähendab kõrge kardiovaskulaarse 
riskiga patsientidel südame-veresoonkonna
haigustest tingitud suremust.
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Primaarse lõpptulemuse riski vähenemine HOPE uuringus
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tarvitamisest. Medikamentidest on esikohal 
antidepressandid, mõnikord ka kergema toimega 
neuroleptikumid, nt melperoon (BURONIL, 
Lundbeck, 25-50 mg 8 tunni järel). Väga oluline 
on nn käitumisteraapia, mille loosung on: 
"Haiguskäitumiselt terviskäitumisele!" Oluline on 

patsiendile sobivate motivatsioonide leidmine ning 
füüsilise vormi taastamine (16).

Ulatuslikud teaduslike meetoditega tehtud 
populatsiooniuuringud on näidanud, et 

füüsikaline ravi on nimmevalude puhul väga 
oluline. Nimmevalude tänapäevane füüsikaline ravi 

ei ole passiivne elektriravi, vaid eelkõige 
võimlemine. Tõenduspõhised andmed näitavad 
siiski, et spetsiifilised harjutused ei too kasu valude 
akuutses perioodis, kuid aitavad leevendada valu 
ja taastada funktsiooni ägeda perioodi vaibumisel 
ja väldivad kroonilise nimmevalu kujunemist. 

Andmed näitavad, et spetsiaalvõimlemine eluviisi 
osana aitab oluliselt vältida ägenemist. 
Võimlemisharjutuste esiplaanile seadmine 
füüsikalises ravis ei eita täielikult nn passiivse 
füsioteraapia võtteid, nt kõrgsagedusliku 
vahelduvvoolu protseduure, kuid tingimata peab 

tegema ka võimlemisharjutusi. Harjutuste eesmärk 
on nn lihaskorseti taastamine ja arendamine 
{reconditioning} ning nimmeosa liikuvuse 
parandamine. Neid tuleb alustada kogenud 
instruktori-füsioterapeudi juhendamisel ning seejärel 

jätkata iseseisvalt, reeglina kogu ülejäänud elu 

jooksul. Uuringud näitavad, et spetsiaalvõimlemine 
on kasulik niihästi vaimset kui füüsilist tööd 
tegevatele isikutele ning seda igas elueas. 
Arusaadavalt tuleb harjutusi sobivalt valida ja 
doseerida. Võimlemis-taastumisprogrammide kohta 

on eesti keeles hiljuti ilmunud hea ülevaade, mis sobib 
õppevahendiks nii patsientidele kui arstidele (17).

Füüsikalise ravi meetoditest on paljudes riikides 

alternatiivmeditsiinivõttena kasutusel manuaal
teraapia (kiropraksis). Uurimistulemused on 

näidanud, et asjatundlikult tehtud manuaalteraapia 

võib akuutses perioodis nimmevalu lühiajaliselt 
leevendada ning parandada patsiendi 

aktiivsuseisundit ja hoiakut. Seejuures näitavad 
uuringud, et oluline on ka patsiendi rahulolutunde 
{patient satisfaction} suurenemine. Kroonilise 

nimmevalu korral on andmed manuaalteraapia 

efektiivsuse kohta vastuolulised, pigem negatiivsed. 
Andmete analüüs näitab, et manuaalteraapia 
efektiivsust mõjustab oluliselt patsiendi isiksus, 

samuti rassiline ja sotsiaalne kuuluvus (18). 
Nimmevaludega patsientidel kasutatakse veel 

mitmesuguseid alternatiivmeditsiini võtteid 

(akupunktuur, balneoteraapia, laser- ja 
ultraheliteraapia jne), kuid reeglina ei mõjusta need 
haiguse loomulikku kulgu, kuid võivad taas 
suurendada patsiendi rahulolu, mis on ju ka üks 

tervenemise eeldusi (19).
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Summary
Low back pain and sciatica - conser

vative management

This review paper is based on well known 
evidence based practice guidelines and other 
recent publications. It presents a synthesis of up-to- 

date international evidence and gives 
recommendations for case management. The 

principles of diagnostic triage are described. Most 
patients are advised to stay as active as possible 

and continue normal daily activities. Drugs should 
be prescribed at regular intervals, not as required, 
and should begin with paracetamol or NSAID-s, 
avoiding narcotics if possible. Principles for 
avoiding and handling of chronic low back pain 

are outlined. The importance of active physical 

therapy is stressed.

Ain-Elmar.Kaasik@kliinikum.ee
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Ravi vähendab märkimisväärselt vasaku vatsakese 
massiindeksit (LVMI).2’
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Nimmeradikulopaatia kirurgiline ravi

Toomas Asser, Simmo Savisaar - TÜ Kliinikumi närvikliinik

nimmeradikulopaatia, kirurgiline ravi, näidustused, käsitluse taktika, tüsistused

Nimmevalude ja ishiase korral tuleb kindlaks 
teha valu põhjused ning iga patsiendi puhul neid 
põhjuseid õigesti hinnata. Nimmevaluga 
kaasnevad 1 %-l juhtudest radikulaarsed sümptomid 

ning vaid 1 -3%-l haigetest on vaevuste põhjuseks 
nimmediski prolaps. Ravi valikul tuleb alati meeles 
pidada nimmevalude ja ishiase loomulikku kulgu: 
ca 90%-l juhtudest taandub nimmevalu 1 kuu 
jooksul iseenesest ilma spetsiifilise ravita; ishias 
paraneb umbes 80%-l sõltumata sellest, kas 

patsienti opereeritakse või mitte (1).

Operatiivse ravi näidustused
Kirurgilise ravi vahetud ja hilisemad tulemused 

sõltuvad kõige olulisemal määral haigete õigest 
valikust, vähem operatsiooni tehnilistest 

aspektidest, kui operatsioon ise on tehtud korrektselt 
ning tüsistusi ei esine. Haigete hoolika valikuga on 
võimalik vältida olukordi, kus operatsioon pigem 
süvendab, kui lahendab probleeme. Öeldu kehtib 

eelkõige haigete kohta, kelle vaevused piirduvad 
põhiliselt nimmevaluga. Tugeva nimmevalu korral 

pole kirurgiline ravi sugugi vältimatult vajalik, sest 
nimmevalu üksi ei ole enamasti kirurgilise ravi 
näidustus. Enamikul juhtudest ei tohi kirurgilise ravi 
kasuks otsustada väga varakult pärast valude teket 
ning kui vaevused ei süvene, siis tuleks oodata 

vähemalt mõned nädalad kuni üks kuu. Vaevuste 
piirdumisel valusündroomiga ei halvenda 
operatsiooniga viivitamine sugugi selle tulemusi. 
Otsustades operatsiooni kasuks, peab olema selge, 

mis näidustusel see toimub ja mis peaks plaanitava 

operatsiooni tulemusel muutuma.
Kirurgilise ravi näidustused on enamasti 

suhtelised. Absoluutseks näidustuseks on cauda 
equina sündroom ja süvenev motoorne defitsiit, 

sõltumata vaevuste kestusest. Vaid erandjuhtudel 
peaks erakorraliselt opereerima ka medika- 
mentoosselt mittekontrollitava valu tõttu. Enamasti 
ei tuleks kirurgilist ravi kaaluda enne, kui vaevused 

on püsinud 1,5 kuud. Kui selle aja jooksul ei ole 
konservatiivse raviga valu ja funktsioonihäire 
taandunud ning kui ka objektiivne kliiniline ja radio- 
loogiline leid on vastavuses, tuleks opereerida (2).

Haigete valik operatsiooniks
Operatsiooni näidustuste määratlemisel tuleks 

arvestada teadaolevaid positiivseid ja 
negatiivseid prognostilisi faktoreid. Positiivsed 
prognostilised faktorid kirurgilise ravi poolt on 
järgmised: 1) algne tugevam nimmevalu taandub 
ning domineerima jääb jalavalu, mis ägeneb 

koormusel; 2) sirge jala tõstmissümptom (Lasegue'i 
sümptom) on positiivne; 3) kliiniliselt ühe närvijuure 
leid, millele vastab radioloogiline leid; 
4) igapäevast elutegevust oluliselt häiriv 
radikulaarne valu. Prognostiliselt negatiivsed 
faktorid on järgmised: 1) nimmevalu domineerib 

jalavaluga võrreldes; 2) neuroloogiline leid ei vasta 
ühe närvijuure haaratusele; 3) vaevused 
depressioonifoonil; 4) ebaharilikult suured ootused 
seoses operatsiooniga, tihti kasu või erinevate 
privileegide taotlus; 5) adipoossus.

Operatsioonimeetodid. Kirurgilise ravi 
eesmärgiks on närvijuure dekompressioon ning 
mehaanilist konflikti põhjustava diskikoe 
fragmentide eemaldamine. Levinumaks 
operatsioonimeetodiks on lülikaartevaheline 
inferlaminektoomia. Anatoomilistest iseärasustest 

sõltuvalt võib dekompressiooni saavutamiseks olla 
vajalik hemilaminektoomia või ka laminektoomia.
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Kasutatakse ka kaudseid närvijuure 
dekompressioonimeetodeid, nt kemonukleolüüsi. 

Selleks süstitakse lülivahekettasse kümopapaiini või 

teisi ensüüme. Kemonukleolüüs pole saavutanud 
suurt populaarsust, kuivõrd meetodi efektiivsus on 
klassikalise diskektoomiaga võrreldes väiksem ning 

võib tüsistuda olulise närvijuure kahjustusega (3).
Ajalooliselt vanimad, kuid ka kaasajal enam 

levinumad on meetodid, mille korral avatakse 
lülisamba kanal. Klassikaline interlaminektoomia 

(IIE) tähendab vastastikku olevate lülikaareservade 
resektsiooni ning hemilaminektoomia (HLE) poole 

lülikaare eemaldamist, nii et ogajätke säilib. 

Närvijuurt dekomprimeeriva operatsiooni 
adekvaatseks tegemiseks on oluline operatsiooni- 
välja hea valgustus ning suurendusluubi või 
mikroskoobi kasutamine. Nahalõike suurus on küll 

oluline, kuid siiski mitte määrav. Tähtis on saavutada 

hea nähtavus, et eksimatult orienteeruda 
anatoomilistes strutuurides. Eristatavad peavad 

olema lülikaared, kollasligament, kõva kel mekott, 

epiduraalne rasvkude, närvijuur, tagumine 
pikiligament, selle konfiguratsioon ja konsistents, 
lülivaheketta fragmendid, epiduraalsed veenid. 

Nimmelihased prepareeritakse lahti vajalikus 
ulatuses võimalikult subperiostaalselt. Lihase 
retraktsiooniks on välja töötatud mitmeid vahendeid, 

mis tagavad kirurgile piisava nähtavuse.
Tänu operatsioonitehniliste vahendite arengule 

on kaasajal võimalik teha ka mikro- 
diskektoomiaf. Selle eeliseks on väiksem 
kosmeetiline defekt ja koetrauma, kuid puuduseks 
piiratud nähtavus, mis ei anna piisavat ülevaadet 
ning seetõttu võib olla lülivaheketta sekvestreerunud 
osade eemaldamine raskendatud. Mikrodis- 
kektoomia järel on haiglas viibimise aeg oluliselt 

lühem, kuigi see ei saa olla eesmärgiks omaette. 
Pole veenvaid tõendeid, et mikrodiskektoomia oleks 

efektiivsem kui klassikalised meetodid (4).
Viimase 15 aasta vältel on lisaks klassikalisele 

kirurgiale alternatiivsete meetoditena kasutusel ka 

nn diskisisesed protseduurid, mis eeldavad 
aga spetsiaalsete seadmete olemasolu. Need on 

automaatne perkutaanne lumbaalne diskektoomia

(vajalik nukleotoom), perkutaanne endoskoopiline 

diskektoomia (vajalik endoskoop), diski 

laserdekompressioon (vajalik laser ja endoskoop). 
Nendel meetoditel on suhteliselt kitsad näidustused, 
mistõttu need sobivad vähestele haigetele (3, 5).

Kirurgilise ravi tulemused
Ainus teadaolev randomiseeritud prospektiivne 

uurimus, milles on võrreldud ravitulemusi pärast 

standardset diskektoomiat ja konservatiivset ravi, 

näitas, et ühe aasta möödudes oli opereeritutel 
statistiliselt parem ravitulemus, kuid 4 aasta 

möödudes olulist erinevust enam polnud ning 

samuti polnud erinevust opereeritud ning 
opereerimata patsientide vahel 10 aastat hiljem 
(6). Üks aasta pärast operatsiooni oli hea või väga 

hea tulemus 73-90%-l opereeritud haigetest ning 
60%-l konservatiivselt ravitud haigetest. 4 aasta 

pärast oli kirurgiliselt ravitud haigete seas paranenute 
arv pisut suurem (statistiliselt ebaoluline), 5-10 a 
möödudes oli aga paranenuid mõlemas grupis 62%, 
kusjuures uuritavatel ei esinenud vaevusi. 14%-l 
opereeritutest olid aga vaevused samasugused 

nagu enne operatsiooni, 5%-l juhtudest loeti 

operatsioon ebaõnnestunuks (failed back 
syndrome}. Motoorne defitsiit oli paranenud aasta 
jooksul 80%-l, süvenenud 3%-l või uuesti tekkinud 
5%-l juhtudest. Postoperatiivselt olnud tundehäire 
paranes 69%-l, halvenes aga 15%-l juhtudest.

Operatsioonijärgne diski reprolaps tekib 3- 19%-l 
juhtudest, kusjuures 75% neist esimesel operatsiooni
järgsel aastal. 74%-l tekib reprolaps samast 
lülidevahemikust, 26%-l tekib aga prolaps mõnest 
teisest vahemikust. Diski reprolapse tekib L4-L5 
vahemikust kaks korda sagedamini kui L5-S1 
vahemikust. Korduva diskektoomia järel on 

kirurgilise ravi tulemused sarnased esimese 

operatsiooni omadega. Siin moodustavad erandi 
kompensatsioonitaotlusega patsiendid, kellest 
paraneb c<740%.

Kirurgilise ravi tüsistused
Kõige sagedamini võib operatsioon tüsistuda 

infektsiooniga. Ka rangelt steriilsusnõudeid järgides 
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esineb pindmisi haavainfektsioone 0,9-5%-l 
opereeritutest ning süvainfektsioone alla 1%. 
Infektsioossete tüsistuste risk on suurem eakamatel 

ja pikka aega steroide kasutanutel, samuti 
adipoossuse ja suhkurtõve korral. 0,3-13%-l 

juhtudest vigastub kõvakelme kott, mis üksikjuhtudel 

komplitseerub liikvori fistuliga. Duurakoti 
vigastamise võimalus on oluliselt suurem 
kordusoperatsioonide korral - kuni 18% (7). 
Närvijuuretrauma võib tüsistuseks olla 1 — 8%-l 
juhtudest. Selle tagajärjel tekib või süveneb 
labajala dorsaal- või plantaarfleksiooni nõrkus. 
Tüsistusena tuleks samuti käsitleda 4%-l vahetult 
operatsiooni järel ilmnenud diski reprolapsi (samal 

kõrgusel või poolel). Nimmediski kirurgilise ravi 
korral on suremus 0,06% ja selle põhjuseks on kõige 

sagedamini septitseemia.

Operatsioonijärgne periood
Operatsiooni järel peaks kohe taanduma äge 

valusündroom. Valu kiire taandumine võib jätta 
eksliku mulje probleemi täielikust lahenemisest, 

seetõttu ei tohi vahetult pärast operatsiooni oma 
seisundit ülehinnata. Liigne füüsiline aktiivsus võib 
olla valu taastekke põhjuseks ning pikendada 

lamamisperioodi. Kui operatsiooni käigus ei 

tekkinud eriprobleeme (duurakoti vigastus, veritsus 
epiduraalsetest veenidest), lubatakse patsiendil 
juba esimesel operatsioonijärgsel päeval püsti 
tõusta - algul mõned korrad päevas. Teisel- 

kolmandal päeval võib end iseseisvalt voodis 

pöörata, vältides kõhuliasendis lamamist. 
Füsioterapeudi juhendamisel omandatakse juba 
enne operatsiooni voodist tõusmise õiged võtted 

ning lülisamba nimmeosa lihaskorseti tugevdamise 
harjutused. Esimestel operatsioonijärgsetel 

päevadel tuleb vältida haavast lähtuvat valu, mis 

soodustab valude taastumist. Algul peab sööma 

lamades, alates kolmandast operatsioonijärgsest 
päevast on lubatav süüa seistes. Enne operatsiooni 
tekkinud labajala halvatus või tundehäire ei kao 
kohe, selleks võib kuluda nädalaid või kuid. 

Sügavama kahjustuse korral võivad nähud jääda 

ka püsima.

Haiglajärgne periood
Nimmediski kirurgilise eemaldamise järel peab 

järgima kindlat režiimi. Haiglas õpitud 
võimlemisharjutusi peab jätkama kodus 
soovitavalt kogu järgneva elu jooksul. Kestvamalt 

tohib istuda alles 1,5 kuni 2 kuud pärast 

operatsiooni. Auto juhtimine võiks olla lubatav 
umbes kuu pärast operatsiooni. Tööle võib asuda 

töö iseloomust sõltuvalt 1,5 kuni 2 kuud pärast 
operatsiooni. Tuleks vältida rasket füüsilist tööd ja 
staatilist tööasendit, samuti tõstmist kummargil 
asendist. Sportida võib ülekoormust vältides 
vastavalt oma kehalistele võimetele. Üksikute 

spordialade sobivus sõltub suuresti patsiendi 

treenitusest. Varakult sobivad selili ujumine, 
võimlemine, matkamine ja metsajooks, kuid aasta 

peaks vältima viske- ja heitealasid, ratsutamist, 
mäesuusatamist, pallimänge ning pikamaajooksu. 

Ebasoovitavateks spordialadeks on ka hiljem 
tennis, squash, karate ja džuudo. Sõltuvalt 

elukutsest ja konkreetsest töölaadist, haiguse 
jääknähtudest ning inimese enda valmisolekust võib 

tööle minna 6-8 nädalat pärast operatsiooni. 
Füüsilise töö jätkamiseks pole see aeg siiski piisav 
ja töövõime täielik taastumine nõuab pikemat 

aega.

Ravitulemuste hindamine
Ravi põhieesmärgiks peaks olema parandada 

haige elukvaliteeti. Kliiniliselt hinnatavad 

parameetrid ning elukvaliteet ei ole omavahel alati 
seotud, mistõttu ravitulemusi saab adekvaatsemalt 
hinnata haige detailsema küsitluse alusel. Ravi järel 

tööle asumise järgi üksi ei saa ravitulemusi hinnata, 
sest see ei sõltu ainult tervisega seotud teguritest, 
vaid ka töökeskkonnast, töö iseloomust, inimese 

muudest sissetulekuallikatest, pensioneerumise 
lähedusest, majanduslikust olukorrast ja muust.

Ebaõnnestunud operatsioon (failed 
back syndrome\

See tähendab nimmediski prolapsi eemal

damise või nimmekanali ahenemissündroomi korral 

tehtud laminektoomia järgset mitterahuldavat 
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paranemist. Need haiged vajavad kogu 

operatsioonijärgse perioodi rohkem valuvaigisteid 

ning pole hiljem võimelised jätkama endist tööd. 
Diskektoomia järel ei saavutata patsienti 
rahuldavat valude taandumist 8-25%-l juhtudest 
(8). Selle põhjuseks võib olla: 1) vale diagnoos - 

juhuslikult või kliinilise ja radioloogilise leiu 
mitteadekvaatsest hindamisest tingituna on 
opereeritud valet vahemikku või valu oli 
põhjustatud muudest faktoritest, mitte närvijuure ja 
diski konfliktist; 2) jätkuv närvijuure või cauda 

equina kompressioon, mida põhjustavad osaliselt 

eemaldamata diski fragmendid, samast 

lülivahemikust tekkinud diski reprolaps (sel korral 
on tavaliselt operatsiooni järel mingi valuvaba
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Summary
Lumbar disc surgery

This review outlines current trends of and 
recommendations for surgical treatment of lumbar 

disc disease. The decision regarding conservative 
therapy versus surgical intervention should be 
carefully evaluated upon the basis of positive and 

negative predictive aspects. All aspects of the case, 

such as duration and degree of symptoms, 

motivation of the patient, functional ability, type of 
work, etc., should be considered. The risk of 
complications and the duration of the rehabilitation 
period are discussed.

Toomas.Asser@kliinikum.ee
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Nimmepiirkonna haiguste 
radioloogiline diagnostika

Viive Tolpats - TÜ Kliinikumi radioloogiateenistus

Eesti Arst 2000; 79(6): 341—347

nimmepiirkonna haigused, radioloogiline diagnostika

Käesoleva aasta Eesti Arsti veebruarikuu 

numbris ilmusid ülevaateartiklid kaasaegse 
piltdiagnostika võimalustest ja põhilistest 
näidustustest erinevate haiguste diagnoosimisel. 
Selle artikli eesmärgiks on täpsemalt kajastada 

radioloogiliste meetodite eeliseid ja valikut 
sagedasemate lülisamba nimmepiirkonna haiguste 

korral.

Degeneratiivsed haigused
Lülisamba degeneratiivsetest muutustest 

põhjustatud vaevused on sagedasemaks 
töövõimetuse põhjustajaks täisealiste hulgas (1). 
Need muutused on arstkonna hulgas hästi tuntud, 
kuid nende kohta kasutatakse erinevaid termineid. 
Lülisamba degeneratiivne protsess võib lähtuda 
lülivaheketastest (diskidest), ligamentidest, 

fassettliigestest, lülidest.

Diski degeneratsioon
Disk on anatoomiline struktuur, mille 

degeneratsioon algab mõnede autorite arvates 

sünnimomendist (1), teiste arvates aga varases 
noorukieas või kahekümnendate eluaastate 
alguses. Degeneratsioon algab diski keskosas 
paikneva nucleus pufposus'e veesisalduse 

vähenemisega. Varast diski degeneratsiooni on 

võimalik visualiseerida magnetresonants- 
tomograafiauuringuga (MRT), kus degenerat

sioonist haaratud diski signaaliintensiivsus T?- 

kaalutud kujutisel väheneb.
Vananemisprotsessis toimub samuti diski 

dehüdratatsioon ja diski normaalset vananemist 
on seetõttu raske eristada patoloogilisest (1). 

Edasise degeneratsiooni käigus nucleus pulposus t 

ümbritsev anulus fibrosus fragmenteerub ja 

laguneb. Diski ilmuvad lõhed ja rebendid, diski 
kõrgus väheneb ja tekib diski herniatsioon. Diski 
herniatsiooni jaotatakse protrusiooniks ja 
prolapsiks. Protrusiooni all mõistetakse diski ühtlast 
väljavõlvuvust üle lülikeha servade, kusjuures 
anulus firbrosusovv siin intaktne (1,2). Üle 40 aasta 

vanustel isikutel on kerge difuusne profrusioon 
normipärane leid. Protrusioon võib olla ka enam 
ühele küljele või taha, kuuliselt kitsa spinaalkanali 
korral võib protrusioon põhjustada duurakoti 
deformatsiooni, seljaaju ja närvijuurte kompres

siooni.
Prolapsiks nimetatakse diski lokaalset välja

võlvuvust (1,2,4) kas lülisamba eesmise või tagumise 
pikiligamendi alla. Nimmeosas esineb kõige 
sagedamini posterolateraalne prolaps (vt jn 1).

Diski fokaalset herniatsiooni läbi kõhreliste lõpp- 

plaatide lülikehasse nimetatakse Schmorli herniaks, 
mis on hästi visualiseeritav konventsionaalsel 

radiograafial. Sekvesteerunud prolapsi korral osa 
diski materjali läbib dorsaalse pikiligamendi (1,2, 
3, 4) ja satub epiduraalruumi, kus see võib vabalt 
liikuda nii üles kui alla, küljele või taha.

Diski degeneratsioonile viitab ka diskisisene 
gaas, nn vaakumfenomen ja lubjastused, mida võib 

näha spondülogrammidel, eriti hästi aga 
kompuutertomograafiauuringul (KT). Degene
reerunud diski naabruses lülikehade lõpp-plaatide 
lähedal ilmnevad iseloomulikud muutused, mille 

arengus eristatakse kolme staadiumi.
I staadium on visualiseeritav ainult MRT-uurin- 

guga, kus ilmneb signaaliintensiivsuse vähenemine 
Tt-kaalutud kujutisel ja signaaliintensiivsuse 
suurenemine T?-kaalutud kujutisel. Histoloogiliselt
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korreleerub see vaskulariseeritud fibroosse koega. 
Lülide lõpp-plaatides tekivad lõhed, turse.

II staadiumis kujuneb lülikehas lõpp-plaatide 
lähedal rasvkoeline degeneratsioon, mis on 
visualiseeritav MRT-uuringul, kus T,- ja T2-kaalutud 

kujutistel signaaliintensiivsus suureneb.

III staadiumit iseloomustab väljendunud 
subkondraalne skleroos, mis lisaks MRT-uuringule 

on nähtav ka spondülogrammidel ja KT-uuringul.

Kui haigel on radikulaarsed vaevused püsinud 
caA-6 nädalat ja konservatiivse ravi efekt puudub, 
siis on diski herniatsiooni ulatuse hindamiseks 

vajalikud täiendavad radioloogilised uuringud. 
Konventsionaalne radiograafia on esmane ja 

sagedasem uurimismeetod enamiku spinaalsete 
vaevuste korral, andes ülevaate luulistest 
struktuuridest, diskide kõrgusest, luulistest 
anomaaliatest, luudestruktsioonidest, lülisamba 

normaalsetest ja patoloogilistest kõverdumistest. 
Diski herniatsiooni ulatust aga spondülogrammide 
alusel määrata ei saa. Aastaid oli 
müelograafiauuring (MG) põhiliseks 

diagnostiliseks meetodiks seljaaju, närvijuurte ja 
spinaalkanali konfiguratsiooni, samuti diski 

herniatsiooni ulatuse hindamiseks. MG on aga 
invasiivne uuring ja ca 1/3 patsientidel tekivad 
selle järel komplikatsioonid (lumbaalpunktsioonist, 
kontrastainest) (1). MG-uuringul ei pruugi 

visualiseeruda diski lateraalsed herniatsioonid. 
Tuleb arvestada, et L5 ja Sl lülide kõrgusel on 

epiduraalruum sageli lai, mistõttu diski herniatsioon 
ei tule esile või on protrusiooni raske diferentside 

prolapsist. MG alusel on sageli raske eristada ka 

teisi ekstraduraalseid protsesse diski 

herniatsioonist.
Paljudes keskustes on kaasaegsed 

visualiseerimismeetodid MG enamikul juhtudel 

välja tõrjunud või selliste uuringute arv on tunduvalt 
vähenenud. On leitud, et diski herniatsiooni 
hindamiseks on MRT-uuring tundlikum (93% и$90%) 
KT-uuringust (2). MRT-uuringuga on võimalik 
visualiseerida nimmeosa anatoomiat ja kõiki 

pehmekoelisi komponente, mis võivad põhjustada 
vaevusi (3). Kuid КТ-uuringuga võrreldes maksab 

MRT-uuring tunduvalt rohkem, mis sageli piirab selle 

meetodi laialdasemat kasutamist.
KT-uuringul on sageli vajalik eelnev subarah- 

noidaalruumi kontrasteerimine (müelograafia- 
järgne KT), etdiferentsida intraspinaalseid pehmeid 

kudesid (eriti oluline on see suurte prolapside 

korral). MG-järgne КТ-uuring toob nähtavale ka 
konventsionaalsel MG-I halvasti visualiseerifavad 

punktid ja võimaldab hinnata intraduraalseid 
protsesse (nt arahnoidiidi olemasolu).

Diski herniatsiooni võivad simuleerida ka 
mitmed teised ekstraduraalsed protsessid: 

sünoviaaltsüstid, maliigsed tuumorid, metastaasid, 
müelomatoos, lümfoom, opertasiooni järel tekkinud 

armkude, abstsess jne. Erinevate protsesside puhul 
erineb ka esmase radioloogilise uuringu valik. 

Seega on kiire ja täpse diagnoosini jõudmiseks 
endiselt oluline põhjalik anamnees, objektiivne 

kliiniline leid ja sellest tulenevalt õige radioloogilise 

uurimismeetodi valik.

Joonis 1. KT - diski prolaps
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Joonis 2. KT - spinaalkanali ahenemine
Intervertebraalne osteokondroos
Diski herniatsiooni korral venitatakse lülikeha 

periostile kinnituva anu/us fibrosus e välimisi kiude 

ja selle tulemusel moodustuvad traktsiooni- 
osteofüüdid, mis võivad ahendada spinaalkanalit, 
foramen infervertebrale'X ja põhjustada vastavat 
neuroloogilist sümptomatoloogiat.

Spondüloos
Spondüloosi korral on degeneratiivsetest 

muutustest haaratud lülisamba pikiligamendid. See 
on sagedamini esinev degeneratiivne muutus, mida 
võib leida 60-80%-l 50-60-aastastel isikutel (4). 
Sageli esineb tagumist pikiligamenti haarav 
degeneratiivne spondüloos koos fassettliigeste 

artroosiga, olles sagedasemaks spinaalkanali 

stenoosi põhjuseks.

Fasseftliigeste degeneratsioon 
(deformeeriv spondülartroos)

Degeneratiivsed muutused fassettliigestes 

võivad tuleneda osteoartroosist, mis on sarnane 
teiste liigeste artroosidega, või tekkida 

sekundaarselt seoses diski degeneratsiooniga. 

Need muutused visualiseeruvad spondülo- 
grammidel ja kõige paremini KT-uuringul, kus ilmneb 
liigespilu kitsenemine, subkondraalne skleroos, 
liigesjätkete hüpertroofia ja mõnikord leitakse ka 
subkondraalseid tsüste.

Nimmeosas kaasneb fassettliigeste artrootiliste 
muutustega tavaliselt ka ligamentum flavum"\ 
hüpertroofia ja võivad moodustuda sünoviaal- 
tsüstid (liigesega ühenduses olevad 
jukstaartikulaarsed tsüstid). Sünoviaaltsüstid on 
hästi visualiseeritavad MRT-uuringul.

Spondülolistees, pseudospondülolis- 
tees ja spondülolüüs

Spondülolistees on lüli nihe teise lüli suhtes. 
Degeneratiivse spondülolisteesi korral tekib lülinihe 
ja spinaalne ebastabiilsus degeneratiivsetest 

muutustest diskis ning fassettliigestes. 
Degeneratiivse spondülolisteesi korral puudub 
lülikaare interartikulaarne kokkukasvedefekt e 
spondülolüüs ja seda nimetatakse ka 
pseudospondülolisteesiks. Umbes 5%-l inimestest 
esineb kongenitaalne spondülolüüs ja ca 60%-l 
neist tekib spondülolistees (4). Omandatud 
spondülolüüs võib tekkida traumade korral. 
Spondülolüüsi korral võib esineda spinaalkanali 
lateraalse retsessi ja foramen intervertebrale 
stenoosi, kuna defektist eespool olev pars 
interarticu/aris e osa hüpertrofeerub. Kliiniliselt võib 
see põhjustada radikulaarseid nähte. 
Spondülolistees ja spondülolüüs on hästi 
visualiseeritavad spondülogrammidel ja KT- 
uuringul. MRT-uuring lisab informatsiooni ka 
spinaalkanalis olevate pehmekoeliste struktuuride 
kohta.

Spinaalkanali stenoos
Eristatakse kongenitaalset ja omandatud 

spinaalkanali stenoosi. Kongenitaalse 
spinaalkanali stenoosi korral on lülikaarejalakesed 
[pedicu/us arcus vertebra} tavatult lühikesed. 

Omandatud stenoosi sagedasemaks põhjuseks 
võivad olla kõik eespool kirjeldatud 
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degeneratiivsed muutused. Harvemini võib 

spinaalkanali stenoosi põhjustada epiduraalne 
lipomatoos, mis 70%-l juhtudest paikneb lülisamba 

rinnaosas, ja tagumise pikiligamendi luustumine, 
mis 88%-l juhtudest lokaliseerub kaelaosas (4). 
Stenoosi visualiseerimiseks annavad spondülo- 

grammid ülevaate spinaalkanali luulisest laiusest. 

Sagedamini on aga stenoosi põhjuseks 
pehemekoeliste struktuuride paksenemine (nt 
hüpertrofeerunud ligamendid) (2). MG-uuringul ei 
visualiseeru närvijuurte distaalne osa foramen 

intervertebrale piirkonnas ja bloki korral ei saa 

hinnata mittekontrasteeruvate struktuuride seisundit. 
КТ-uuring ilma subarahnoidaalruumi 
kontrasteerimiseta näitab hästi luulist spinaal- 

kanalit, kuid pehmekoeliste struktuuride 
diferentsimine spinaalkanalis võib osutuda raskeks. 
Kui kontrastaine blokki ei esine, siis on märgatavalt 

informatiivsem müelograafiajärgne КТ-uuring (vt jn 

2). Kõige informatiivsem oleks aga MRT-uuring, mis

Joonis 3. MRT - filum terminale ependümoom

annab ülevaate luuliste ja pehmekoeliste 
struktuuride anatoomiast. Paljud uuringud on aga 
kinnitanud, et küllaltki oluline spinaalkanali stenoos 
ja diski herniatsioon võib esineda 

asümptomaatilistel patsientidel (2). MRT-uuringul 

on 20%-l 45-54-aastastel ja 57%-l üle 64-aastastel 

patsientidel leitud diski patoloogiat; seljaaju 

kompressiooni on leitud 16%-l alla 64-aastastel ja 

26%-l üle 64-aastastel asümptomaatilistel 
patsientidel (2). Seega on spinaalsete 
degeneratiivsete haiguste diagnoosimisel eelkõige 
oluline kliiniline sümptomatoloogia (5).

Postoperatiivne selg
Diski operatsiooni järel ilmnevad 10-40%-l 

patsientidest uuesti nimmevaevused (4), mille 
põhjuseks võib olla diski reprolaps, spinaalkanali 

stenoos, arahnoidiit, epiduraalse armkoe 

moodustumine. Harvemini on valu põhjuseks 
lülisamba ebastabiilsus, närvijuurte vigastus, 
pseudomeningotseele tekkimine või ka 
postoperatiivne spondülodistsiit. Diagnostilises 
mõttes osutub sageli kõige keerulisemaks armkoe 
diferentsimine diski reprolapsist. КТ-uuringul võib 

veenisisese kontrastaine manustamisega 67-100%-l 
juhtudest eristada armkudet (mis kontrasteerub) 
diski reprolapsist (6). MRT natiivuuring annab 

võrdse või parema tulemuse ja paramagnetilise 
kontrastaine kasutamisel on võimalik 96-100%-l 

juhtudest eristada armkudet diskist. Lisaks sellele 

on MRT-uuringul võimalik ka teisi operatsiooni
järgseid muutusi paremini (multiplanaarsed 
kujutised) ja varem diagnoosida (nt distsiit).

Spinaalsed infektsioonid
Antibakteriaalse ravi efektiivsusele vaatamata 

spinaalsete infektsioonide sagedus ei vähene, vaid 
isegi suureneb vanemaealiste ja immuun
puudulikkusega haigete hulgas (7). Õigeaegne 

diagnoos, ravi ja sellest tulenevalt ka prognoos 
sõltuvad suuresti varasest ja õigest radioloogilisest 
uuringust. Infektsioosne spondüliit moodustab ca 

2-7% kõigist osteomüeliidijuhtudest (7). 
Infektsioosse spondüliidi korral on infektsioonist
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Joonis 4. KT - L2 lüli killunenud kompressioonmurd

hiljem. Seega on KT varases staadiumis vähe 
informatiivne. MRT-uuring on aga valikmeetodiks 

spinaalse infektsiooni diagnoosimisel.
Patofüsioloogiliselt on spinaalse infektsiooni 

varasemaks ilminguks ekstratsellulaarse vedeliku 
akumulatsioon lülikehas ja turse tekkimine luuüdis, 

mida on juba varakult võimalik visualiseerida MRT- 

uuringul signaaliintensiivsuse muutusena (7). 
Enamikul juhtudel saab eristada, kas on tegemist 
spetsiifilise (tuberkuloos) või mittespetsiifilise 

protsessiga.
Paravertebraalsed koed on hästi visuali- 

seeritavad MRT-uuringul, mis võimaldab diferentsida 
epiduraalset põletikulist granulatsioonikude 
epiduraalsest abstsessist ning see on oluline just 
ravitaktika valikul (7). MRT-uuringuga saab hinnata 
ka ravi efektiivsust (paravertebraalsete pehmete 
kudede turse taandumist, reaktiivse skleroosi ning 

fibroosi teket jne) ning eristada kasvajalist 
infiltratsiooni põletikust. 96%-l juhtudest annab 

MRT-uuring spinaalse infektsiooni korral korrektse 
diagnoosi (2).

haaratud lüli mõni osa, disk ja paravertebraalsed 

pehmed koed.

Distsiit e lülivaheketta põletik võib esineda ka 
lastel. Täiskasvanutel on distsiit peaaegu alati 
sekundaarne protsess, mis järgneb lülikeha 
infektsioonile, v.a juhud, kui on otsene (läbivad 

vigastused) või jatrogeenne (kirurgilised või 

radioloogilised protseduurid) diski vigastus (1). 
Konventsionaalne radiograafia võimaldab 
põletikulisi muutusi esile tuua alles 2-8 nädalat 
pärast kliiniliste sümptomite ilmnemist. Selleks ajaks 
on morfoloogilised muutused välja kujunenud: lõpp- 

plaatide usuratsioon, osteoporoos või osteolüüs 

lülikeha lõpp-plaatide lähedal ning lülivahede 
kitsenemine. Seljaaju kompressiooninähtudega 
haigel oleks müelograafiline uuring näidustatud 
juhul, kui pole muud võimalust epiduraalse protsessi 
(nt epiduraalse granulomatoosse flegmooni või 
epiduraalse abstsessi) lokaliseerimiseks. KT-uuring 

toob hästi esile luulisi destruktsioone ja 
paravertebraalsete kudede haaratust, mis tekivad

Spinaalsed kasvajad
Umbes 5% spinaalsetest kasvajatest 

moodustavad seljaajusisesed e intramedullaarsed 
tuumorid, 40% seljaajuvälised kõvakestasisesed e 
ekstramedulaarsed intraduraalsed ja 55% 
kõvakestavälised e ekstraduraalsed tuumorid (8).

Ekstraduraalsed spinaalsed tuumorid lähtuvad 
kõvakestast, selle välistest pehmetest kudedest, 

veresoontest, närvidest või lülidest. Harva võivad 
ka primaarselt intraduraalsed healoomulised 
tuumorid (neurinoom, meningioom) kasvada 
ekstraduraalsesse ruumi (8). Düsontogeneetilised 
kasvajad (teratoom, dermoidtuumor ja mõned 

lipoomid), filum termina/e\\\ioom ja ependümoom 
ning seljaajust lähtunud tuumorid ei kasva 
ekstraduraalsesse ruumi.

Sagedasemaks ekstraduraalseks tuumoriks on 
lülides paiknevad metastaasid. Lahangute andmetel 
ca 70%-l vähihaigetest esineb lülimetastaase, mis 

sagedamini paiknevad lülisamba rinna- ja 
nimmeosas (2). Ligikaudu 5%-l lülisamba 
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metastaasidega patsientidest ilmnevad seljaaju 
kompressiooninähud lüli(de) kollapsist ja tuumori 

invasioonist epiduraalruumi (1).
Metastaasidest põhjustatud muutused 

visualiseeruvad spondülogrammidel hilja. 
Tavaliselt on siis radikulaarne sümptomatoloogia 

või seljaaju kompressiooninähud juba välja 

kujunenud. MG-uuring võimaldab nähtavale tuua 
närvijuurte või seljaaju kompressiooni, kuid mitte 
selle põhjust. КТ-uuring võimaldab metastaase 
visualiseerida juba väljakujunenud morfoloogiliste 
muutuste korral. Valikmeetodiks lülisamba 

metastaaside diagnoosimiseks on aga MRT-uuring, 
mis on märgatavalt tundlikum nii stsintigraafilisest 

kui ka KT-uuringust (2).

Primaarselt lülidest lähtunud tuumoreid 
(hemangioomid, aneurüsmaatiline luutsüst, 
osteoblastoom, osteoidosteoom, kordoom, 

hiidrakuline tuumor, müeloom) esineb meta
staasidega võrreldes tunduvalt harvem ning 
enamikul juhtudest on neil spondülogrammidel ja 
KT uuringul küllaltki spetsiifiline leid.

Müeloomi kahtlusel võiks esmaseks uuringuks 
olla MRT, millega on protsessi olemasolu võimalik 

kindlaks teha tunduvalt varem kui teiste 

uuringutega.
Intraduraalsete spinaalsete tuumorite diag- 

noosmisel täiskasvanutel on konventsionaalne 
radiograafia ja КТ-uuring vaid osaliselt tulemuslik, 

kuna luulised muutused tekivad hilja ja esinevad 

üldse harva. Seevastu lastel kirjeldatakse spinaal- 
kanali laienemist intraduraalsete tuumorite korral 

51 -81 %-l juhtudest (8). Täiskasvanutel võib esineda 
spinaalkanali laienemist conus meduHaris e või fi/um 

/e/777/>7(7/eependümoomide korral (8) (vt jn 3).

Spinaalse tuumori kahtlusel on valikuuringuks 
MRT, mis võimaldab kasvajat täpselt lokaliseerida, 

eristada seda tursetsoonist ja soliidset osa tsüstjast. 
Samuti võimaldab MRT visualiseerida kaasuvate 

nn satelliittsüstide olemasolu, mis pärast tuumori 
kirurgilist eemaldamist spontaanselt kollabeeruvad.

Vaatamata MRT-uuringul väga hästi 

visualiseeritavatele spinaalsetele tuumoritele, ei saa 
radioloog siiski öelda tuumori eemaldamise 
võimalikku ulatust. Juhul kui MRT-uuringut pole 
võimalik teha või on selleks vasfunäidustusi 

(kardiostimulaator, metallimplantaadid), võiks teha 
müelograafia ja sellele järgneva KT-uuringu.

Nimmeosa trauma
Trauma korral on sagedasemaks fraktuuride 

kohaks kaelapiirkonna järel rinna-nimme 

üleminekupiirkond (eriti XII rinna- ja II nimmelüli). 
Murru peamiseks põhjuseks on ülemäärane 

painutus või aksiaalne kompressioon, mille järel 
tekib sageli kiiljas või killunenud kompressioonmurd 

(vt jn 4). Enamikul juhtudest on murd diagnoositav 
spondülogrammide alusel. КТ-uuring lisab 
informatsiooni fragmentide dislokatsiooni ja 

spinaalkanali seisundi kohta, samuti võivad 
visualiseeruda nn latentsed murrud, mille puhul 
spondülograafiline leid on normis, kuid kliiniline 
sümptomatoloogia viitab murru võimalusele. 
Detailsema ülevaate seljaaju, conus meduHaris e 

ja ligamentide vigastustest ning võimalikust 
intraspinaalsest hemorraagiast annab aga MRT- 

uuring (1,2).
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Summary
Radiological diagnostics of low back 

diseases

A review of main spinal low back diseases, 
their clinical symptomatology and diagnostic 
principles is presented. Methodological 

advantages of different radiological methods are 
compared, indications and recommendations for 
their clinical use are given.

viive.tolpats@kliinikum.ee

Meditsiininõuannete kvaliteet ajakirjanduses

Et hinnata ajalehtedes laiale vanemaealisele 

lugejaskonnale mõeldud meditsiininõuannete ja 
informatsiooni sobivust ja taset, uuriti Kanadas 

1995. aasta ajalehtedes ilmunud tervishoiualaseid 
artikleid. Kasutati CD-ROM-i andmebaasi, millest 
leiti 109 vastavasisulist artiklit. Nendest võeti 
juhuvaliku alusel hindamiseks 50 artiklit, mida 
analüüsisid 5 geriaatrit. Ekspertide arvamus oli 
ühesugune 92,8%-! juhtudest. Leiti, et 4 artiklit (8%) 

olid adresseeritud valele lugejaskonnale, 7 artiklis 

(14%) oli arvamusi esitatud faktidena, 11 artiklis 
(22%) ei olnud kriitiliselt suhtutud esitatud 
informatsiooni, 25 artiklit (50%) olid sisult 

sobimatud ja 14 (28%) juhul ei olnud artiklis antud 
soovitused õiged, osaliselt olid need isegi 
kahjulikud. Kanadas tehtud uuringu põhjal on 
paljudel juhtudel ajalehtedes avaldatud 
meditsiiniline informatsioon ja nõuanded 
sobimatud ja alla nõutavat taset.

CMAJ 1999;161:393-5
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Eesti Arst 2000; 79(6): 348—351
Lumbaalne spinaalstenoos ehk lülisamba 
kanali ahenemine nimmeosas

Väino Sinisalu, Kahro Tall - TÜ Kliinikumi närvikliinik

Lumbaalne spinaalstenoos (LSS) on seisund, kus 
cauda equina närvijuured ja veresooned on 
lülisamba nimmekanalis komprimeeritud (1). 
Närvijuurte otsene kompressioon ja nende 
verevarustuse halvenemine põhjustab 
nimmepiirkonnas ning alajäsemetes tundehäireid, 
jõuetust ja valu. Sündroomi põhjuseks on 
spinaalkanali nimmeosa suhteliselt kitsas läbimõõt, 
mis ei jäta olulist reservruumi närvijuurtele, kui kanal 
hakkab kitsenema ealiste degeneratiivsete muutuste 
tagajärjel (2, 3). Rahvastiku keskmise vanuse 
kasvades tundub LSS olevat ainus seljahaigus, mille 
esinemissagedus järgmiste aastakümnete jooksul 
tunduvalt suureneb, kuigi hetkel ei ole LSS-i 
esinemissageduse kohta täpseid andmeid. 
Nimmekanali ahenemist leitakse üha sagedamini 
ka tänu mitteinvasiivsetele uurimismeetoditele, nagu 
kompuutertomograafia (KT) ja magnet- 
resonantstomograafia (MRT). LSS-i ravi on olnud 
tavaliselt kirurgiline (4), kuid ka konservatiivse 
raviga on vaevusi leevendatud (3).

Klassifikatsioon
Tänapäeval kasutatakse reeglina anatoomilist 

klassifikatsiooni, kus ahenemine jaotatakse 
tsentraalseks ja lateraalseks. Tsentraalse stenoosi 
puhul on tegemist spinaalkanali enda ja lateraalse 
stenoosi puhul närvijuuri ümbritsevate luuliste 
kanalite ahenemisega. Kumbki vorm võib esineda 
iseseisvalt, kuid sagedamini esineb nn segavariant, 
kus leitakse eri astmes nii tsentraalset kui ka 
lateraalset ahenemist. Radioloogilise leiu alusel 
jaotatakse nimmekanali stenoos mõõdukaks, 
keskmiseks ja raskeks. Samas esineb korrelatsioon 
ahenemise raskusastme ja patsiendi 

postoperatiivsete vaevuste vähenemise astme 
vahel. Operatsioonist saavad rohkem abi need, 

kellel on ahenemine väga väljendunud (5, 6).

Anatoomia
Spinaalkanali nimmeosas on viis lüli, mis koos 

ligamentidega moodustavad toruja spinaalkanali. 
Selle sees ajukõvakelmest moodustunud kotis 
asuvad cauda equina närvijuured ja veresooned, 
mida ümbritseb liikvor. Lateraalseks (närvijuure) 
kanaliks peetakse selgroo osa, mille kaudu 
raadiksid väljuvad lülisambast. Selgroo 
funktsionaalseks ühikuks on kahe lüli moodustatud 
nn kolmeliigeseline kompleks, milles lülikehade 
vahel asuv kõhreline ketas (disk) ja kaks 
fassettliigest seovad need lülid mobiilseks tervikuks.

Spinaalkanal on liivakellakujuline. Selle anterio- 
posterioorne (a-p) mõõde on kõige väiksem 3. ja 
4. nimmelüli juures. Nii eri indiviididel kui ka 
rahvustel on eri suurusega spinaalkanalid ja see
tõttu ei ole a-p mõõtel normväärtust. А-p mõõde 
muutub liikumisel: lülisamba fleksioonil suureneb ja 
ekstensioonil aheneb. Nimmeosa spinaalkanal on 
ahenenud, kui selle a-p mõõde on alla 12 mm (7).

Patoanatoomia
Lülisamba degeneratsioon on olemuselt 

kahesuunaline, hõlmates nii degeneratiivseid kui 
ka regeneratiivseid muutusi. See protsess vältab 
terve täiskasvanuea ja ta haarab põhiliselt diski, 
lülikehade lõpp-plaate, lülikaari, fassettliigeseid 
ja kollasligamenti \Jigamentum flavum\ Tavaliselt 
tekib ahenemine kahe nimmelüli vahel, sest 
degeneratiivsed muutused ilmnevad reeglina kahe 
lüli omavahelise liikumise punktides (kolme
liigeseline kompleks). Lülisamba degeneratsioon 
algab diskist, millele järgneb lülide ebanormaalne 
liikuvus ning liigne koormus fasettliigestele, kus 
kujunevad artrootilised muutused. Need 
omakorda häirivad diski liikuvust ning siit tekibki 
circulus vitiosus. Lisaks võib disk sopistuda 
tagasuunas, ahendades veelgi kas tsentraalset ja/ 
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või lateraalset kanalit.
Lülidevahelise ketta degeneratiivne ahenemine 

põhjustab lülide omavahelist lähenemist, 
kusjuures spinaalkanal lüheneb, mis võib 
põhjustada fasettliigeste subluksatsiooni. 
Ligamentum ftavum lüheneb ja pakseneb.

Degeneratiivne spondülolistees ehk lülide 
omavaheline nihkumine ilma lülikaare defektita 
põhjustab spinaalkanali nii lateraalse kui ka 
tsentraalse osa ahenemist ning esineb tavaliselt 
L4-L5 lülivahemikus ja sagedamini naistel, eriti 
sünnitanutel.

Kõik ülaltoodud degeneratiivsed muutused ei 
põhjusta iseenesest veel LSS-i sündroomi. See 
kujuneb juhul, kui kanalis ei ole piisavalt 
reservruumi ning tekib närvijuurte ja veresoonte 
kompressioon (8).

Patofüsioloogia
LSS-i peamiseks tekkepõhjuseks on ahenemisest 

tulenev cauda equina verevarustuse häire, mille 
tagajärjel halveneb närvijuurte ainevahetus ja 
funktsioonivõime. Teatud määrani närvijuured 
adapteeruvad kompressiooniga, kuna nende 
verevarustus toimub kahe erineva vaskulaarse 
süsteemi teel ning osa raadiksitele vajalikke aineid 
difundeerub ka liikvori kaudu (9). Lisaks on 
lülisamba degeneratsioon suhteliselt aeglane 
protsess ja kompressioon enne lülisamba 
anküloseerumist on dünaamiline ehk mittepüsiv 
nähtus. Seega ei ole närvijuurte verevarustus 
lülisamba ahenedes pidevalt häiritud ning 
närvikoel on reeglina aastaid aega adapteeruda 
kitsamate tingimustega. Kompressioon muutub 
püsivaks alles siis, kui osteofüüdid on "stabili- 

seerinud" lülisamba ning selja painutamine ei 
muuda enam oluliselt kitsenenud kanali suurust (10).

Surve cauda equina'\e vallandab mitme

palgelisi ja pikaajalisi muutusi. Kompressiooni 
põhjustanud patofüsioloogilistest muutustest ning 
organismi füsioloogiliste kohanemismehhanismide 
tasakaalust sõltub, kas tekib vaevusi põhjustav LSS-i 
sündroom ja kui kiiresti see progresseerub. 
Radioloogilistel uuringutel leitud kitsas nimmekanal 

ei pruugi üldse vaevusi põhjustada (11).

Kliiniline leid ja diagnoosimine
Kui lumbaalosa spinaalkanal on ahenenud, siis 

tuleb raviarstil patsiendi küsitlemisel eriliselt 
tähelepanu pöörata vaevuste ning seljaasendi 
vahelisele seosele. Tuleb selgitada, kas vaevused 
vähenevad, kui nimmeosa on fleksioonis, ja 
süvenevad selja ekstensiooni nõudvates asendites.

Tüüpiline patsient on üle 50-aastane mees, kellel 
on esinenud nimmepiirkonna valu juba aastaid. 
Aegamööda on kõndimisel valu hakanud kiirguma 
ühte või mõlemasse jalga, kõndimisel vaevusteta 
läbitav vahemaa lüheneb, patsient peab peatuma 
ning leevendust annab kas ettepoole kummargil 
asend ja/või istumine. Patsient eelistab käia 
ettepoole kummargil või ka sõita jalgrattaga. 
Patognostiline on, et vaevused puuduvad istuvas 
asendis ja leevenduvad istet võttes.

LSS-i tavalisim vaevus on ühe- või kahepoolne 
neurogeenne klaudikatsioon: käies tekib 
alajäsemetes paresteesia, kiirguv valu, tuimus või 
nõrkus, mis häirib sedavõrd, et patsient on sunnitud 
peatuma. Patsient kirjeldab oma jalgu nõrkade, 
raskete ja väsinutena. Lihtsalt seisatumine tavaliselt 
ei aita (nagu vaskulaarse geneesiga alajäsemete 
vaevuste korral), vaid patsient peab istuma või 
seisma ettepoole kummargil teatud aja, mille järel 
vaevused taanduvad ning patsient on võimeline 
taas kõndima. Väljendunud ahenemise korral 
võivad häired tekkida juba lihtsalt püsti seistes. 
Lamavas asendis reeglina vaevusi ei ole.

Samuti võib esineda krooniline ühe- või 
kahepoolne ülajäsemetesse kiirguv radikulaarne 
valu, paresteesia või hüpalgeesia, mis süveneb 
koormusel, kuid võib esineda ka rahuolekus.

Võimalik on ka nn kombineeritud vorm, kus 
omavahel kombineeruvad nii neurogeenne 
klaudikatsioon kui ka radikulaarne häire.

LSS võib ilmneda ka cauda equina sün
droomina, mis on siiski väga harv (12). Kui 
patsiendi vaevused viitavad LSS-ile, tuleb teda 
hoolikalt uurida ja välistada muud haigused. 
Kindlasti tuleb täpsustada patsiendi alajäsemete 
verevarustuse seisundit.

Radikulaarsete vaevuste põhjustajaks võib olla 
ka nimmediski prolaps, mille puhul on rohkem 
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väljendunud radikulaarse irritatsiooni nähud 

(Lasegue'i test). Vanematel inimestel võib diski 
prolaps lokaliseeruda tüüpilistest kõrgustest (14/ 
15 ja L5/S1) kraniaalses suunas, kui valu kiirgub 

reite eespinnale. Praktika on näidanud, et vanematel 
patsientidel võib diski prolaps väljenduda sageli 

LSS-ile viitavate vaevustena.
Patsiendi kõndimisraskused võivad olla seoses 

ka põlve-või puusaliigese artroosiga. Tähelepanu 
tuleb pöörata ka alajäsemete lihasspastilisusele 
ning püramidaalleiu olemasolule (Babinski 

sümptom, kloonus), mis viitavad muu etioloogiaga 

närvisüsteemi patoloogiale (tuumor, sclerosis 
multiplex, amüotroofiline lateraalskleroos, 

vaskulaarsed malformatsioonid).
LSS-iga patsiendi kliiniline leid võib olla 

suhteliselt normilähedane. Siin peitub oht hinnata 
patsiendi seisundit kergemaks, kui see tegelikult on. 
Umbes pooltel haigetest esineb sensoorne defitsiit 

ja kõõlus-periostaalreflekside muutus, kuid need ei 
viita iseenesest veel spinaalkanali ahenemisele. 
Seega on LSS sündroom, mida tuleb kahtlustada 
anamneesi põhjal ning mida ainult kliinilise uurimise 
alusel ei saa kinnitada ega ümber lükata (3, 12).

Spinaalkanali ahenemist võib käsitleda kui 
kliinilis-anafoomilist sündroomi, kus vaevused ja 
radioloogiline leid peavad omavahel kokku 
sobima, et seda saaks diagnoosida. Cauda equina 
või raadiksite kompressioon tuleb visualiseerida 
kas kontrastmüelograafia, KT või MRT abil. 

Radioloogilisest leiust üksinda aga ei piisa, ka 
vaevused ning kliiniline pilt peavad sobima 
uurimismeetodi abil leitud patoloogiliste 

muutustega (12). See on üldtunnustatud seisukoht 
LSS-i diagnoosimisel. Sageli ei esine ka otsest 
korrelatsiooni radioloogilise leiu, patsiendi 

vaevuste ning kliinilise pildi vahel (13, 6). Seda 

võib seletada sellega, et degeneratiivne seljahaigus 
põhjustab väga erinevaid vaevusi, millest vaid osa 

on otseselt seotud spinaalkanali ahenemisega. 
Seega eeldab LSS-i diagnoosimine peale täpsete 
radioloogiliste uurimismeetodite ja põhjaliku 

kliinilise uuringu ka praktilise töö kogemust.

Ravi
Kui diagnoosiks on lumbaalosa spinaalkanali 

ahenemine, siis raviks on tänapäeval jälgimine, 

konservatiivne ravi või operatsioon (5). Enamasti on 

ravi vähemalt algfaasis konservatiivne. Konservatiivse 
ravi efektiivsus on tõestatud praegu pigem kliinilise 

kogemuse kui teaduslike uuringute alusel. Ka kirurgilise 
ravi tulemuste kohta pole tehtud randomiseeritud 

uuringut ning efektiivsust on hinnatud opereeritud 
patsientide ravitulemuste põhjal (14, 5).

Konservatiivse ravi alla kuuluvad 
mittesteroidsed põletikuvastased vahendid, 

füsioteraapia, tugikorsetid, venitusravi ja 
epiduraalne ravimite manustamine (blokaadid). 
Osal patsientidel on saadud sel moel häid 

ravitulemusi, kuid teaduslikult kontrollitud uuringuid 
ei ole tehtud. Siit lähtuvalt on meetodite valiku 
aluseks pigem raviarsti kogemused ja eelistused.

Tugikorseti abil püütakse lülisambale anda kerges 
fleksioonis olev asend, millega spinaalkanal laieneb 
ning vaevused leevenevad. Füsioteraapia eesmärk 
on analoogne: seljalihaste lõdvestamise, pehmete 

kudede venitamise ning kõhulihaste tugevdamise teel 
suurendada nimmepiirkonna fleksiooni ning avardada 

spinaalkanalit. Manuaalse venitusteraapia abil 

suureneb nii tsentraalne kui ka lateraalne kanal, 
patsiendile võib soovitada ka kangil rippumist.

Blokaadid on kiire efektiga valu suhtes, kuid 
nende toime on lühiajaline ning see protseduur on 
siiski teataval määral invasiivne ning seotud 

põhiliselt põletikulist laadi tüsistuste riskiga.
Konservatiivne ravi sobib kõikidele LSS-i 

haigetele, välja arvatud muidugi cauda equina 
sündroom, mille korral tuleb kiiresti opereerida. 
Muudel juhtudel võib konservatiivset ravi alustada 
ja jätkata, sõltumata radioloogilise leiu ulatusest 

(11). Kliiniline kogemus on siiski tõestanud, et kui 
patsiendil esineb väljendunud valusündroom, kui 
klaudikatsioon tekib suhteliselt vähese käimise järel 
ning kui esineb radioloogiline leid, siis ei ole mõtet 
üle paari kuu konservatiivset ravi jätkata, kui see ei 
ole andnud efekti, vaid suunata patsient vastava 
spetsialisti juurde konsultatsioonile, et otsustada 
operatiivse ravi vajaduse üle (15, 16).
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Kirurgiline ravi on näidustatud, kui 
täiemahulisest konservatiivsest ravist hoolimata 
püsib patsiendil valusündroom või liikumishäire. 
Erakorralise operatsiooni näidustuseks on cauda 
equina sündroom. Operatiivse ravi eesmärgiks on 
saavutada piisav caudaequinadekompressioon, 
säilitades seejuures lülisamba stabiilsuse. 
Operatiivse ravi efektiivsuse kohta puuduvad 
randomiseeritud uuringud ja eri autorite andmeil 
on tulemused erinevad. Umbes 10%-l patsientidest 
tekib operatsiooni järel restenoos ning neid tuleb 
reopereerida.
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Summary
Lumbar spinal stenosis
The review article presents the 

pathophysiological, radiological and clinical 

basis of lumbar spinal stenosis syndrome.

Diagnostic criteria and methods of treatment are 
discussed.

Väino Sinisalu
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Geenivaramu geneetikast

Andres Metspalu - TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut

Geneetilised faktorid osalevad peaaegu kõigi 

haiguste tekkes, tekitades kas eelsoodumuse või 
resistentsuse ning osaledes toidu, elustiili ja 

keskkonnamõjutuste vahendamisel. Ka ravimite 

toime sõltub organismi geneetilisest omapärast.
Nüüd, mil inimese genoomi (geneetilise materjali 

koguhulk rakus) nukleotiidse järjestuse esimene 
"mustand" saab käesoleval kuul valmis, on lootused 
selle informatsiooni kasutamiseks arstiteaduses 
jõudnud haripunkti. Kuigi Mendeli seaduste järgi 
päranduvate haiguste geneetilised alused on juba 
suures osas selgitatud, pole eriline edu saatnud 
teadlasi tavaliste ehk komplekshaiguste geneetilise 
komponendi leidmisel. Komplekshaiguse (nagu 
astma, vähk, diabeet, südame-veresoonkonna 
haigused, neuroloogilised ja psühhiaatrilised 

haigused jne) tekkeks on lisaks geneetilistele 
faktoritele rohkem või vähem olulised ka 
keskkonnategurid, toit ja elustiil. Komplekshaiguste 
juures puudub genotüübi ja fenotüübi vahel 
üksühene suhe ning geneetilise varieeruvuse 
määratavad paljud erinevad geenilookused. 

Geneetilise mudeli kohaselt areneb (haigus)tunnus, 
kui esinev kalduvus ületab mingi bioloogilise riski 
läve. Tavaliselt on haigustunnust kandvad indiviidid 
pärinud ka geenide kombinatsiooni, mis mõjutab 

omakorda haiguse vastuvõtlikkust.
Komplekshaiguste uurimisel on edu saatnud 

põhiliselt kahte lähenemisviisi:
a) leitakse haiguse subfenotüüp (nt haiguse 

puhkemine noores eas vms). Sellisel juhul saab 

rakendada aheldumisanalüüsi [linkage], sest see 
fenotüüp pärandub Mendeli seaduste järgi. Kahjuks 
ainult kuni 10% tavalistest haigustest võimaldavad 

sellist käsitlust;
b) isoleeritud populatsioonides, kus geneetiline 

mitmekesisus on väiksem, võimaldavad ahel- 

dumisuuringud [linkage studies} isoleerida 

genoomi segmendi, mis on populatsioonis ühine, 
ja siis sellest eraldada kandidaatgeenid. Kuigi 
mõlema meetodi kohta on üksikud näited avaldatud, 
näib probleemi olevat raske lahendada (1).

Inimese genoomi projekt koos genoomi ÜNP 

(üksiku nukleotiidi polümorfism, ingl SNP) variantide 
määramisega avas uue võimaluse komplekshaiguste 

geneetilise komponendi avastamiseks. Risch ja 
Merikangas (2) avaldasid 1996. aastal artikli, kus 
nad soovitasid rakendada assotsiatsiooni- 

uuringuid kogu inimese genoomile, kasutades 
selleks kõrgtihedat ÜNP-del põhinevat geneetilist 
kaarti. See eeldas muidugi vastavate ÜNP 

markerite katalogiseerimist ja geneetilise kaardi 
koostamist ning suuremahulisi analüüse võimal
dava tehnoloogia olemasolu. Hetkel on ÜNP 

konsortsiumi andmebaasis (vAVW.ncbi.nlm.nih.gov/ 
SNP/) üle 102 000 markeri, kuid juba järgmiseks 
aastaks kasvab see arv 300 000-ni.

Inimese genoomis esineb hulgaliselt 
polümorfisme, mida kasutatakse geneetiliste 
markeritena haigusgeenide identifitseerimiseks. 

Suurem osa [ca 90%) genoomis esinevatest 
geneetilistest markeritest on ühealuspaarilised 
muutused ehk ÜNP-d. ÜNP-de määratlemisel on 

aluseks võetud, et väiksema sagedusega alleel 

peab esinema vähemalt 1%-lise sagedusega 
vaadeldud populatsioonis. ÜNP-d on bialleelsed 

markerid, s.t igas lookuses esineb ainult 2 varianti. 
Bialleelsed ÜNP-d koosnevad neljast põhilisest 

tüübist: C—>T (või G—>A) DNA-vastasahelal), 
mis moodustab ca 2/3 kõigist ÜNP-st ja C—>A 

(G—>T), C—>G (G—>C) ja T—>A (A—>T). 
Inimese genoomis asub keskmiselt üks ÜNP iga 
500- 1000 nukleotiidi kohta. Nende muteerumise 

sagedus on mitu suurusjärku väiksem kui teistel, 
näiteks mikrosatelliit-DNA-markeritel. ÜNP-de 
detekteerimiseks ja analüüsiks on olemas 
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jõukohased, täpsed ja kiired meetodid (4). Kõike 
eelnevat arvesse võttes on ÜNP markeritel suur eelis 

laiaulatuslike genoomiuuringute tegemiseks.
Teoreetilised ja statistilised arvutused näitasid, 

et assotsiatsiooniuuringud on eriti tulemuslikud 
sagedaste geneetiliste muutuste (ÜNP-de) puhul, 

mis üksikult esinedes on madala haigestumise- 
riskiga, aga mitme kodeeriva ÜNP (mis muudavad 

aminohappe järjestusi) kooseksisteerimine 
erinevates geenides võib viia haigestumiseni. 
Tavaliste e komplekshaiguste puhul valitseb just 
selline olukord. Lisaks veel asjaolu, et kui tavalise 

aheldumisanalüüsi puhul ei saa uurida perekondi, 
kus on ainult üks haige, siis assotsiatsiooni- 
uuringutes saab seda teha. Eestis, kus pered on 
väikesearvulised, on see oluline.

Kogu genoomi hõlmavate assotsiatsiooni- 
uuringute tegemiseks on välja pakutud põhiliselt 

kaks võimalust:
a)leida kõik sagedased (esinevad näiteks 10%-l 

inimestest) geenides ja nende regulatoorsetes 
alades asuvad funktsionaalselt tähtsad 
polümorfismid. Hiljutised uuringud on näidanud, 
et igas geenis esineb keskmiselt 5-10 sagedast 
polümorfismi, millest ainult 2-3 põhjustavad 
kodeeritava valgu järjestuse muutumist (7), kokku 
teeb see siiski 150 000, kui arvestada inimese 
geenide arvuks 50 000. Kahjuks pole täna veel 
kõik geenid ja nende regulatoorsed alad teada 
ning isegi genoomse järjestuse määramine ei ütle, 
kus need geenid asuvad ja mida nad teevad. 
Ilmselt on selline lähenemisviis palju efektiivsem, 
kui on teada kõik inimese geenid, nende 
regulatoorsed järjestused ja funktsioonid;

b)teine võimalus on kasutada kogu genoomi 
hõlmavat laiaulatuslikku ÜNP-de uurimist. Selleks 

on tarvis koostada ÜNP-de alusel tihe geneetiline 
kaart, kus markerid asetsevad üksteisele lähestikku, 

ca 10- 100 000 aluspaari (ap) kaugusel üksteisest. 
See strateegia põhineb ühest eellasest põlvnemise 
(IBD ingl k) hüpoteesil, mille kohaselt kunagi 
minevikus tekkinud haigust põhjustava 

geenivariandiga koos päranduvad ka ümbruses 
olevad polümorfismide (ÜNP-de) grupid ehk 

haplotüübid. Haigust põhjustava mutatsiooni ja 
selle ümbruses olevate polümorfismide vahel esineb 
alleelide reeglipärane assotsieerumine ehk 
markerite tasakaalustamata aheldatus (linkage 

disequilibrium e LD). Selline markerite 
koosesinemine sõltub peamiselt eellasmutatsiooni 

vanusest ja kahe lookuse vahelisest rekombinat- 
siooni sagedusest. Kuna rekombinatsioon meioosis 
toimub sagedamini kaugemal olevate lookuste 
vahel, siis uurides mutatsiooni lähedal olevaid ÜNP- 

sid, võime LD kaudu leida markerite ja 
(haigus)geenide vahelisi assotsiatsioone. Võrreldes 
omavahel suurt rühma haigeid ja terveid 
kontrollindiviide (kellel antud haigust ei esine), 
tulevad haigete rühmal välja nn "ürgsed 
haplotüübid", s.t geenialad, mis on säilitanud oma 
geneetilised markerid muutumatul kujul sadadete 
tuhandete põlvkondade jooksul. Kui kunagi tekkis 

geenis muutus, mis sellelt geenilt kodeeritud valgu 
funktsiooni mõjutab, siis samal ajal selle 
mutatsiooni lähikonnas olnud geneetilised markerid 
päranduvad Mendeli seaduste järgi stabiilselt koos 
mutatsiooniga (3, 10). Seega pole mitte ainult 
markerite füüsiline lähedus oluline, vaid ka nende 

sagedus populatsioonis, mis peaks ideaalis olema 
võrdne funktsiooni muutva markeriga.

Kogu genoomi kaardistamine ÜNP-dega annab 

suure eelise assotsiatsiooniuuringutes, sest 
võimaldab avastada peaaegu kõik funktsio
naalsed variandid eeldusel, et uuritavate indiviidide 
arv on piisavalt suur (5). Kasutades 
assotsiatsiooniuuringuid, mis põhinevad markerite 
tasakaalustamata aheldatusel, on võimalik 
identifitseerida ja iseloomustada veel seni 
avastamata uusi geene. Seda suunda peetakse 
tänaste teadmiste valguses kõige perspek

tiivsemaks. Geenivaramu projekt toetubki 
assotsiatsiooniuuringutele ja ÜNP markerite 

kasutamisele.
Reaalsed populatsioonid erinevad statistilistes 

mudelites kasutatavatest ja geneetilist hetero- 
geensust saab kompenseerida eelkõige suurema 
uuritavate grupiga ja tihedama ÜNP markerite 

asetusega genoomis. Arvesse tulevad ka markerite 
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esinemissagedus populatsioonis ja hetero- 
sügootsus (ehk informatiivsus: on hea, kui isa ja 
ema poolne variant on erinev). Eesti oludes võiks 
haigete ja kontrollgruppide peases and controls} 

piisav suurus olla 900- 1500 inimest (6).
Kuigi UNP-de kasutamine LD kaardistamiseks ja 

selle alusel komplekshaiguste geenide avastamine 

assotsiatsiooniuuringutes on tõestatud (7, 8), on 
siiski ka arvamusi, mis väidavad, et sellest ei piisa
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Summary
Genetics of Estonian Genome Project

Genetic factors contribute to majority of human 

diseases, causing susceptibility or resistance, 

modifying interaction with environmental factors 

or influencing drug response. Understanding the 

complex disease genetics would have an enormous 
impact to biomedical science and public health. 

Recently, the genome wide association mapping 
has been proposed as a powerful tool for 

identifying genes still unknown behind complex 

diseases like asthma, cancer, diabetes etc. Human 
Genome Project will provide the first draft of human 

genome sequence in June and 300 000 SNP 

ikkagi, kui geneetiline efekt on väga väike või 

uuringu kava ^sfudy design) pole adekvaatne. 
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markers will be identified by next year. This public 
resource is a basis of genome-wide SNP mapping 

in case-control studies, which should identify linkage 
disequilibrium between SNP marker and 

polymorphisms or mutations predisposing to 
disease. Estonian Genome Project foresees 
collection of approximately one million individual 

samples during 5 years into a central health 
database, which includes personal SNP map of 
approximately 100 000 markers in addition to the 
description of an individual's health status.
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Millele mõelda dementsussündroomi 
kahtlusel?

Ülla Linnamägi, Tiiu Tomberg - TÜ Kliinikumi närvikliinik

dementsussündroom, Alzheimeri tõbi, dementsuse diagnoosimine, dementsuse ravitavad põhjused

Dementsus on raske haigus, mis koormab eeskätt 
haige lähedasi ja hooldajaid. Dementsus
sündroomi põhjus jääb mõnikord selgusetuks ning 
sel juhul on täpne diagnoos võimalik ainult 
lahanguandmetele toetudes. Selle haigusega 
süvendatult tegelevates keskustes on aga kliinilise 
ja histopatoloogilise diagnoosi kokkulangevus suur, 
ulatudes 90%-ni. Artikli eesmärk on anda viiteid, 
mis haigustele peaks mõtlema ja mida peaks 
arvestama dementsussündroomi diagnoosimisel.

Dementsus on eelkõige kõrge elueaga kaasnev 
haigusseisund. Sündimuse vähenemise ja oletatava 
eluea pikenemisega seoses ähvardab kõiki 
arenenud riike rahvastiku vananemine. Ka Eestis 
võib madal sündimus suurendada vanemaealiste 

populatsiooni.
Epidemioloogilistest uurimustest järeldub, et 

dementsuse sümptomeid leitakse ligi kümnel inimesel 
1000-st üle 55-aastaste populatsioonis. Üle 65-aas- 

taste vanuserühmas on dementsuse levimus umbes 
5- 8 % (erinevatel andmetel 2- 10%) (1).

Ennustatakse, et Ameerika Ühendriikides 

moodustavad üle 65-aastased inimesed aastaks 
2030 juba viiendiku (2), Euroopa riikides veerandi 
kogu rahvastikust (3). Eestis on statistiliste andmete 

alusel prognoositud samasugust muutust 
demograafilises situatsioonis (4).

Enamasti kujuneb dementsus ajurakke aeglaselt 
kahjustavate protsesside toimel ning sel juhul on 

tavaliselt põhjuseks degeneratiivne haigus. Teise 
rühma kuuluvad mitteprogresseeruvad, s.t 
ägedatest ajukahjustustest tingitud dementsusjuhud. 
Paljude riikide uurimisandmetel on levinuim 
dementsuse põhjus Alzheimeri tõbi (AT) - ligi 

pooltel kõigist dementsuse sümptomitega 
inimestest. 10-25%-l kujuneb dementsus 

ajuveresoonkonna haiguste tagajärjel (1,5).
Arstide teadmised dementsuse põhjustest on 

ebaühtlased. Ühe uuringu põhjal on konstateeritud, 

et ainult 40% esmatasandi arstidest on teadlikud, 
et sagedasemaks dementsuse põhjuseks on 
Alzheimeri tõbi (6). Perearstide (n = 102) küsitlus 
Eestis näitas, et teadlikud ollakse vaskulaarse 
geneesiga dementsusest, kuid Alzheimeri tõbe 
teadis ainult 41% küsitletutest. Dementsuse 
põhjustajana teati nimetada veel traumat (19% 
perearstidest), kasvajat (12%), alkoholi liigtarbimist 
(10%), hüdrotsefaaliat ning hüpotüreoosi 3% 
küsitletutest (7).

Tavaliselt peavad nii arstid, haiged kui ka nende 
lähedased dementsuse esimesi sümptomeid lihtsalt 
vananemiseks, eriti kui arvestada, et ka kõigil 
tervetel inimestel väheneb eaga lähimälu ja 
aeglustuvad tunnetusprotsessid. Arstlikust 
seisukohast oleks õige selliste kaebustega inimest 
dementsuskahtluse korral põhjalikumalt uurida. 
Varajane ja õige diagnoos on oluline seetõttu, et 
osal juhtudest on tegemist ka ravitava 
dementsusega (erinevatel andmetel ligikaudu 1 - 
10%) ning taastumise võimalus on seda suurem, 
mida varem haiguse kulule vahele segada.

Eestis on registreeritud Alzheimeri tõve 
sümptomaatika süvenemist aeglustav esimene 
antikolinesteraasne preparaat {Exelona}. 
Alzheimeri tõve uute ravimite otsimine on 
farmaatsiafirmade hulgas praegu üheks 
prioriteediks.

Dementsuse definitsioon. Dementsuse 
erinevad vormid

Psüühika ja käitumishäirete klassifikatsioonis 
(RHK10/1992) (8) defineeritakse dementsust kui
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Tabel 1. Dementsuse sagedasemad põhjused

(siia kuuluvad maksakahjustus, pernitsioosne aneemia, hüpo- või hüpertüreoidism, 
Parkinsoni tõvega kaasnev dementsus, amüotroofiline lateraalskleroos, neurosüüfilis, 
Lewy kehakeste haigus, Creutzfeldti-Jakobi tõbi, epilepsia)

Alzheimeri tõbi 50% •Trauma 2%

Mitmesed ajuinfarktid 10% •Huntigtoni tõbi 2%

Alkohol 7% •AIDS 2%

Tuumorid 5% • Pseudodementsused 8%

Normaalrõhu hüdrotsefaalia 5% (siia kuuluvad depressioon, 
hüpomaania, hüsteeria jm)

Ravimmürgistus 3%

Teised 6%

omandatud kroonilise või progresseeruva kuluga 

sündroomi, mille puhul on tegemist mitme kõrgema 
kortikaalse funktsiooni kahjustusega (sh mälu ja 

mõtlemine), kuid teadvuse hägunemist ei esine. 
Haigusseisund peaks häirima igapäevatoiminguid. 

Kindla diagnoosi jaoks on vaja, et sümptomid 
oleksid kestnud vähemalt 6 kuud.

Ameerika Psühhiaatrite Assotsiatsiooni 
kriteeriumide alusel võib diagnoosida dementsust 
hetkest, mil sümptomid hakkavad häirima 
professionaalset ja sotsiaalset tegevust (9).

Dementsus jagatakse degeneratiivseks, 
vaskulaarseks ja sekundaarseks. Viimase puhul on 
tegemist kas somaatilise, põletikulise või 
neuroloogilise haigusega, millega kaasneb kas 

kohe või ka hilisstaadiumis dementsus. Dementsuse 
sagedasemad põhjused on loetletud tabelis 1 (1,5).

Millal hakata mõtlema dementsus- 
sündroomile?

Dementsuse diagnoosile võiks hakata mõtlema 
siis, kui patsient kurdab ise või temaga koos elav 

isik on märganud mõnda järgnevat sümptomit:
• Kontsentreerumisvõime vähenemine

• Tähelepanu-ja mäluhäired
• Samade küsimuste kordamine
• Võimetus end selgelt väljendada
•Suutmatus leida oma asju (sageli) 

•Tarbeesemete valesse kohta asetamine 

• Oskamatus koduteed leida

• Mõtlematus

•Aeglus

• Kiire väsimine
•Ootamatud agressiivsuspuhangud
• Raskendatud üleminek ühelt tegevuselt teisele

• Meeleolu labiilsus

• Püüe stressi vältida
•Kergekujuline apraksia, s.t sihipärase 

tegutsemise häire

Kuidas falitada dementsussündroomi 
kahtlusel?

Dementsussündroomi kahtlusel tuleks kõigepealt 
välja selgitada, et ei ole tegemist dementsust 

meenutada võivate sündroomidega: deliirium, 
amnestilised sündroomid, depressioon ja 

ravimmürgistus.
Tihti kaebavad mäluhäirete üle ka terved 

vanemaealised inimesed. Kognitiivse võimekuse 
vähenemine tervetel eakatel võib sarnaneda 
muutustega dementsuse algstaadiumis. Tavaliselt 

on sel juhul tegemist vaimsete protsesside 
aeglustumisega ja kergete mäluhäiretega, sest 
Alzheimeri tõbi on suhteliselt kiiresti progresseeruva 

sümptomaatikaga. Normaalse vananemise puhul 
ei häiri vaimne defitsiit igapäevaelu ja enesega 
toimetulekut. Tavaliselt ei mõjuta see ka teisi 
kognitiivseid funktsioone: arusaamist, järelduste 
tegemist, hinnangute andmist (10). Sellistel juhtudel 
on oluline inimese julgustamine ning tema seisundi 

korduv hindamine teatud aja möödudes.
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Tabel 2. Segasusseisundit põhjustada võivad ravimid

Histamiin-H2-retseptori antagonistid 

Digitaalis (ka terapeutilises annuses) 

ß- blokkerid (ka silmatilgad)* 

Kortikosteroidid*

Osa NSAID-e (eriti indometatsiin)* 

Baklofeen

Bensodiasepiinid

Teofülliin (suurtes doosides)

Atsetasoolamiid

Atsükloviir

Mõned opiaadid, eriti petidiin

Dopaminergilised ühendid*

* Võivad põhjustada depressiooni

Deliirium võib olla dementsuse 
komplikatsioon, kuid sagedamini on tegemist eraldi 
sündroomiga. Deliiriumi korral esineb äge, pöörduv 
ning lainetava kuluga teadvuseseisundi muutus. 

Tavaliselt on neil juhtudel põhjuseks mõni ägeda 
või kroonilise somaatilise haiguse komplikatsioon 
või metaboolne häire. Arvesse tulevad hüpo- ja 
hüperglükeemia, ureemia, maksakahjustus, 
naatriumi- ning kaaliumikontsentratsiooni ja 
osmolaarsuse muutused, türeoidne psühhoos ja 

hüpotüreoidism, Cushingi tõbi ja steroid- 
entsefalopaatia. Deliiriumi diagnoosimata jätmisel 
võivad olla tõsised tagajärjed ja see seisund kuulub 
erakorralise meditsiini valdkonda (3). Kiiresti tuleb 
välja selgitada deliiriumi põhjustanud tegur ja 
alustada ravi, eriti kui arvestada, et mõni põhjus, 

näiteks bakteriaalne meningiitvõi hüpoglükeemia, 
võib osutuda fataalseks. Kui deliirium tuntakse ära 
varajases staadiumis, on võimalik ära hoida 
pöördumatut kahjustust. Deliirium võib tekkida ka 
ravimite kõrvaltoimena (a n ti к о I i n e rg i I i se d, 
antipsühhootilised, antihüpertensiivsed ravimid ja 

antidepressandid) (vt tabel 2).

Mõelda tuleks ka intoksikat- 
sioonivõimalusele. Väga oluline roll eakate isikute 
vaimse seisundi mõjutajana on kasutatavatel 
ravimitel (2). Ravimite farmakokineetika ja - 
dünaamika muutub vanemaealistel, seetõttu võib 

organismi reageerimine ravimitele olla ootamatu. 
Ka kõrvaltoimed võivad vanemaealistel olla 
raskemakujulised kui teistel. Kui osutub vajalikuks 
ravimrežiimi korrigeerida, peaks seda tegema

Tabel 3. Kognitiivseid funktsioone häirida võivad ravimid

Osad spasmolüütilised vahendid

Bensodiasepiinid

Antidepressandid (tritsüklilised)

Paljud neuroleptikumid

Sedatiivid (k.a antihistamiinsed)

Antikoliinergilised antiparkinsonistlikud ravimid 

Antiemeetilised vahendid, skopolamiin

süsteemselt, ravimeid ükshaaval ära jättes, sest 
ainult nii on võimalik selgusele jõuda soovimatut 
sümptomaatikat põhjustada võivas ravimis (vt 
tabel 3). Ka teised eksogeensed ained võivad 
põhjustada dementsussündroomi: mõelda tuleks 

süsiniku monooksiidile, karboondisulfiidile, seatina-, 
elavhõbeda- või mangaanimürgistusele.

Arvestada tuleb ka depressiooni- 
võimalusega. Umbkaudu 5%-l dementsusena 
näivatest haigestumisjuhtudest on tegelikult tegemist 
nn pseudodementsusega e depressioonist 
põhjustatud vaimse tegevuse efektiivsuse 

vähenemisega. Hiljutised uurimused on näidanud, 
et vanemaealistel esineb 1 %-l juhtudest rasket 
depressiooni, kuid 13-27% kannatavad kas kerge 
depressiivse häire all või esineb depressioon sub- 
sündroomina (11,12,13). Üheks iseloomulikumaks 

tunnuseks on, et depressiooni korral kaebab 
patsient ise vaimse võimekuse vähenemist, aga 
Alzheimeri tõve ja teiste dementsuste puhul on 
tavalisem perekonna-või hooldajapoolne aktiivsus 
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arsti poole pöördumisel. Kui dementsuse 
sümptomaatika kujuneb pikkamisi, aasta(te) 
jooksul, siis depressiooni puhul on anamneesi kulg 
tunduvalt lühem. Depressioonile viitab selle 

varasem esinemine kas personaalses või 

perekonna-anamneesis.

Dementsuse ravitavad põhjused
Järgmisena tuleks selgitada, kas on tegemist 

sekundaarse dementsusega, ning leida võimalik 

dementsuse põhjus.
Sekundaarne dementsus jagatakse omakorda 

sekundaarseks neuroloogiliseks (ravitavad on neist 
normaalrõhu hüdrotsefaalia, healoomulised 
ekspansiivsed protsessid ja subduraalsed 

hematoomid) ning sekundaarseks mitte- 
neuroloogiliseks (medikamentoosselt ravitavad 

seisundid, nagu hüpotüreoos ning Bl- ja В12- 
vitamiini defitsiit, süüfilis, Whipple'i tõbi, 

vaskuliidid, paraneoplastilised ajukahjustused) 
dementsuseks (2, 14).

Mõne haiguse puhul saab adekvaatse arstliku 
vahelesegamisega dementsuse arengut pidurdada 
või isegi dementsusele viitavatest sümptomitest 

vabaneda.
Üheks dementsuse vähem tuntud põhjuseks on 

normaalrõhu hüdrotsefaalia. Sündroomi kirjeldati 
esmakordselt 1964. aastal hüdrotsefaalia varjatud 
vormina, mille korral ei esine paispapilli ega 
liikvorirõhu tõusu. Põhjuseks võib olla ajutrauma, 

subarahnoidaalne hemorraagia või meningiit, 
samuti liikvori absorptsioonihäire. Selle haiguse 

puhul on tegemist tüüpilise sümptomitriaadiga: 
kognitiivsed ja kõnnakuhäired (tippivad sammud) 
ning põie (harvem päraku) sfinkterite tahtelise 

kontrolli häire. On olnud juhuseid, kui 

kusepidamatuse kaebusega haige on suunatud 
kõigepealt uroloogi konsultatsioonile. Kognitiivsed 
häired on selle haiguse korral tavaliselt väikesed, 

esineda võib psühhomotoorsete protsesside 
aeglustumine, kontsentreerumisraskused ja 
kergekujulised mäluhäired. Neuroloogilist 

koldesümptomaatikat ja psühhoosi tavaliselt ei 
esine. Visualiseerimismeetoditega uurimisel ilmneb, 

et ajuvatsakeste laienemine ei ole vastavuses 
vähem väljendunud kortikaalse atroofiaga. Sel 
puhul otsustab neurokirurg ventrikuloperitoneaalse 
šunteerimise vajalikkuse. Selle haiguse puhul võib 

šunteerimise järel sümptomaatika leeveneda, eriti 

kui vahelesegamine toimub dementsuse varajases 

staadiumis (15).
Dementsus võib kujuneda ka mitmete 

infektsioonhaiguste tõttu, näiteks krooniline 
põletikuline haigestumine kas bakteriaalse 
(Whipple'i tõbi), spiroheedi (süüfilis) või fungaalse 

(krüptokokk) tekitaja tagajärjel. Vähemalt osaliselt 

peaks adekvaatne ravi nende haiguste tagajärjel 
kujunenud dementsust vähendama.

Metaboolsete krooniliste kilpnäärme, 
kõrvalkilpnäärme, neerupealiste ja hüpofüüsi 

tumoroossete või mittetumoroossete häirete 
tagajärjel kujunenud dementsus on tavaliselt 

pöörduv. Kopsuhaigus võib põhjustada dementsust 
püsiva hüpoksiaseisundi või hüperkarbia tõttu. Nii 
neeru- kui maksapuudulikkuse tagajärjel kujunenud 
dementsus peaks olema pärast põhihaiguse 
stabiliseerimist pöörduv. Ka diabeet võib 
põhjustada dementsuse kujunemist nii haiguse kui 

ka selle ravi tõttu tekkinud metaboolsete muutuste 

pärast.
Toitainevaegussündroomidest on dementsusega 

seotud tiamiinidefitsiit. See võib ilmneda mitmes 
kontekstis: alkoholism, rasedusaegne oksen
damine, depressioon või teised seisundid, mis 

põhjustavad toitainete defitsiiti. Seisund võib 
tekkida pernitsioosse aneemia järel, kuid on ka 
juhte, kui dementsus kujuneb ilma aneemiata (14).

Kuidas diagnoosida dementsust?
Kõigepealt peab hindama patsiendi üldseisundit 

ja käitumise iseärasusi ning välja selgitama, 
millega ta oma igapäevaelus toime ei tule. Patsiendi 
elukaaslast ja/või hooldajat küsitledes on võimalik 
saada võimalikult objektiivne haiguse anamnees.

Seejärel tuleks hinnata isiku kognitiivset 

võimekust juba täpsemalt spetsiaalsete testide abil, 

kust peaks selguma orienteerumine enda isikus, ajas 
ja kohas, oskus arvutada, ruumitaju, vahetu- ja 
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lähimälu, tähelepanu, apraksia, st võimetus 

sihipäraseks ja planeeritud kompleksseks 
tegevuseks, mida patsient varem on osanud teha. 
Kõigi nende funktsioonide hindamiseks sobib hästi 

vaimse seisundi miniuuring VMini Mental 
State Examination - MMSE) (16). Testi tegemiseks 
kulub ligikaudu 10 minutit ning seda võiks teha 
esmatasandi meditsiinipersonal (õde). Kui 
dementsuse kahtlus leiab kinnitust (s.t patsiendil on 
lühiuuringu punktide summa alla 23-24 võimalikust 
30-st), peaks protseduuri jätkama dementsuse 

põhjuse täpsustamisega.
Järgnevalt tuleks välja selgitada, kas on tegemist 

depressiooniga. Ka eesti keeles (17) on olemas 
geriaatriline depressiooniskaala, mis on mõeldud 
just vanemaealistele (18), või rohkem hooldaja 
arvamusele tuginev Cornelli skaala (19) , mis on 
välja töötatud depressiooni hindamiseks 

dementsetel. Tegemist on lihtsate küsimustikega, 
millele vastamiseks kulub 5-10 minutit. 
Depressioonile viitava testitulemuse korral peaks 
järgnema adekvaatne depressiooniravi ja 
vajadusel ka konsulteerimine spetsialistiga.

Oluline on välja selgitada, milliseid ravimeid, 

millises annuses ja kui kaua neid on tarvitatud, eriti 
viimasel eluperioodil. Tähtis on üldsomaatiline 
läbivaatus ning EKG uuring. Tuleks teha ka 
järgmised põhianalüüsid: hemoglobiin, 
settereaktsioon, elektrolüüdid, alkaalne fosfataas, 
bilirubiin, gammaGT, glükoos ja türeoidfunktsiooni 

näitavate hormoonide analüüs.
Nüüd peaks järgnema diagnoosi täpsustamine. 

Vastavalt vajadusele tuleks teha kas 24-tunni-EKG, 
kompuuter-või magnetresonantstomograafia (KT, 
MRT), rindkereelundite röntgenuuring, üksikutel 
juhtudel EEG uuring. Vereanalüüsidest lisanduvad 

eelnevatele B-l 2-vitamiini ja folaatide ning kaltsiumi 
kontsentratsiooni määramine veres (14, 20, 21).

Dementsussündroomile tuleb leida sobiv 
nosoloogiline diagnoos kas võimalike 
degeneratiivsete (Alzheimeri tõbi, Lewy kehakeste 
haigus, frontotemporaalset tüüpi dementsus) või 

vaskulaarsete dementsuste (multiinfarktne, 
subkortikaalne jt) hulgast. Kui sekundaarsed 

dementsused selguvad anamneesi ja abiuuringute 
alusel, siis degeneratiivsete dementsuste 
eristamiseks on välja töötatud ning ka eesti keeles 
kättesaadavad haiguse diagnoosimise kriteeriumid 
(22, 17).

Vaskulaarsele dementsusele viitavad haiguse 
järsk algus, järkjärguline halvenemine, fluktueeriv 
kulg, vaskulaarsete riskitegurite ning teiste 
vaskulaarse geneesiga haiguste esinemine 

anamneesis. Kindlaimaks viiteks vaskulaarsele 
dementsusele on fokaalsete neuroloogiliste 

sümptomite või nähtude leidmine neuroloogilisel 

läbivaatusel.

Kas ja milliseid visualiseerimis- 
meetodeid valida?

Neurovisualiseerimise eesmärgiks on hinnata 
kujunenud ajuatroofia raskust ja diagnoosida 

dementsusega kulgevaid haigusi, millest osa on 
ravitavad: kasvajad, aju vaskulaarsed haigused, 
normaalrõhu hüdrotsefaalia, subduraalne 

hematoom jt.
Alzheimeri tõve eristamiseks teistest 

kortikaalsetest dementsustest või ka normaalsest 

vananemisest on visualiseerimisest vähem abi. 
Väljendunud ajuatroofia tuleb ilmsiks peamiselt 
Alzheimeri tõve hilisstaadiumis (20). Atroofia 
hindamisel tuleb arvestada füsioloogilisi ealisi 
muutusi ajus, mille tagajärjel aju maht väheneb. 
Kompuuter- ja magnetresonantstomograafilisel 
uuringul on sel puhul näha nii ajusiseste kui 
ajuväliste liikvoriruumide laienemine. Atroofia võib 
olla kas peamiselt subkortikaalne, kortikaalne või 
difuusne. Subkortikaalse atroofia korral laienevad 
III ajuvafsake ja külgvatsakesed, suhteliselt vähem 
temporaalsarved, mis aitab atroofiat diferentside 
hüdrotsefaaliast. Kortikaalse atroofia korral 
laienevad ajuvaod. Aja jooksul kujuneb ka 
periventrikulaarne leukomalaatsia (valgeaine 
degeneratiivne kahjustus), mis esineb nii Alzheimeri 
tõve kui ka subkortikaalse arteriosklerootilise 
entsefalopaatia korral. Valgeainekahjustust esineb 

ka 12%-l normaalse vaimse võimekusega eakatel 
inimestel (23). Piir normaalse vananemise ja 
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patoloogilise protsessi vahel ei ole kindlalt 

eristatav.
Fokaalse destruktiivse protsessi puhul 

(vaskulaarne, traumaatiline) kujuneb enamasti 
lokaalne atroofia.

KT või MRT uuringu vajadusele dementsuse 

diagnoosimisel viitavad järgmised sümptomid või 

kriteeriumid: vanus alla 60 aasta, kiire kulg (1 -2 

kuu jooksul kiire vaimne allakäik), hiljutine 
peatrauma, ootamatud neuroloogilised sümptomid 
(näiteks varem mitteesinenud äge peavalu, 
epileptiline hoog), kasvajaline protsess anamneesis 

(eriti ajumetastaase andvate paikmetega vähi 
korral), antikoagulantide kasutamine või 
hüübimishäire anamneesis, kusepidamatus või 

kõnnakuhäire dementsuse varajases staadiumis, 
varem mitteesinenud neuroloogiline kolde- 
sümptomaatika.

Dementsuse staadiumid
Nüüd peaks hindama seisundi raskust. 

Progresseeruvaid dementsusi klassifitseeritakse 
tavaliselt sõltuvalt funktsionaalse puude ulatusest. 
Kui isikudefitsiit on küsitav, s.t testide mitmete 

alajaotuste tulemused näitavad piirväärtusi, siis ei 
diagnoosita dementsust, kuid seda seisundit 
nimetatakse dementsuskahtluseks (MMSE tulemus 
25-26 punkti). Sellistel juhtudel hinnatakse 
patsiendi võimeid dünaamiliselt, et saada jälile 

võimalikule progresseeruvale haigusele. Testide 

tulemuste halvenemine viitab dementsuse 
diagnoosile. Kergekujulist dementsust võib 
diagnoosida, kui patsiendil esineb raskusi rahaliste 

arveldustega (nt maksude maksmisel), keerukamate 

toitude valmistamisel või oma ravimimrežiimi 
jälgimisel (MMSE 18-22). Mõõduka kahjustuse 

korral (MMSE 10-17) on haige võimetu 
valmistama lihtsamaid sööke, korras hoidma kodu 

ja aeda ning ta vajab mõningast abi enese- 

hoolduses (meeldetuletamist tualeti kasutamiseks 

ning abi riietumisel või habemeajamisel). Juhtudel, 

kui on vaja märkimisväärset abi söömisel ja isikliku 
hügieeni järgimisel, k.a kammimine, riietumine, 
puhtuse pidamine ja tualeti kasutamine, on tegemist 

juba raskekujulise dementsusega (MMSE 6-9). 

Sügava dementsuse korral (MMSE alla 6 punkti) 
ei ole isikud ümbritsevast teadlikud ja sõltuvad 
täielikult hooldajatest. Terminaalse staadiumi korral 

on tegemist voodihaigega, kes vajab pidevat abi. 

Selles staadiumis tuleb sageli ette õnnetusjuhte 
(näiteks voodist väljakukkumine jms), mis võivad 

olla fataalsed (24, 25).

Kokkuvõte
Kuigi dementsuse diagnoosimine ja ravi on 

perearstile jõukohane, siis osal juhtudel peaks 
diagnoosi täpsustamiseks pöörduma spetsialisti 
(neuroloog, psühhiaater) poole. Konsultatsioon on 

vajalik juhul, kui perearst pole diagnoosis kindel, 
kui patsiendil esineb raske ravile allumatu 
depressioon, samuti tõenäolise Alzheimeri tõve 
diagnoosiga haigetel enne spetsiifilise ravi 
alustamist antikolinesteraasse preparaadiga 

^Exelona\ (21).

Alzheimeri tõbe kui sagedasemat dementsuse 
põhjust kirjeldav artikkel peaks ilmuma ühes ajakirja 
järgnevatest numbritest.

Kirjandus

1. Cummings JL, Benson DF. Dementia: a clinical 

approach, 2nd Ed. Boston: Butterworth; 1992.

2. Practice guideline for the treatment of patients 

with Alzheimer's disease and other dementias of late 

life. Am J Psychiatry 1997; 154:1 -39.

3. Treatment of mental conditions in patients with 

dementia. Recommendations. Norway: The Norwegian 

Medecines Control Authority; 1995.

4. Köre J, Ainsaar A.. Tartu linna rahvastiku 

prognoos aastani 2010. Aruanne. Tartu; 1995.

5. Mayeux R, Foster NL, Rossor MN, Whitehouse 

PJ. The clinical evaluation of patients with dementia. In: 

Whitehouse PJ ed. Dementia: diagnosis and 

management. Philadelphia: Davis; 1993:92-129.

360



6. Barrett JJ, Haley WE, Harrell LE, Powers RE. 

Knowledge about Alzheimer disease among primary 

care physicians, psychologist, nurses and social workers. 

Alzheimer Dis Assoc Disord 1997;! 1:99- 106.

7. Linnamägi U, Kinks R, Knowledge about 

dementia among general practitioners in Estonia. The 

ageing brain - challenges in a modern society. 5lh 

Congress of Nordic Society for Research in Brain 

Ageing. Oct 14.-16; Umea, Sweden. Umea; 1999. p.1 8.

8. Psüühika ja käitumishäirete klassifikatsioon. RHK 

10. Kliinilised kirjeldused ja diagnostilised juhised. Tartu: 

Tartu Ülikooli Kirjastus; 1995.

9. American Psychiatric Association: diagnostic and 

statistical manual of mental disorders. 4lh ed. Washington, 

DC: American Psychiatric Association; 1994.

10. Cullum CM, Rosenberg RN, Memory loss - 

when is it Alzheimer disease? JAMA, 

1998;279(21): 1689-90.

11. Johnson J, Weissman MM, Kierman GL. Service 

utilisation and social morbidity associated with depressive 

symptoms in the Community. JAMA 1992;267:1478-83.

12. Judd LL, Rapaport MH, Paulus MP. Subsyndromal 

symptomatic depression - a new mood disorder. J Clin 

Psychiatry 1994;55S: 18-28.

13. Macdonald AJD. ABC of Mental health: Mental 

health in old age. BMJ 1997;315: 413-7.

14. National Institute of Health. Differential diagnosis 

of dementing diseases. Consensus Development. 

Conference Statement. 1987 July 6-8. 1987; 6(11).

15. Vanneste J, Augustijin P, Dirven C. Shunting 

normal pressure hydrocephalus: do the benefits

Summary
What should be considered in the case 

of suspicion of dementia?

This review article on dementia syndrome 

discusses different causes of dementia. A 
questionnaire distributed among 102 GPs revealed 
that not all Estonian GPs are aware of potential 

causes of dementia.
Depression, delirium, intoxication and normal 

ageing, which can sometimes be confused with 
dementia syndrome are described. Potentially 

outweigh the risk? A multicenter study and literature 

review. Neurology 1992;42:54-9.

16. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. Mini

mental status: a practical method for grading the 

cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr 

Res 1975;12:189.
17. Linnamägi Ü, Asser, T. Dementsussündroom ja 

selle põhjused. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus; 2000.

18. Yesavage J, Brink T, Rose T. Development and 

validation of geriatric depression screening scale: a 

preliminary report. J Psychiatr Res 1983; 17:37-49.

19. Alexopoulos G et al, Cornell scale for Depression 

in Dementia. Biol Psychiatry 1988b;23:271-84.

20. Franc C. Dementia workgroup. Deciding on 

laboratory testing for the elderly. Can Fam Physician 

1998;44:1489-95.

21. Coclusions from the Canadian Consensus 

Conference on Dementia. J Can Med Assoc 1999; 

160 Suppl 12.

22. Kaye JA. Diagnostic challenges in dementia, 

Neurology 1998,51 (Suppl 1):S45-S52.

23. Amar K, Lewis T, Wilcock G, Scott M, Bucks R. 

The relationship between white matter low attenuation 

on brain CT and vascular risk factors: a memory clinic 

study. Age Ageing 1995;24:411-5.

24. Hughes CP, Berg L, Danziger WL, Coben LA, 

Martin RL. A new clinical scale for the staging of 

dementia. Br J Psychiatry 1982;140;566-72.

25. Reisberg B, Ferris SH, deLeonMJ, CrookT. The global 

deterioration Scale for assessment of primary degenera

tive dementia. Am J Psychiatry 1982;139:1136-9.

treatable causes of dementia as normal pressure 
hydrocephalus, infectious and metabolic diseases 
and deficiency syndromes are dealt with. 
Diagnostic tests, recommended in the case of 

suspicion of dementia, are presented. The stages 
of dementia are briefly described.
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Homotoksikoloogia õpetus
Eesti Arst 2000; 79(6): 362—364

Kuulo Kutsar- Tervisekaitseinspektsioon

Üldmõisted
Homotoksikoloogia õpetuse avaldas 1952. 

aastal saksa arst Hans-Heinrich Reckeweg (1905

1985) homöopaatia põhimõtete alusel. Sisuliselt 

on homotoksikoloogia klassikalise homöopaatia 
kaasajastatud vorm, mille kohaselt käsitletakse 
haigust kui bioloogiliselt otstarbekat protsessi: 
haigus on organismi kaitsemehhanismide võitluse 

avaldus endo- ja eksogeensete homotoksiinide 

vastu; haigus on ühtlasi organismi katse 
kompenseerida toksilisi kahjustusi ja taastada 
toksiinide poolt häiritud organismi tasakaal. 
Homotoksikoloogia seostab haiguskulu 
humoraalsed ja rakufaasid haigusprotsessi 
lokalisatsiooniga organismi erinevates kudedes 

ning käsitleb haiguse ägedat kulgu kui positiivset 
protsessi, mida tuleb stimuleerida. Haigusprotsessi 
äge kulg aitab ennetada kroonilise protsessi 
tekkimist, soodustab regresseeruva vikarieerumise 
teket ning haiguse üleminekut rakufaasidest 

humoraalsetesse faasidesse (1, 2).

Homotoksiin on toksiline ühend, mis kutsub esile 
organismi vastusreaktsiooni. Homotoksiinid on 
eksogeense ja endogeense päritoluga. Iga 
keemiline ühend võib liigses koguses avaldada 

organismile homotoksilist toimet. Orgaaniliste ja 
anorgaaniliste ainete puudus soodustab 

homotoksiinide toimet. Homotoksiini üle
minekuprotsessi ühest koest teise nimetatakse 

vikarieerimise fenomeniks, mille tulemusena üks 
haigus transformeerub teiseks haiguseks. Ühest või 

kahest homotoksiinist ning mingist ainevahetuse 

produktist või põletikulise protsessi käigus 

vabanevast ainest moodustub homotoksoon. 
Homotoksoon on toksilised omadused kaotanud 
homotoksiin. Homotoksoonid on näiteks mäda, 
uriin, sülg, higi, väävelühendid jm. Homotoksikoos 

on homotoksiini poolt põhjustatud haigus. Retoksiin 

on mingis koes ladestunud homotoksiin, mida 
organism ei suuda elimineerida.

H.-H. Reckewegi homotoksiiniõpetuse 
põhimõtted

1. Organismi elutegevus põhineb keemiliste 
ühendite muutumise protsessidel, mis määravad 

ära organismi tervise või haiguse tekke.

2. Organism on vedelike süsteem. Organismi 
sattunud toksiinid kutsuvad esile kaitsereaktsioonid, 
mis sisuliselt kujutavad endast haigust. Seega on 
haigus bioloogiliselt otstarbekohane organismi 
vastusreaktsioon endo- ja eksogeensetele 
homotoksiinidele.

3. Organismi tervikkaitsesüsteem koosneb 
järgmistest allsüsteemidest: retiikulo-endo- 
teliaalsüsteemist, hüpofüüsi eessagara ja 
neerupealiste koore kaitsemehhanismidest, 
neuroreflektoorsest süsteemist, maksa detok- 
sikatsiooni funktsioonist ja mesenhümaalse sidekoe 

detoksikatsiooni funktsioonist.

4. Organismi homotoksiinide vastaste 
reaktsioonide ning homotoksiinide poolt 
põhjustatud kahjustuste kompenseerimise alusel 

eristatakse haiguse ehk homotoksikooside tekkes 
kuut faasi: 1 ) eritusfaas - homotoksiinide 

väljutamine füsioloogiliste protsessidega; 2) 
reaktiivne faas - homotoksiinide väljutamine 
patoloogiliste protsessidega; 3) deponeerimisfaas 
- homotoksiinid ladestatakse organismis. Kolme 
esimese faasi jooksul tuleb organism ise toime 
homotoksiinide eemaldamisega tänu millele ei jõua 
nad kudesid ja elundeid kahjustada.

5. Juhul kui organismile mõjuvad tugeva
toimelised homotoksiinid või organismi 
kaitsemehhanismid ja toksiinide eritusprotsessid on 
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kahjustunud, kujuneb 4) imendumisfaas, mille puhul 
homotoksiinid tungivad rakkudesse ja kudedesse; 
tekkinud kahjustus võib olla latentse iseloomuga;
5) degeneratsioonifaas tekib korduva intok- 
sikatsiooni tagajärjel, mida iseloomustab 
rakustruktuuride hävimine; 6) kasvajatekke faas 

kujuneb intoksikatsiooni süvenemisel dege- 
neratsioonifaasist. Ka kolmes viimases faasis 

püüab organism elutegevust alal hoida.
6. Ühe haiguse tekkimine teise foonil on sama 

homotoksiiniga võitlemise tagajärg. Erinevad koed 

reageerivad erinevalt ühesugustele homo- 
toksiinidele. Haigusprotsessi üleminek ühest faasist 
teise või ühest koest teise tähendab ühe haiguse 
transformeerumist teiseks haiguseks.

7 Progresseeruvaks vikarieerumiseks 
nimetatakse haiguse nihkumist raskemakujulise 

faasi ja sügavama koekahjustuse suunas; 
regresseeruv vikarieerumine tähistab vastupidist 
protsessi - organismi detoksikatsiooni funktsiooni 
ja toksiinide eritumise ning ensüümide talitluse 

taastumist, organismi kahjustumise vähenemist.
8. Homotoksikooside kolme esimest humo

raalset faasi, millede puhul on juhtivaks 

eritumisfunktsioon, iseloomustab prognostiliselt 
isetaastumise tendents. Kolme ülejäänut faasi 
iseloomustab rakuensüümide kahjustumine, 
ebasoodne prognoos ja võimalik üleminek 

kasvajatekke faasi.
9. Homotoksikooside kolme esimest faasi 

lahutab kolmest viimasest faasist nn. bioloogiline 
barjäär, mis eraldab haiguskulu healoomulist 
tendentsi halvaloomulisest tendentsist ja tähistab 
seega uut kvaliteeti haigusprotsessi kulus, sellel 

põhinevad ka erinevad patogeneetilised ja ravi 

põhimõtted.
10. Latentsete rakufaasidega paraleelselt 

kulgevad humoraalsed faasid (eritus-, reaktiivne ja 
deponeerimisefaas) aitavad organismil vabaneda 
homotoksiinidest ning sellega pärsivad raku- 
faaside manifestatsiooni. Humoraalsete faaside 
pärssimisel tekib haigusprotsessi progresseerumise oht.

11. Haigus on loomulik otstarbekohane 

protsess, mis soodustab organismi detoksikatsiooni 

ja toksiinide poolt põhjustatud kahjustuste 

kompenseerimist.
12. Bioloogilised preparaadid ja ravimeetodid 

soodustavad homotoksoonide moodustamist ning 
eritumist organismist. Homotoksiinid hävitatakse 

reaktiivses faasis. Määratledes haigusprotsessi 
arengut kui homotoksikooside vikarieeruvaid faase, 
on võimalik tuvastada, missugused ravivõtted on 
kasulikud patsiendile ja missugused avaldavad 

ebasoodsat toimet (3).

Antihomotoksiline ravi
Antihomotoksilise ravi eesmärgiks on toksiinide 

täiendava organismi sattumise vältimine, elundite, 
kudede ja rakkude talitluse parandamine, toksiinide 

väljaviimine organismist või nende kahjutustamine, 

ainevahetuse aktiveerimine, immuunsüsteemi 
talitluse aktiveerimine ning üldeesmärgina 

organismi kaitsevõime aktiveerimine (3, 4).
Tuleb märkida, et need eesmärgid on lähedased 

loodusravikontseptsioonile: riskifaktorite vältimine, 
toksiinide väljutamine organismist ning / või nende 

kahjutustamine, elundite talituse tugevdamine ning 

immuunsüsteemi aktiveerimine.
Antihomotoksiline ravi peab toimuma patsiendi 

individuaalseid iseärasusi arvestades. Juhul kui 
patsiendi terveks ravimine ei ole võimalik, tuleb 

leevendada haigusnähte ja vältida haigusprotsessi 
süvenemist. Haiguse ägeda faasi nähtude püsimine 
pidurdab põletikulist protsessi, mis omakorda 
soodustab uute haigusnähtude ilmumist ja toksiinide 

imendumist kudedesse. Sellest lähtudes on 
antihomotoksilise ravi üks eesmärke ägedate 

haigusnähtude mõõdukas intensiivistamine 
organismi kaitsejõudude toetamiseks haigust 
esilekutsunud tegurite kahjustamiseks.

Antihomotoksilist ravi võib kasutada koos 
haiguste traditsioonilise raviga ning ta tunnistab 
haiguste traditsioonilisi diagnostikameetodeid. 
Antihomotoksiline ravi täiendab keemilist, asendus- 
ja antibiootikumravi, kusjuures tema terapeutiline loend 
näeb ette põhi-, sümptomaatilist ja kaasnevat ravi.

Antihomotoksiliste preparaatide kasutamise 
eesmärk on retikulo-endoteliaalsüsteemi, hüpofüüsi 



eessagara ja neerupealiste koore talitluse, 
maksaensüümide aktiivsuse, mesenhümaalse 
sidekoe talitluse, organismi neuroreflektoorse 
aktiivsuse aktiveerimine ning haigusprotsessi 
rakufaaside pärssimine.

Antihomotoksilised preparaadid jagatakse 
kuude rühma:

1) komplekspreparaadid; 2) homöopaatilised 
üksikpreparaadid; 3) potentseeritud ehk 
homöopatiseeritud preparaadid; 4) katalüsaatorid; 

5) nosoodid ja 6) suis-organpreparaadid.

Komplekspreparaadid koosnevad mitmest 

sarnasuse põhimõttel valitud üksikkomponendist. 

Homöopaatilised üksikpreparaadid sisaldavad 
teatud ühendi erineva lahjendusega segusid. 
Potentseeritud ehk homöopatiseeritud ailopaatilisi 
preparaate kasutatakse isopaatilisel põhimõttel 
nende haiguste ravimiseks, mille tekke on 
põhjustanud allopaatilised keemilised 

preparaadid. Katalüsaatorid aktiveerivad 
rakuainevahetust ja ensüümide talitust. Neid 
kasutatakse peamiselt krooniliste ja 

degeneratiivsete haigusprotsesside korral.

Nosoodid kujutavad endast kudede või 
mikroorganismide toksiine. Nad valmistatakse 

inimese või looma patoloogiliselt muutunud 
kudedest, koe laguproduktidest ja mikro

organismide inaktiveeritud kultuuridest. Nosoodid 
soodustavad mesenhümaalses sidekoes 
ladestunud homotoksiinide väljaviimist organismist 

ning neid kasutatakse haigusprotsessi üleviimiseks 
koefaasist humoraalsesse faasi progresseeruva 

vikarieerumise ja kroonilise protsessi tekke ohu 
korral. Suis-organpreparaadid valmistatakse sea 

tervetest homoloogsetest kudedest. Neid 

kasutatakse kahjustatud elundite talitluse 
aktiveerimiseks eeskätt funktsionaalsete häirete ja 
degeneratiivsete (rakufaasis olevate) haiguste 
korral pärast ravi komplekspreparaatidega ning 
real juhtudel ka eritus- ja deponeerimisfaasis 
haiguste ravimiseks.

Seega põhineb antihomotoksiline ravi 
anatoomilis-kliinilise diagnostika tunnustamisel, on 
suunatud patsiendi üldseisundi parandamisele ja 
kasutab mitmesuguseid komplekspreparaate 

mõõdukates ja kõrgetes konsentratsioonides.
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Summary
Antihomotoxic theory

Antihomotoxic medicine is a regulatory therapy 
which is based on the theory of homotoxins. 

Homotoxins are substances which are harmful to 
the human organism. A disease constitutes an 
alteration between the individual organism and 

homotoxins. Phase-like transitions play an important 

role in this context. An immunological bystander 

reaction may be stimulated with antihomotoxic 
therapeutics.

kuulo@tki.estnet.ee

364 LENV7/IVANL5D)

mailto:kuulo@tki.estnet.ee


Kommentaar

Arstimine on ka kunst ning patsiendi vaevusi 
saab mõnikordki leevendada viisil, mis teadusliku 

meditsiini vaatenurgast on seletamatu. Alternatiivse 

meditsiini teooriad ja ravivõtted on eksisteerinud 
sama kaua kui teaduslik meditsiin ning jäävad 
ilmselt püsima ka tulevikus. Nõudlus arstiabi eri 
viiside järele sõltub ühiskonnas valitsevast 
mentaliteedist, ühiskondlikest traditsioonidest ja 
elulaadist.

Haritud ja kvalifitseeritud arsti iseloomustab see, 
et ta suhtub analüüsivalt ja kriitiliselt oma 

diagnostilisse ja ravitegevusse. On ju teada et 
"pärast seda" ei ole alati "sellepärast". Paljud 

haigused on kroonilise iseloomuga ning neid ei 

ole võimalik välja ravida, paljud haigused on 
iseparanevad. Arsti kohus on alati leevendada 
patsiendi vaevusi.

Alternatiivse meditsiini teooriaid ja ravivõtteid 
on rumal eitada. Haritud arst peab ka nendega 

kursis olema juba ainuüksi sellepärast, et oma 
patsienti nõustada.

Väino Sinisalu
EA peatoimetaja

Patsiendisaladuse eetiline austamine

Kuulo Kutsar - Tervisekaitseinspektsioon

Tervishoiuasutuste ja arstide valduses on 
hulgaliselt andmeid patsientide ja nende haiguste 
kohta, selle info pikaajaline säilitamine on 
reglementeeritud. Selliste andmete alalhoidmisel 
on nii patsientide kui tervishoiutöötajate seisukohalt 
meditsiiniline, arstiteaduslik ja õiguskaitsealane 

tähtsus ning nende andmekogude suhtes kehtib 
arstieetikal põhinev saladuse hoidmise nõue. Selle 
eesmärgiks on patsiendi, tema tervise ja huvide 
kaitsmine, tema eraelu ja tervislikku seisundit 

käsitlevate andmete vääradesse kätesse sattumise 
vältimine, sest neid võidakse kasutada haige ja 
tema perekonna vastu. Sama eetilist eesmärki teenib 
ka nõue, mille kohaselt võib patsiendi 
arhiiviandmeid peale raviarsti edastada muudele 
tervishoiutöötajatele ainult haige nõusolekul. Selles 
küsimuses peab raviarst jääma oma eetiliste 
tõekspidamiste juurde ka siis, kui patsiendi 

nõusolekut on raske või keeruline saada. Tundmata 
patsiendi isiku tausta, võivad tervishoiutöötajad 

kergekäeliselt, eirates eetikanõudeid, väljastada 
tema isikuandmeid nende pahatahtlikele 
kasutajatele. Tänapäeval, mil sotsiaalkindlustuse 
ja -hoolekandesüsteemi arenedes vajavad need 
ametkonnad üha rohkem teavet üksikisiku haiguste, 
töövõime, töövõimetuse põhjuste, puuete ja isiku 
muude terviseandmete kohta, peab ka neile 
väljastatava isikuteabe suhtes kehtima eetikanõue, 
et seda võib teha ainult patsiendi nõusolekul. Täiel 
määraI kehtib see nõue ka siis, kui kindlustusselts 
sõlmib isikuga tervisekindlustuslepingu.

Eelöeldu valguses on nii eetiliselt kui õiguslikult 

põhjendatud seisukoht, mille kohaselt tuleks neid 
andmekogusid, mis sisaldavad teavet elanike 
tervise ja haigestumiste kohta, koostada ning 
säilitada eraldi muudest rahvastikuandme- 
kogudest.

Küllalt eripärane valdkond, mille kaudu võivad 
avalikkusele teatavaks saada mõnede tuntud isikute 
terviseprobleemid ja haigused, on kirjanduslik 
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looming. Kogu maailmas ja ka Eestis on arstid olnud 

läbi aegade need, kes on asunud kirjandusliku 

loomingu teele. Arstide looming põhineb enamasti 

isiklikel ametialastel ning patsientidega suhtlemise 
kogemustel. Ilukirjandusteoste ning eeskätt 

mälestuste kaudu on mitmed maailmas tuntud 

kirjanikud äratuntavalt kirjeldanud oma patsiente 

ja nende haigusi. Selline arst on kahtlemata teinud 
eetilise väärsammu odava edu nimel, sest ta on 

avalikustanud oma patsiendi saladused. Erandina 
võib seda teha patsiendi loal, kuid mälestustes on 

tegemist tavaliselt elust lahkunute saladustega ja 

seejuures ei arvestata selle järelmõju lahkunu ning 
tema omaste mainele. Isegi patsiendi loal peab 
autor kirjutama eetilise pieteeditundega, 
ettevaatlikult ja ettenägelikult, sest avalikkuse 
reageerimine sellistele paljastustele võib olla 

etteaimamatu ning patsiendi huvisid kahjustav. 
Tuleb märkida, et patsiendi nime muutmine üldiselt 

ei aita, sest alati leidub lugejaid, kes õige isiku 
kirjeldatu põhjal ära tunnevad. Eetiliseks 
kriteeriumiks tuleks pidada seda, et arst kasutaks 

oma kirjandusloomingus sellist infot ainult sel viisil 
ja määral, et see ei oleks vastuolus saladuse 
pidamise nõudega ning et selle tulemusena ei 
kahjustataks inimeste usku arstidesse ja nende 

usaldusväärsust. Eetiliselt ei ole taunitav see, kui 
arstist kirjanik keeldub andmast teavet oma 
tegelaskujude prototüüpideks olnud patsientide 
kohta.

Arstisaladust tuleb pidada ka siis, kui erinevad 
ametkonnad või tööandja esitab küsimusi patsiendi 
tervisliku seisundi ja haiguste kohta. Nendel juhtudel 

tuleb arstil objektiivsele tõele tuginedes lähtuda 
patsiendi huvidest ning mitte avaldada patsiendi 
seisundit kompromiteerivaid üksikasju, millega 

patsient ise nõus ei ole või millel ei ole tähtsust 
otsuste tegemisel. Mittevajalike ja patsienti 
halvustavate lisaasjaolude esitamist tuleb käsitleda 
arstisaladuse rikkumisena. Teiselt poolt on raske 
määratleda seda piiri, kui palju ja milliseid üksikasju 
haiguse kohta võib näiteks tööandjale teatavaks 

teha, ilma et rikutakse arstisaladuse hoidmise nõuet. 

Küllalt sageli soovitakse arstidelt teada saada 

ebaolulisi lisaandmeid sugulisel teel levivate 
haiguste, raseduse ja selle katkestamise ning 

patsiendi haigusjärgse töövõime kohta. Nii 
eetiliseks kui õiguslikuks eksimuseks on arstitõendite 
väljastamine kolmanda osapoole taotlusel näiteks 

sugu-või vaimuhaiguse kohta. Kolmas osapool võib 

arstitõendeid saada ainult seaduses sätestatud 
juhtudel.

Erandjuhtudel võib arst saladusepidamise 

nõudest mitte kinni pidada ning ise edastada teavet 
ametkondadele. Eelkõige puudutab see 
kurjategijatest, alkoholijoobes autojuhtidest, 

narkomaanidest ja agressiivsetest vabaduses 
viibivatest vaimuhaigetest patsiente. Seda liiki 
arstisaladuse avaldamine on eetiliselt õigustatud, 
sest sellega kaitseb arst teisi ühiskonnaliikmeid, 
tervishoiutöötajaid ja iseennast.

Võrreldes teiste kutsealade esindajatega, 

näiteks juristi ja kirikuõpetajaga, kes samuti omavad 
konfidentsiaalset infot isiku kohta, on 

saladusepidamise nõue arstidel erilise eetilise 

nüansiga: juristile ja kirikuõpetajale ülestunnistatud 
saladused pärinevad peamiselt õiguse, moraali 
ja käitumise valdkonnast; arstisaladuse 
moodustavad aga need teadmised, mida arst on 
kogunud patsiendi haigust ja haiguslugu uurides, 

ning paljud nendest on sellised, mida patsient ei 
soovi ise avalikustada. Juristilt ja kirikuõpetajalt ei 
nõuta saladuse avaldamist sellistel eeldustel, nagu 
seda soovitakse arstilt. Pealegi ei ole arsti ja 

patsiendi suhetes saladuse pidamine sedavõrd 
oluline, nagu see on juristil kliendiga ja 
kirikuõpetajal usklikuga suhtlemisel. Eripäraks on 

seegi, et suur osa salajasi tervishoiualaseid 
andmeid on sellised, mida kasutatakse ühiskonna 

sotsiaalseks ja majanduslikuks arendamiseks. Kui 

selles süsteemis ei kehtiks nii eetikal kui 
seadusandlusel põhinev spetsiifiline saladuse 
pidamise nõue, ohustaks see põhimõtteliselt 
tervishoiusüsteemi usaldatavust ning talitluskindlust.

Kokkuvõttes põhineb arstisaladuse pidamise 
nõue üksikisiku õiguste, privaatsuse ja isiklike 

saladuste hoidmise tunnustamisel, mis on omane 
tervele meditsiinieetikale ning mille üldine eesmärk 
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on tagada inimese vaimne ja füüsiline tervis. Nii 

nagu on erinevad inimeste väärtushinnangud, nii 
on erinevad ka tõekspidamised selle kohta, mida 
üks või teine patsient peab oma isiku, tervise ja 
haigusega seotud saladuseks. Arst peab seda 
tunnistama ja austama, lähtudes eespool mainitud 
üldeetilistest kriteeriumitest. Lisaks peab arst 

saladuse hoidmisel arvestama just iga isiku jaoks 
olulist - psühholoogilist sättumust, elu- ja 
töötingimusi, haridustaset, kultuurilisi ja usulisi 
tavasid ning elukogemust. Patsiendi vanuse ja 
kogemuste muutumisel võib muutuda ka tema 

haigusesse puutuva saladuse iseloom - ühed 

asjaolud kaotavad tähtsuse ning nende asemele 
tulevad uued. Tuleb tõdeda, et arsti silmade läbi 

vaadatuna on suurem osa patsiendi poolt 
saladuseks peetud asjaoludest praktiliselt 
vähetähtsad ning need põhinevad eeskätt 

subjektiivsel tunnetusel. Saladuses püütakse hoida 
seda, mis on tülikas, ebameeldiv, häbistav, 
piinlikuna tunduv, mis tekitab süütunnet või mille 
avalikuks tulekut ja selle tagajärgi kardetakse. 
Patsiendi tervislikku seisundit ja haiguse geneesi 
uurides selguvad arstile sageli üldisemad 

bioloogilised või sotsiaalsed tegurid, mõjud ja 
seosed, mida patsient soovib hoida saladuses. Ei 
ole välistatud seegi, et ilmnenud saladused võivad 
saada teadjale saatuslikuks. Arsti eetiline kohus on 
austada ka praktiliselt vähetähtsaid ja ainult 
tundeelu pinnal püsivaid patsiendi saladusi, sest 

nende avalikustamisele võib järgneda 

psühhoemotsionaalne katastroof. Tegelikkuses tuleb 

patsiendi saladuste avalikustamisega seotud 
arstieetilisi eksimusi harva ette.

Kui haige ravi on tulemuslik, siis patsient 

enamasti loobub saladuse hoidmise nõudest. 
Heade ravitulem uste foonil kaob ka 

psühhoemotsionaalne stress ja labiilne tundeelu, 

mis põhjustasid mitteadekvaatse saladuse 
kujunemise. Teiseks efektiivseks saladuste kaotamise 
ajendiks on patsiendi ja arsti vahelise täieliku 
usalduse olemasolu - see on arstikunsti üks 

tugitalasid. Nii patsient kui tema omaksed peavad 
olema kindlad, et patsiendi kohta kogutud teavet 

kasutatakse ainult tema hüveks. Kolmandaks 
saladuse hoidmise tagatiseks on nõue, et seda teab 
ainult vahetu ravipersonal ja isikusaladusi 
sisaldava info levikut piiratakse maksimaalselt. 

Neljandaks nõudeks on see, et arst võib väljastada 
patsiendi kohta käivat teavet tema loal ja teadmisel 
ning eeldusel, et seda kasutatakse tema huvides. 
Sel juhul peab väljastatav teave olema konkreetne 
ja asjaomane. Viiendaks peaksid arstid arvestama 
seda, et ka üldlaadse ning näiliselt isikustamata 

teabe alusel on võimalik välja selgitada patsiendi 
isik, kelle kohta teavet anti.

Seega on patsiendisaladuse hoidmine 
arstieetika rakendamise üks praktilisi 
põhiväljundeid.
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Mõtteid arstiabi kvaliteedist

Väino Sinisalu - EA peatoimetaja

Viimase 15 aasta vältel on Euroopa ja Põhja
Ameerika arenenud riikides süstemaatiliselt 
tegeletud arstiabi kvaliteedi probleemidega. Selle 

põhjuseks on järjest suurenevad tervishoiukulud, 

sest tehnika areng, uute täiuslikumate ravi- ja 
diagnostikameetodite kasutusele võtmine nõuab 

järjest suuremaid investeeringuid. Teisest küljest on 
inimesed hästi informeeritud arstiabi võimalustest 

ning nõuavad järjest paremat ja kvaliteetsemat abi 
- tervishoiuteenust. Meditsiiniteenuse kliendid on 

varasematest haritumad ja teadvustavad oma 
õigusi, tahtes haiglas head teenindamist ja 
paremaid hote11itingimиsi. Patsiendi (kliendi) 
rahulolu teenustega, tema soovide ja ootuste 
rahuldamine on kindlasti üks arstiabi kvaliteedi 

näitaja.
Kirjanduse andmetel sureb näiteks Norra 

haiglates iga päev 1 patsient ja 5 peavad seal 
kauem viibima mingit laadi meditsiinilise vea tõttu. 
New Yorgi osariigi statistika (1984) põhjal oli 4%-l 
hospitaliseeritutest ravitüsistus, mida oleks võinud 
vältida, neist 14% lõppes surmaga (1). Selliste 

vigade ärahoidmiseks on paljudes maades 
tõhustatud arstide ja muu personali koolitust, 
kehtestatud ravistandardeid ning loodud mitut laadi 

kontrolli ja kvaliteedi hindamise süsteeme.
Paraku ei ole loodetud tulemusteni jõutud, sest 

nii on parandatud eelkõige individuaalset, mitte 

aga süsteemi kompetentsust. Samas on tõestatud, 
et meditsiinilised vead ja ebasoovitavad tulemused 
on vaid 15%-l tingitud individuaalsest eksimusest 
ja 85%-l on viga süsteemi (osakonna, haigla, 
haiglatevahelise) ebaefektiivses funktsioneerimises.

Järelikult ei piisa arstiabi kvaliteedi paranda

miseks ainult arsti kompetentsuse suurendamisest, 

vaid vajalik on arstide, teenistuste ja süsteemi 
mittemeditsiiniliste lülide koostöö. Samas ka 

ideaalne professionaalne tegevus ja süsteemisisene 

koostöö ei taga veel kvaliteetset abi, kui seejuures 

kulutatakse liiga palju raha ja aega ning kui seetõttu 

võib osa patsiente jääda ravita.
J. 0vretveit (1992) on defineerinud arstiabi 

kvaliteedi mõiste järgmiselt: kvaliteetne arstiabi 
annab patsiendile, mida ta soovib, võimalikult 
väheste kulutustega (1).

Kvaliteetsel arstiabil on 3 komponenti:
1) kvaliteet patsiendi jaoks - rahuldada tema 

soovid ja ootused;
2) professionaalne adekvaatne arstiabi - anda 

patsiendile heal tasemel vajalikku arstiabi;
3) juhtimise kvaliteet - kindlustada patsiendile, 

mida ta soovib ja vajab; kasutada materiaalseid 
ja ajalisi ressursse ratsionaalselt; arvestada ühis
konnas kehtivaid poliitilisi ja juriidilisi regulatiive.

Eestis ei ole arstiabi kvaliteedi probleemidega 
senini süstemaatiliselt tegeletud. Viimasel ajal on 
aga kvaliteetse arstiabi küsimus meedia vahendusel 
pälvinud ühiskonna tähelepanu. Seda eelkõige 
patsiendi (kliendi) vaatenurgast.

Rahvusvaheline konverents "Kvaliteet tervis

hoius", mis toimus 10.-11. mail 2000. a Tartus, on 
praktiliselt esimene samm kvaliteediprobleemide 
teadvustamisel Eesti arstkonna ja tervishoiujuhtide 
hulgas. Korraldajate vaeva korvas aktiivne osavõtt 
konverentsist. Jääb loota, et järgnevad edasised 
sammud arstiabi kvaliteedi edasisel parandamisel 
Eesti ühiskonnas. Eesti Arst peab oma ülesandeks 
vahendada informatsiooni, seisukohavõtte ja 
uurimusi kvaliteetse arstiabi teemadel. Ootame 
kolleegidelt aktiivset koostööd.

Kirjandus

vretveit J. Effective quality improvement. 

International conference: Quality in health care May 

1-11th, 2000, Tartu: 8-20
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Heel on tootnud“e 
kvaliteetseid "," 
h о m о t о к s i koi oo gi I i s i h 
preparaate juba
J 936. aastast alates ning 
о л muutunud selles valdkonnas 
juhtivaks ravim firmaks. Aastatepikkuse 
teaduslike uuringute ja tootearenduse järgselt pakub Heel 
uute homotoksikoloogiliste ravimite täielikku valikut.
Valikusse kuulub enam kui 260 täiesti turvalist 
tõhusa toimega ravimit erineval kujul: tilgad, tabletid, 
ninaspreid, supposiidid, salvid, viaalid peroraalseks 
manustamiseks, süst ampullid.
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Tervishoiukorralduse seadus

Raul-Allan Kiivet - Tartu Ülikooli tervishoiu instituut

Tervishoiukorralduse seadus võeti Eestis vastu 

1994. a jaanuaris ning hiljem on seda vaid veidi 
muudetud ja täiendatud. Alates 1996. a on 

Sotsiaalministeeriumis ette valmistatud mitu erinevat 
eelnõu, mis võiksid kehtivat seadust asendada, aga 

erinevatel põhjustel pole ükski neist Riigikogusse 
jõudnud. Nüüd arutusel olev seadusemuudatus on 

kõigist eelnevatest mahukam ja sisulisem. Eelnõuga 
saab tutvuda Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel 
(www.sm.ee/eelnoud) ja käesolev tutvustus põhineb 
20. aprilli versioonil.

Tervishoiukorralduse seadus, mida 2000. a mais 
polnud veel valitsusele esitatud, peaks hakkama 

kehtima 1. jaanuarist 2001. Praegu on seadus 
valmimisjärgus ja muutub veel kindlasti arutelude käigus 

Riigikogus.
Uue seaduse järgi kaotatakse kõigepealt senine 

topeltjuhtimine tervishoius, kus arstiabi korraldamine 
oli nii riigi kui ka omavalitsuse kohuseks. Valla võimalus 
oma elanikele haiglaabi tagada on siiski sisuliselt 
olematu ning seetõttu korraldab edaspidi arstiabi ja 
haiglaravi riik. Kohaliku perearstiabi ja kiirabi 
organiseerimine saab olema maavalitsuste ja 

maakonnaarstide ülesanne.
Samuti on eelnõus detailselt kirjeldatud 

tervishoiuasutuste omandivormid, milles määratakse 
kindlaks äriseadustikule toetudes asutuste omanike ja 
tegevjuhtide vastutus ning kohustused nii patsientide, 
töötajate kui ka seaduse ees. Raviasutused ja 

perearstipraksised saavad olema eraõiguslikud. Ja 
kuigi sõna "eraõiguslik" aetakse tihti segamini 
erastamise või ärastamisega, pole sellist ohtu tulemas. 
Pigem vastupidi, seadus keelab raviasutust omaval 
äriühingul või sihtasutusel tegeleda muu kui arstiabi 
andmisega ja sätestab raviasutuse kohustused nii 

ruumide, personali kui abi kättesaadavuse osas. 
Eraõiguslik tähendab, et raviasutustel on õigus 

tegutseda seaduste piires ning seadusandluse asi on 
need piirid selgelt ja üheselt kehtestada. Eraõigusliku 
raviasutuse juhatuse liikmed vastutavad materiaalselt 

raviasutusele tekitatud kahju ja oma kohustuste täitmise 
eest. See vastutus peaks tagama, et juhtide tehtud 

otsused on paremini läbi mõeldud ja vastavad 
osapoolte ootustele.

Uue seaduse eelnõus on jaotatud töö ning vastutus 
perearstide ja eriarstide vahel ehk teisisõnu on 
seadustatud perearstindus, mis tegelikult toimib juba 
kolmandat aastat päris hästi. Samas loob 

seaduseelnõu eeldused tervishoiureformi jätkumiseks 
haiglates. On mõistetav, et uuele seadusele esitatakse 
vastuväiteid, kui kaheldakse, kas perearstid saavad 
oma ülesannetega hakkama, või kardetakse 
perearstidest ja kavatsetavast haiglareformist tulenevat 
ohtu oma raviasutuse olemasolule. Uues eelnõus on 

kirjas, kes tohib olla perearst, kuidas perearsti nimistud 
moodustatakse ja kuidas tagatakse abi järjepidevus 
perearsti haiguse või puhkuse korral.

Perearstireformi tegelikuks eesmärgiks ongi tagada 
arstiabi järjepidevus. Perearsti kätte koondub täielik 
informatsioon tema nimistusse kuuluvate inimeste tervise 

kohta, nt kuidas neid on ravitud, milline raviviis on olnud 
edukas jms. Kui patsient ei mäleta, miks ja kuidas on 
teda ravitud/lõigatud, on just perearsti asi seda teada 
ning temalt saavad infot ka teised arstid. See vähendab 
kõhklusi diagnoosimisel ja peaks soodustama õige 
raviviisi kiiret valikut.

Eelnõu järgi tohivad vaid perearstid olla 
perearstiabi andva äriühingu osanikeks. Omanikeringi 
piiramine on tekitanud vastakaid arvamusi, kuid selle 
eesmärgiks on tagada, et perearstid tegeleksid ainult 
perearstiabi andmisega ja et vaid perearstidel oleks 
see võimalus. Sellise topeltpiiranguga kaasneb ka 

topeltvastutus. Kui perearst kaotab erialase 
tegevusõiguse, näiteks ebakvaliteetse arstiabi 

http://www.sm.ee/eelnoud


andmise tõttu, kaotab ta samas ka õiguse olla vastava 
äriühingu osanik. Selline säte peaks ideaalis 
soodustama perearstide huvi anda inimestele parimat 
arstiabi. Ka osa perearste on esitanud vastuväiteid 
seaduseelnõu kohta, mis annab neile monopoolsed 
omandiõigused, enamasti on põhjuseks see, et mõnel 

juhul tuleb muuta praegust omandivormi. Kas Eestis 
seotakse perearstiabi andmine kindlate isikute 
omanikuvastutusega, jääb lõpuks muidugi Riigikogu 

otsustada.
Kõige olulisemaks osaks uues tervishoiukorralduse 

seaduse eelnõus on siiski säte, mille kohaselt tohivad 

Eestis tervishoiuteenuseid osutada vaid need arstid, 
hambaarstid, õed ja ämmaemandad, kes on 
registreeritud Tervishoiuametis. Registreerimiseks 
antakse aega kolm aastat. Seaduseelnõu selle 
paragrahvi järgi hakatakse nõudma tegevuslubasid 
ja pädevustunnistusi kõigilt, kes tervishoius töötavad 

ja inimesi ravivad, ning kehtestama kvaliteedinõudeid 
raviasutustele. Tegelikult ei kehtestata neid reegleid 
seadusega, vaid sotsiaalministri ülesanne on vastavad 
nõuded välja töötada ning selles peaks ka arstkond 
aktiivselt osalema.

Miks on arstide ja teiste tervishoiutöötajate 

registreerimine oluline? Võib tunduda küll ootamatu, 
kuid seni pole Eestis kuskil selgelt kirjas, kes on arst ja 
milliseid nõudeid on vaja täita, et arstina töötada. Nüüd 
on selleks esimesed sammud tehtud. Näiteks on eelnõus 
kirjas, et arstiabi annavad arstid ja õed, kuid pole sätet, 
mille alusel saaks keelata arstliku tegevuse (nt abordi 

tegemise) neil, kes pole väljaõppinud arstid.
Olgu uue struktuuri nimeks Tervishoiuamet või 

Litsentsibüroo, selle ülesanne on pidada avalikku 
registrit, kuhu kuuluvad vaid pädevad arstid jt 

tervishoiutöötajad, ning selle alusel saab iga patsient 
veenduda, et teda ravib usaldusväärne spetsialist. 

Seega on registri esmane ülesanne tõmmata selge piir 
arstide ning mistahes teiste ravitsejate vahele. See 
tsunftihuvide kaitse annab ka patsiendile kindluse, et 

teda ravib kvalifitseeritud arst.
Arstide registreerimisel tekib küsimus, kuidas arste 

registreerida ja kui palju on meil spetsialiste. Arstide 

registrisse kandmine toimub nende pädevuse alusel, st 
eriarstiks tunnistatakse spetsialist, kellel on piisavad 

teadmised, oskused ja kogemused, olgu siis resi
dentuuris õpitud või praktilise arstitöö käigus oman
datud. Ühel arstil võib olla ka mitu eriala, kui tal on 

vastav pädevus ja kogemus. Arstide registreerimise 
alusel sätestatakse arstide omavaheline tööjaotus. 
Tööjaotus on suures osas küll ajalooliselt välja 

kujunenud, kuid tekitab siiski arstide seas aeg-ajalt 
teravaid lahkarvamusi, nt kelle kompetentsis on teha 
mingit uuringut või raviprotseduuri ja kellel on selle 
alusel õigus vastavale haigekassalepingule. Need 
on olulised rahalised küsimused iga arsti ja 
tervishoiuasutuse jaoks. Tööjaotuse sätestamine tuleb 

arstkonnal endal ära teha selleks erialati 

organiseerudes ja teiste erialadega asju selgeks 
rääkides. Nii peaks lõpuks jõudma tööjaotuse ja 
erialanõueteni, mis rahuldaksid lisaks oma eriala 
spetsialistidele ka teisi kolleege ja peaksid silmas 
patsientide huvisid.

Arstide registreerimine on planeeritud kolmele 
aastale. On oht, et selle aja jooksul võivad muutuda 
kriteeriumid, mille alusel üks või teine arstieriala ennast 
määratleb, ehk arste registreeritakse erinevatel alustel. 
Parem oleks kõigepealt ühtsed reeglid kokku leppida 
ja seejärel need kiiresti (mitte kauem kui aastaga) ellu 

viia.
Ei piisa ainult tervishoiukorralduse seadusest, et 

Eesti tervishoid oleks lõplikult korraldatud. Seadust 
on vaja ka vastutuse ja õiguste kohta arsti ning 
patsiendi suhetes. Valmimas on patsiendi õiguste 
kaitse seaduse eelnõu. Kus aga reguleeritakse nende 
tervete inimeste õigused, kes pole veel haiged, aga 
satuvad ühel või teisel põhjusel arstide juurde? Ja kui 
patsiendil on õigused, siis kellel on kohustused? Kas 
patsiendil on näiteks kohustus oma tervist hoida ja 
selle taastamisele kaasa aidata? Kas arstil on õigus 
abi mitte anda, kui abi andmine on patsiendile 

koormavam või kallim kui abi mitteandmine? 
Puuduvate seaduste loetelus on ka nakkushaiguste 
seadus, kus peaks sätestatama sunniabinõud, mis on 
vajalikud ohtlike nakkuste leviku tõkestamiseks. 
Nakkushaigused on valdkond, mis otseselt puudutab 
igaühe põhiseaduslikku õigust tervise kaitsele.

rkiivet@ut.ee
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Esimene COX-2te 
inhibeeriv ravim 
ilma kliiniliselt 
olulise toimeta 
COX-lle

• Sama tugev toime, kui suurtes 
annustes NSAID preparaatidel

- diklofenakil ja ibubrofeenil.1

Märkimisväärselt madalam 
seedetrakti kõrvaltoimete 
esinemissagedus võrreldes 
teiste traditsiooniliste NSAID 
preparaatidega - ibuprofeeni, 
diklofenaki ja nabumetooniga.1

Ainult üks kord päevas 
manustamine - sobib hästi 
paljudele patsientidele.1

Viited:
1. Andmed on MSD Eesti andmebaasis.
Palun tutvuge enne ravimi määramist 
põhjalikult ravimi omaduste 
kokkuvõttega arstidele.

6 MSD
MSD Eesti Filiaal, Peterburi tee 46,11415 Tallinn
Tel: (2) 6 139 750 Faks: (2) 6 139 751

AINULT ÜKS KORD PÄEVAS

tVIOXX (rofekoksiib) on kaubamärk MERCK & Co., Inc., Whitehause 
Station, NJ., U.S.A. Copyright © MERCK & Co., Inc., 
Whitehause Station, NJ., U.S.A. 1999. Kõik õigused kaitstud.

01 -2001-VOX-99-EST-037-JA (rofekoksiib, MSD)
Täiendav informatsioon MSD Eesti Filiaalist. Täpne. Tugev. Lihtne.



6 MSD
MSD TEED RAJAV UURIMISTÖÖ VALU JA PÕLETIKU RAVIS

Liigesehaigused on arstikülastuste sagedamaid põhjusi tööstusriikides. Artriidi- ja teiste reumaatiliste haigete peamiseks 

vaevuseks on valu ja liikumispuue. Merck, Sharp & Dome'i (MSD) ravimid on toonud pöörde nende kannatuste leevendamisse. 

Terve rida üldtuntud valu- ja põletikuravimeid on enam kui 60 aasta vältel avastatud ja välja töötatud MSD laborites. Need 

ravimid on taganud miljonite inimeste valuvaba elu, liikumisvõime ja iseseisva toimetuleku.

1936 - MSD saavutused põletikuravis algavad reumatoidatriidi ning juveniilse artriidi süstitava ravimi müokrüsiini 
(kulla naatriumtiomalaadi, MYOCHRYSINE®) väljatöötamisega. Olgugi et kõrvaltoimed limiteerivad müokrüsiini püsikasutust, 

määratakse seda nüüdki kiirekululise reumatoidartriidi pidurdamiseks, eriti haiguse alguses.

1941 - MSD hakkab uurima neerupealise hormoonide põletikuvastast toimet. 1949 demonstreerivad dr Edward 

Kendall ja Philip Hench Mayo kliinikus USAs kortisooni (CORTONE®) põletikuvastast toimet reumatoidartriidihaigel. 

Sellest alates on kortisoon kinkinud miljonitele maailma artriidihaigetele liikuva ja tegusa elu.

1952 -MSD laboris valmib kortisoonist tugevama toimega kortikosteroid — hüdrokortisoon (HYDROCORTONE®).
1958 - MSD esitleb uut, seni tugevaimat põletikuravimit deksametasooni (DECADRON®). Ühtlasi ilmnevad neil 

aastail steroidhormoonide märkimisväärsed kõrvaltoimed, mis kannustavad uute, ohutumate põletikuravimite otsingule.

1965 - dr T. Y. Shen jt MSD teadlased sünteesivad indometatsiini (INDOCIN®), mis jääb 40 aastaks artriidiravimi 

efektiivsuse etaloniks, tuues kaasa vähem kõrvaltoimeid kui steroidid. Siiski avalduvad hiljem seedetraktikõrvaltoimed, mis 

osutuvad ühiseks kõigile NSAIDidele.

1978 - sihile jõuavad MSD püüdlused luua järgmine, ohutum valuravim. See on sulindak (CLINORIL®), mis on 

võrdne indometatsiiniga, kuid sellel on vähem kõrvaltoimeid seedetraktile ja neerudele.

1970ndad -toonane Londoni Kuningliku Kirurgiakolledži farmakoloogiaprofessor sirJohn Vane avaldab hüpoteesi, et 

NSAIDide toimemehhanism seisneb ensüüm fsüklooksiigenaasi pärssimises. Tsüklooksügenaas muundab 

arahhidoonhappe prostaglandiinideks, mis vahendavad valu ja põletikku, kuid ühtlasi kaitsevad magu ja neerusid. Nii 

andis prof Vane seletuse NSAIDide põletikuvastasele toimele ning mao-ja neerukõrvaltoimele.

1982 - MSD toob kasutusse uue valu- ja põletikuravimi DOLOBID®.

1992 - selgub, et eksisteerib tsüklooksügenaasi (COX) 2 isoensüümi: COX-1 toodab magu kaitsvaid ning COX-2 
põletikku ja valu tekitavaid prostaglandiine. Algavad spetsiifilise COX-2 inhibiitori otsingud.

1994 - MSD avastab uue ravimi MK966, mis saab hiljem nimeks VIOXX®, olles uue ravimirühma — spetsiifiliste COX- 

2 inhibiitorite ehk koksiibide esimeseks liikmeks. Järgnevad kliinilised uuringud kinnitavad, et Vioxxi valu-ja põletikuvastane 
toime on võrdne klassikaliste NSAIDidega, kuid kõrvaltoimed on oluliselt harvemad. Vioxx kroonib MSD enam kui 60- 

aastast tööd efektiivse ning ohutu valu- ja põletikuravimi otsingul.

Merck, Sharp & Dome (MSD) on ülemaailmne uuringutel põhinev farmaatsiafirma, mis avastab, arendab, toodab 
ja turustab inimestele mõeldud tervisetooteid ja osutab teenuseid. Peakorteri asukoht on Whitehouse Station, NJ, USA. 
Suurtähelised tootenimed on MSD registreeritud kaubamärgid. Täiendavat teavet saab MSD Eesti esindusest või aadressil 
Worldwide Human Health Public Affairs, Merck & Co., Inc., Box 100, One Merck Drive, Whitehouse Station, NJ 08889.
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Tohtrid, suhelge meiega

Tiina Kaalep - Eesti Ekspress, peatoimetaja asetäitja

Mis on teil arstide vastu, on tavaline küsimus 
ajakirjanikule, kui see tohtrite seltskonda satub. 

Miks te õhutate viha meedikute ja patsientide vahel, 
küsib teine.

Pole midagi arstide vastu ja viha ei õhuta. Aga. 
Meditsiin on valdkond, mis läheb lugejale- 

vaatajale-kuulajale korda aina enam, ja koos selle 
valdkonna muutumisega rahaliseks, kalliks ja 
kättesaamatuks tunneb patsient, et pimeduses 
kobamine läheb talle igas mõttes kalliks maksma.

Pole raske ennustada, et meditsiinialaste kirjutiste 
hulk kasvab lähiaastatel plahvatuslikult. Selle tingib 

endale parimat paika otsiv ravimifirmade 
reklaamiraha, aga ka seesama lugejahuvi. Sama 
kerge on ennustada, et kui väljaõppinud arstid 
arusaadavalt kirjutama ei õpi, tulevad need tekstid 
ajakirjanike sulest, millega kaasneb tõsine risk, et 
nad kubisevad sisulistest vigadest.

Ühte lugu ette valmistades uurisin arstidelt 

muuhulgas, kas on erinevusi patisentide vahel: kes 
tunneb oma haiguse vastu enam huvi, kes otsib 
internetist materjali uute ravimite kohta jne. Tulemus 
oli kurioosne: onkoloogist tohter teadis kindlalt: 
väliseestlased on väga teadlikud, haritud ja 

asjalikud patsiendid. Neile võib asja seletada 

täpselt, nagu olukord on, kasutades isegi 
oskussõnu, ja nad uurivad oma tõbe põhjalikult 
ning ilma liigsete emotsioonideta. Lisaks on neil 
kodus raamatukogu, kust populaarteaduslikul 
tasemel on võimalik leida vastust igasugustele 

küsimustele. Kokkuvõttes on nad valmis võtma koos 

arstiga vastutuse nii või teistsuguse otsuse eest ja 
on raviarstile raviplaani tegemisel hääd ja 
võrdväärsed partnerid. Küllap on seda teinud 
mitukümmend aastat häid populaarteaduslikke ja 

meditsiinilisi ajakirju koos telesaadetega, mida 

Läänes küllaga, arvas onkoloog.

Tüüpilise kodueestlase suhtumisega arsti 
kaasneb pahatihti pime usk temaga tehtavasse, mis 

paraku jätab tohtri kanda ka kogu vastutuse. 
Kindlasti on üks selle usu põhjusi seotud rahaga - 
kui maksad, siis muretsed. Seni ju ei makstud ja 

paari aastaga suhtumist ei muuda. Aga teine - ja 

see on minu tänase jutu teema - võiks olla seotud 
meedikutega - tüüpiline eesti arst ei taha eriti 

patsiendiga suhelda ja temaga haigusest rääkida, 
rääkimata rahvavalgustulikust harimistööst. Nii 

jäävadki nurjumise puhul inimese hinge kahtlused, 
mille segamisel leina ja kurbusega saame viha või 

agressiivsuse, mis otsib leevendust kohtust ja 
ajalehetoimetusest.

Loomulikult on arstil raske säilitada profes
sionaalset huvi iga patsiendi kurtmise suhtes. Arst 
näeb oma praksise jooksul analoogseid asju 
tuhandeid, meeles hoida, et teise poole jaoks on 
kontakt ainukordne ja elutähtis, on inimlikult 

pingutav.
Eesti Ekspressi toimetusse helistatakse ja tullakse 

meditsiiniküsimustes päris sageli. Tavaliselt ollakse 

enne seda põhjalikult kaalunud, kas maksab 
avalikult oma (või oma lähedase) raviarsti ja 

haigla vastu seista. Helistamise põhjusena 
nimetatakse tavaliselt seda, et "teised ka teaks, mis 
tegelikult toimub" Räägitakse imelikest 
diagnoosidest, sellest, et üks arst ei leidnud viga 

aastaid ja teine leidis kohe, siis, et arst ütles 
halvasti, või ei olnud nõus seletama, kuidas asjad 

tegelikult on, või varjas kõige olulisemat infot 
patsiendi ja lähedaste eest. Just viimane mainitud 
asjaolu on toonud kirjutavasse pressi Kirillovi ja 
Venti juhtumid, mitte inimeste kurjus või kätte
maksuhimu.

Loomulikult ei suuda ajakirjanik arsti erialast 

pädevust hinnata. Ma räägin sellest, mis eelneb ja 
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järgneb otsesele ravile, ning selleks ei pea olema 
meedik, et mõista, et suhtlemine on eesti tohtri hell 
koht. Ma kardan, et ajalehte jõuavad 

haigusjuhtumid peamiselt seetõttu, et arst pole 
leidnud endas jõudu ja oskusi istuda maha 
patsiendi enda või inimestega, kes on kaotamas 

oma lähedasi, ja ei selgita rahulikult, mis toimub.
Kas pole küüniline, et neli kuud mõrsja 

voodiäärel istumas käinud noormees ei olnud väärt 
teadma, mis seisundis tema elukaaslane on? Või et 
Ruslan Kirillovi emale ei teatatud fataalsest 
õnnetusest operatsioonilaual ja lasti tal oodata 

poja silmade avanemist, kusjuures ukse taga 
teadsid kõik õed ja arstid tõde. Seda võib nimetada 
säästmiseks ja võib nimetada petmiseks. Kuidas 
keegi nimetab. Mul endal on kogemus, kus minu 
lähedast opereerinud kirurg, teadmata, et olen 
lähedal, ütleb õele "Ütle talle, et mind pole kohal".

Haiglas juhtub kõike ja arst pole eksimatu. Aga 
inimesed on vapramad ja tolerantsemad, kui arstid 
keskmiselt eeldavad. Patsiendid tahavad teada. 
Selleks loovad nad patsiendikaitse organisatsioone 
ja avaldavad survet ravikvaliteedi komisjonile. 
Paraku on see komisjon olnud mitte kõige paremaks 

ventiiliks meedikute ja patsientide vahel.
Selle aasta märtsi Pere ja Kodu kirjeldab 

keerulisi suhteid Kuressaares. Kaks peret, kes 
kaotasid vastsündinu, ei saanud kuidagi selgust, 
mis lastel viga oli ja mis nendega juhtus. Ka see 
lugu jõuab suhtlemisprobleemini. Tsiteerin loo 

kirjutanud ajakirjanikku: "Kui informatsioon Tallinna 
Lastehaigla, Kuressaare haigla ja Õispuude pere 

vahel oleks paremini liikunud, poleks see lugu 
tõenäoliselt Pere ja Kodu veergudele jõudnud ". 
Ajakirja nime võib asendada - lugu on tüüpiline, 
toimetustesse tulnud inimesed ei räägi meile valesti 

pandud kanüülist - nad räägivad, et seda ei öeldud.

Sellessamas Pere ja Kodu loos on teinegi 
tsiteerimist vääriv lõik. Räägib lapse kaotanud ema, 
kes helistas ravikvaliteedi komisjoni esimehele: 

"Kõigepealt sain peapesu, et üldse selle asja 
ajakirjandusse andsime. Siis ütles ta, et mina ei ole 

oma kirja üldse ise kirjutanud. Hiljem sain aru, et ta 
mõtles minu järelepärimiskirja Tallinna 

Lastehaiglale. Mardna ütles, et komisjoni otsus 
tuleb, aga kuna teie kirjutasite meile arstide keeles, 

siis meie vastame ka arstide keeles."
See on sulaselge õelus, mis hurjutab patsienti 

selle eest, et ta tahab teada. Jutt erinevatest keeltest 

näitab selgelt koha kätte asja mõista püüdvatele 

patsientidele, kes näevad arstis mitte jumalat, vaid 

partnerit. Kaasaegne inimene ei usalda enam 
pimedalt, vaid tahab ka ise enda üle otsustada või 
vähemasti osaleda otsuste tegemisel. Piltlikult 
öeldes tahab ka siin kasvanud inimene olla 
patsiendina samal tasemel kui väliseestlased. Kõik 

haiglaseriaalide vaatajad näevad, kui tavaline, 

isegi rutiinne, on selline suhtlemine mujal maailmas. 
Sealt see teadmine tuleb.

Üks on suhtlemine patsiendi, teine meediaga. 

Usun, et iga kolmas eesti ajakirjanik on suures 
infonäljas helistanud dr Ralf Allikveele, kelle hää 

omadus on, et ta annab võimaluste piires teada, 
mistoimub ja suhtub ka ajakirjanikku inimese moodi. 
Ei salga, et ajakirjanike reiting Allikveele on kõrge.

Naiivne oleks arvata, et Mustamäel 
Keskhaiglaga võrreldavaid juhtumeid pole. Küllap 

on. Aga pinged asjaosalistega maandatakse maja 
sees, mitte kollase lehe esiküljel. Ja sinna need ei 

jõua.
Ma ei pea tegelikult seda Allikveele helistamist 

normaalseks. See ei ole tema töö. Suured haiglad 
vajavad inimest, kes vahendaks pressile haiglas 
toimuvat, erilist huvi pakkuvaid juhtumeid haigla 

vaatepunktist, tippkirurgide usutlusi ja 
kõikvõimalikke pildistamisi, samuti võimalusel 
raviarsti kommentaari.

Paraku sisaldab see haigla jaoks nii positiivse 
kui negatiivse teabe andmist - nii seda, et õnnestus 
maks siirata, kui seda, et paraku patsient suri. 

Valdav osa ajakirjanikest ei ole meditsiinist 
kirjutades "sensatsioonijahil", täis kollast viha, vaid 
üritavad inimesi puudutavat probleemi 
arusaadavalt ja objektiivselt vahendada. Kui 
karjale ajakirjanikule tehakse pressikonverents, kus 
räägitakse uusimast ja kallist ravimeetodist 

(kusjuures suurem osa juttu on ajakirjanduse kaudu 
suunatud haigekassale, et see rahakotiraudu 
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paotaks), on paratamatus, et ebameeldiva pöörde 
korral teeb toimetus ka jätkuloo ja see on tema kohus.

Mulle näib - aga ma võin ka eksida - et selliseid 
suhtekorralduslikke probleeme arutavad meedikud 
harva kui üldse. Vastasel juhul oleks selgeid 

möödapanekuid vähem. Olin hiljuti Tartus 

meditsiinikvaliteedi konverentsil. Paar ettekannet 
pakkusid huvi, aga konverents tervikuna oli väga 

üldine. Oodanuks juhtumite asjatundlikku analüüsi, 

mitte pelgalt sedastamist, et need on arstide mainet 
kõvasti räsinud. Miks nii läks? Mida järgmisel 
korral teisiti teha? Võinuks seda ju arutada, seni kui 

kõik värskelt meeles.

Nii nagu arstidel on Hippokratese vanne, on 
ajakirjandusel eetikakoodeks ja seda ka järgitakse. 

Veriste piltide avaldamine on tegelikult väga 
haruldane (tele politseisaated välja arvatud), 

enesetappudest kirjutatakse ettevaatlikult või üldse 

mitte. Sama laste puhul. Ei tea juhtumit, kus vastu 
arsti ja lapsevanema selgesõnalist nõusolekut oleks 
alaealist viimastel aastatel haigla kontekstis 
pildistatud. Ainus patsiendi identifitseerimise juhtum 
Avaliku Sõna Nõukogus sai ajalehe jaoks hukka

mõistva otsuse. Mäletate, see oli seotud dr Sõritsa 
erakliinikuga, kus leedu päritolu patsient soovis 
jääda anonüümseks, kuid rahvuse mainimine 
ajalehes identifitseeris tema isiku. Patsiendi 

privaatsust jälgitakse toimetustes hoolega, 
meenutatagu kasvõi hiljuti Eesti Ekspressis (EE 21) 
kirjeldatud intsesti juhtum, kus ettevaatusest jäeti 

mainimata isegi piirkond, kus õde ja vend lapse 
said.

Miks ma seda räägin? Aga sellepärast, et 
näidata, et ajakirjanduse käitumine on paljus sõltuv 
arstide vahekorrast patsientidega ja haiglate 

suhtlemisest ajakirjandusega.

Lõpetuseks tahaksin pöörduda ühe tohtri poole, 

kes läinud suvel läkitas EE toimetusse 
märkimisväärselt sõnaosava kirja. Kiri tuli Võrust 
pärast ühte ebaõnnestunud ja rabedat 
kommentaari ja oli anonüümne. Ise nimetas ta oma 

kirjatükki "tasuta lühikursuseks ajakirjanikele, kuidas 

kirjutada meditsiinist" ja jagas seal näpunäiteid 
tervele ajakirjanike tsunftile. Võtan endale vabaduse

tsiteerida:
"•vaata ja kuula kõnelejat, mis mulje temast 

jääb? On ta pigem naiivne (on leidnud imearsti) 

või pigem paranoidne isik (teda on ainult 
mõnitatud, kogu ravi on olnud vale, raha pressiti 
välja).

Äärmuslikku juttu võimendades võib ajakirjanik 

end lolliks teha:

•räägi siiski alati ka teise poolega, kontrolli 
fakte. Kogu rohkem infot arstidelt endalt. Ringkaitset 
ära üle tähtsusta - arstid kipuvad seljataga kolleegi 
kohta pigem halvasti kui hästi ütlema (konkurents 

ja eestlase loomus kokkuvõetuna);
•kommentaare küsi töötavatelt arstidelt, mitte 

ainult haigekassa või sotsiaalministeeriumi 

spetsialistidelt, kellel võib küll olla hea eriharidus, 
ent kes pole ise arstina töötanud või tegid seda 

ammu ja on elukauged;

•kui meedikud on eksinud, siis ära seda üle 

võimenda. Pole hullemat peapesu, kui vea teinud 
meedik ise endale annab. Ent ära tee arsti apsakast 
sama meediakära kui pankuri omast;

• eetika muudab meediku enda kaitsetuks. Ei saa 
ju võidelda omaenda patsiendi vastu. Arst teab 
tihti oma patsiendi nõrku kohti ja võiks ta 
vastulausega ajakirjanduses korralikult maatasa 

teha, ent... eetiline arst seda ju ei tee. Peksta ei 
tohiks seda, kellel vastulöömine on keelatud. Seega 
- ole kiretult objektiivne. "

Olen seda kirja päris mitu korda lugenud. Asjalik 

jutt. Tänan. Ent seda lugedes on näha, et selleks, et 
ajakirjandus töötaks ka arstide seisukohalt hästi ja 
objektiivselt, on palju enam vaja arstide endi 

suhtumist muuta.

Oma patsientidesse kõigepealt.

tiina.kaalep@ekspress.ee
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Kliinikumi preemia laureaat 
on prof Vello Salupere

Kristi Tael - SA TÜ Kliinikumi avalike suhete juht

Tänavuseks kliinikumi preemia kandidaadiks 

valiti sisekliiniku juhataja prof Vello Salupere. 
Preemia andis üle kliinikumi juhatuse esimees Jaanus 
Pikani rahvusvahelisel konverentsil Kvaliteet 
tervishoius, mis toimus 10 -11. mail Vanemuise 
kontserdimajas.

Sel aastal anti Kliinikumi preemia välja juba 

kolmandat korda. 1998. aastal valiti preemia 
laureaadiks prof Arvo Tikk, 1999. aastal prof Endel 

Tünder.
Vastavalt preemia statuudile antakse Kliinikumi 

preemia teenekale eesti arstiteadlasele, kes oma 

silmapaistva tegevusega on andnud olulise panuse 

Eesti tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse ning 
inimeste tervise parandamise heaks.

Alates 1992. aastast juhatab professor Salupere 
Tartu Ülikooli Sisekliinikut ja sisehaiguste õppetooli 
ning on käesolevast aastast ka SA Tartu Ülikooli 

Kliinikumi sisekliiniku juhataja. Laureaadi peamised 

uurimisvaldkonnad on seotud seedeelundkonna 

haigustega. 1963. aastasi kaitses ta meditsiini- 
kandidaadi väitekirja teemal "Resetseeritud mao 

köndi limaskesta morfoloogilistest muutustest 

gastrobiopsia andmetel ja nende seos kliinilise 
leiuga". 1969. aastal kaitstud meditsiinidoktori 

väitekirja teemaks oli "Krooniline gastriit haavand
tõve korral (kroonilise gastriidi patogeneetilised 
iseärasused)". Viimase 5 aasta jooksul on tema 

juhendamisel või kaasjuhendamisel väitekirja 
kaitsnud 5 kliinilise eriala doktoranti. Sisehaiguste 
õppetooli juures on valminud 2 magistritööd.

Alates 1987. aastast tänaseni on Vello Salupere 
Eesti Gastroenteroloogide Seltsi esimees. Ta on ka 
OMGE (Maailma gastroenteroloogia- 

organisatsiooni) teadus ja nominatsiooni- 
komiteede liige. Tema initsiatiivil organiseeritud 
gastroenteroloogia osakond töötab tänaseni Tartu 
Ülikooli Kliinikumi sisekliiniku koosseisus.

Professor Salupere on töötanud ka 
arstiteaduskonnas nii õppe- kui teaduspro- 
dekaanina, olnud praeguse Sihtasutuse Tartu 
Ülikooli Kliinikumi eellase Tartu Ülikooli Kliinikumi 

juhatuse liige (1992 - 1997) ja ka juhatuse esimees 
(1996.a). Professor Salupere on töötanud 
Sotsiaalministeeriumi juures peagastroentero- 

loogina ja aastail 1994 - 1997 gastroenteroloogia- 
nõunikuna.

Kristi.Tael@kliinikum.ee

Tartu Ülikooli Raamatukogu
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Nooremarstidel on tõsi taga

Andres Lehtmets - Eesti Arstide Liidu president

Selle aasta kevadest jääb meelde esimene 

tõsiselt võetav streigiähvardus Eesti arstkonnalt. 
Oma pöördumises valitsuse poole nõuavad 

nooremarstid sisulisi muudatusi diplomijärgses 
eriarstikoolituses ja oma sissetulekute taastamist 
1999. aasta tasemel. Pikalt kestnud mõttevahetus 
sotsiaal- ja haridusministeeriumiga kulmineerus 

streigiähvardusega: nooremarstid esitasid 
nõudmiste täitmise tähtajaks 16. juuni.

Mida tähendab internide ja residentide streik 
tervishoiule? Töökatkestus puudutab otseselt vaid 
residentuuri baasasutusi ja kindlasti ei ole häiritud 
vältimatu abi osutamine. Pigem võib puhkuste 

perioodile planeeritud nooremarstide töökatkestus 
kaasa tuua muu arstkonna töökoormuse ajutise 
suurenemise: on ju kõik residentuuri baasasutusteks 
olevad haiglad residentide kui tööjõuga 
arvestanud. Loodetavasti mõistavad residente nii 
haiglate juhid kui ka vanemad kolleegid. Tegemist 
on kahjuks probleemiga, mille lahendus on sellest 

otsustajate ringist väljaspool.
Residentide kaduma läinud töötasu on 

õigupoolest pika habemega lugu, mille algus 

ulatub ülikooliseaduse vastuvõtmise aega. - 
Residentide samastamine üliõpilastega andis 
võimaluse neile Haridusministeeriumi kaudu 

stipendiumi maksta, kuid see lühinägelik lahendus - 
hakkas kätte maksma kohe, kui see eelarveraha । 
ühest ministeeriumist teise üle viidi. Nagu vahel 
juhtub, ununes kellelgi vajalikul hetkel vajadus 
võrrelda erinevaid eelarveridu (kuidagi ei tahaks : 
küll ametnikke süüdistada teadlikus I 

pahatahtlikkuses), viga märgati liiga hilja (või kas 1 
üldse märgati enne eelarveaasta kättejõudmist) ja < 
nii seistigi lõhkise küna ees: residendid peavad läbi ' 
ajama 40% võrra vähema rahaga kui mullu. <

Olukord meenutab väga 1997. aastat, kui । 

eelarvest kustutati riigipoolne osalus tervis- '

hoiuasutuste nn karbikulude katmisel. Sel korral 

toodi kastanid tulest välja suuresti tänu töötajate 
kannatlikkusele: oodatud palgatõus jäi tulemata 
või osutus planeeritust märksa väiksemaks. Ehkki 
praegu riigieelarves puudu olev paarkümmend 
miljonit krooni ei ole võrreldav toonase pea kümme 

korda suurema summaga, võivad tagajärjed olla 

hoopis tõsisemad. Vaevalt et eestlaste tervist 
ohustab noorarstide mõnepäevane streik, hoopis 
ohtlikum on olukord siis, kui lahenduse otsimise ees 
silm jätkuvalt kinni pigistada. Nooremarstide 

ametikohtade loomine diplomijärgse koolituse 
baasasufustes ja vajalike töölepingute sõlmimine 

on eeskätt õigusliku regulatsiooni küsimus - otsus 
tuleb teha enne järgmise eelarveaasta algust. 
Kuidagi ei saa aga leppida tõdemusega, et 
eelarveraha puudumise tõttu peavad nooremarstid 
lihtsalt püksirihma pingutama. Tegemist on 
ametnikkonna soovimatusega tõele näkku vaadata: 
riigil on nende inimeste ees kohustus, mida ei saa 

ühepoolselt muuta. Ei saa pidada loomulikuks, et 
istutakse, käed rüpes, kui küsimuse all on arstide 
ühe põlvkonna tulevik. Lahenduseks pole õppelaen 

ega lisatöö, sest me eeldame ju, et nooremarst 
pühendab end koolitusele, mitte ettevõtlusele. 
Streigist hullem on, kui internid ja residendid 

otsustavad oma stuudiumi katkestada ja leida 
endale tulusama rakenduse väljaspool meditsiini. 
See kaotus annab end tunda alles aastate pärast. 
Ma loodan väga, et Eesti Nooremarstide Ühenduse 

sõnum jõuab pärale nii valitsusele, kelle käes selle 
küsimuse lahendamine kõige otsesemalt on, kui ka 

teistele, keda see probleem puudutab. Meie noored 
arstid vajavad toetust ja mõistmist ka oma 

vanematelt kolleegidelt. Eesti Arstide Liidu juhatus 

otsustas oma 5. mai koosolekul nooremarstide 
pöördumist toetada. Nooremarstide sissetulekute 

viimine vähemalt eelmise aastaga võrreldavale 
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tasemele ei tohiks olla üle jõu käiv ülesanne. Arstide tervishoiusüsteemi tulevikku, 

järjepidevuse tagamiseks ei tohiks ükski investeering
olla liiga kallis, sest sisuliselt investeerime me ju lehtmets@online.ee

Eesti Nooremarstide Ühenduse pöördumine 
arstide diplomijärgse eriarstikoolituse 
probleemide lahendamiseks

Toomas Kariis, Piia Tuvik, Ain Aaviksoo - ENÜ juhatuse liikmed

Eesti Vabariigi peaminister, hr Mart Laar

Eesti Vabariigi sotsiaalminister, hr Eiki Nestor

Eesti Vabariigi haridusminister, hr Tõnis Lukas

19. mail 2000.a

Eesti Nooremarstide Ühendus (ENÜ) on sunnitud 

tõdema, et vaatamata Vabariigi Valitsuse liikmete 

korduvatele lubadustele ei ole tänaseni suudetud 

lahendada arstide diplomijärgse erialakoolitusega 

seotud probleeme.

Internide ja residentide sissetulek koosnes 1999.a 

stipendiumist ja praktikatasust töö eest õpetushaiglates. 

Alates 1. jaanuarist 2000 lõpetati stipendiumi maksmine. 

Vaatamata korduvatele pöördumistele EV Valitsuse 

poole nõudmisega taastada sissetulek senises suuruses, 

pole meie taotlus leidnud soovitud lahendust.

Avaldame rahulolematust seoses sissetuleku 40%- 

lise kaotusega. Alates 1. jaanuarist 2000.a saavad 239 

resident! ja 107 interni oma töö eest haiglates töötasu 

2650 krooni kuus. Seega peab erialakoolitusel olev 

arst toime tulema 2150 krooniga kuus, eelmisel aastas 

saadi koos stipendiumiga 3500 krooni.

Samas Haridusministeeriumi koolitustellimuse alusel 

suureneb alates 1. septembrist 2000.a riiklike residentide 

üldarv 60 ja internide arv 23 võrra olukorras, kus juba 

tänastel residentidel puudub koolituse kvaliteedi 

tagamiseks piisav töökoormus ja sissetulekut on oluliselt 

vähendatud.

Leiame, et Sotsiaalministeerium ja Vabariigi Valitsus 

ei ole mõistnud olukorra tõsidust ega astunud piisavalt 

samme lahenduste leidmiseks.

Seoses kujunenud olukorraga oleme sunnitud 

rakendama äärmuslikke meetmeid teavitamaks avalikkust 

Vabariigi juhtkonna ohtlikult ükskõiksest suhtumisest 

arstide järelkasvu koolitamisse, mis mõjustab otseselt 

arstiabi kvaliteeti tulevikus.

Allpool esitame nõudmised, mille täitmine on 

eeltingimuseks arstide kvaliteetse diplomijärgse koolituse 

jätkamiseks Eesti Vabariigis. Nõudmiste täitmise tähtajaks 

kehtestame 16. juuni 2000.a. Selleks ajaks nõudmiste 

täitmata jätmisel kaalume residentide streiki 26. - 28. 

juunil 2000.a.
ENÜ nõudmised:

1. Taastada residentide ja internide töötasu 1999.a 

mahus, vastavalt 4500 ja 2700 krooni kuus, 

tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2000.a.

Arvestuslikult kulub olemasoleva 239 residendi ja 

107 interni töötasudeks koos sotsiaalmaksuga 21,8 

miljonit krooni aastas, koos sügisel lisanduvate 

residentide ja internidega kokku 23,66 miljonit krooni. 

Käesoleval hetkel on riik selleks meie andmetel 

planeerinud 16,46 miljonit krooni. Seega on puuduolev 

summa 7,2 miljonit krooni.

2. Luua tingimused ja rakendusmeetmed nooremarsti 

koosseisuliste ametikohtade loomiseks baas- 

tervishoiuasutustes ja garanteerida residentidele ja 

internidele töölepingute sõlmimine nendel ameti

kohtadel.

3. Planeerida arstide väljaõpet aastal 2001 nii, et 

tagatakse kõigile väljaõppel olevatele nooremarstidele 

kvaliteetseks koolituseks vajalik praktiline koormus ning 

kvalifikatsioonile vastav sissetulek.
ENÜ volinike koosoleku otsus 15. mail 2000.a.
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Toimetuselt

Nooremarstid (vt. lk 379) loobuvad streigist. 
Riigikogus 19.06.00 vastu võetud seadusega 

eraldati 2,5 miljonit krooni stipendiumide 

maksmiseks, mis hoiab ilmselt ära nooremarstide 
kavandatud streigi. Peamine põhjus järgmisel 

nädalal hoiatusstreigi korraldamiseks on seega 
kõrvaldatud ning tõenäoliselt langetatakse täna 

lõplik otsus streiki mitte korraldada, ütles Eesti 
nooremarstide ühenduse (ENÜ) juhatuse liige 

Ain Aaviksoo

Tallinna Lasnamäe Tervisekeskuses 
koondati 31 töötajat 13.04.2000

Anneli Elme - TALi juhatuse esimees

Ette teatamata koondamine. Põhjuseks toodi 
eelarve nappus. Koondatute hulgas oli 12 arsti. 
Tallinna Arstide Liidu juhatus arutas oma koosolekul 
koondamisega seotut ning leidis, et toimunud viisil 
rikuti töösuhete häid tavasid. Juhatus otsustas 

kolleegide väärkohtlemisele reageerida 
pöördumisega, mis adresseeriti Lasnamäe 
Tervisekeskusele, Haiglate Liidule, Tallinna Sotsiaal- 

ja Tervishoiuametile ning avaldada ka ajakirjas 

Eesti Arst.

Tallinna Arstide Liidu pöördumine

Tallinna Arstide Liidu juhatus arutas oma 
koosolekul 26.04.2000.a Lasnamäe Tervise
keskuses toimunud arstide koondamist. TAL juhatus 

avaldab nördimust kolleegidele osaks saanud 
kohtlemise üle. Oleme seisukohal, et Lasnamäe 
Tervisekeskuses on rikutud häid tavasid töösuhetes 

ja ei ole järgitud Usaldusisiku Seaduses § 6 toodud 
põhimõtteid. Koondamise vajadusest ei infor
meeritud eelnevalt Tallinna Arstide Liitu ega TAL 
usaldusisikut. Koondamise põhjuseks toodi 

eelarvenappus, mis aga ei põhjenda ette- 
teatamisajata töölepingu lõpetamist. (Töölepingu 

Seadus § 87(3).)
Töötajaid teavitati vaid 2 päeva enne 

koondamist. Kolleegidele ei jäänud võimalust enne 

töölepingu lõpetamist uut töökohta otsida ega 
antud aega oma dokumentide ja töö üleandmiseks 
kohalejäävatele kolleegidele. Samuti jäi 

korraldamata patsientide vastuvõtt järgmistel 
päevadel.

TAL juhatus leiab, et Lasnamäe Tervisekeskuse 

juhtkonna tegevuse meetod oli ebaeetiline nii 
kolleegide kui ka patsientide suhtes.

TAL juhatus avaldab kahetsust, et vaatamata 
meiepoolsele toetusele Lasnamäe Tervisekeskuse 

rajamisel ei pidanud Tervisekeskuse juhtkond 
vajalikuks enne märgatava arvu arstide koondamist 

teavitada Tallinna Arstide Liitu.

Tallinna Arstide Liidu juhatus

380 LDLLLLEULNL _25D-5 LLDUS



KÜÜNTE SEENHAIGUS 
ON RAVITAV

Üks kapsel 150 mg üks kord nädalas

DIFLUCAN
flukonasool -Phzer



DIFLUCAlSr
flukonasool
Üks kapsel 150 mg üks kord nädalas

ON EFEKTIIVNE erinevate seeneliikide puhul. ф @ ®

Dermatofüüdid

Pärmseened

Trichophyton rubrum
Trichophyton mentagrophytes

Trichophyton violaceum
Epidermophyton floccosum

Microsporum canis
Microsporum audounii

Candida albicans
Teised Candida liigid 

Malassezia furfur

JA OHUTU - Ka pikaaegse Diflucan® ravi jooksul ei esinenud 
patsientidel kliiniliselt olulisi kõrvalnähte. ©

KÜÜNTE SEENHAIGUSE RAVIS
Lühikokkuvõte toote omadustest, täielik ravimi informatsioon vt. Pharmaca Estica

Ravimvorm ja toimeaine sisaldus. Kapslid sisaldavad 150 mg flukonasooli.

Näidustused. Flukonasoolile tundlike seente poolt põhjustatud seeninfektsioonid.

Annustamine. Onühhomükoosi (Tinea unguinum) raviks on sobiv annus 150 mg DIFLUCAN’i üks kord nädalas. Ravikuuri tuleb 
jätkata kuni nakatunud küüs on asendunud uuega. Ravikuur on väga erineva pikkusega, kõikudes 3...12 kuu vahel.
Vastunäidustused. Ülitundlikkus flukonasooli jt. asoolide suhtes.

Rasedus ja imetamine. Ravimi kasutamisest raseduse ajal tuleks hoiduda. DIFLUCAN’i ei tohi imetamise ajal kasutada.

Omadused ja farmakokineetika. DIFLUCAN on fungistaatilise toimega triasool, mis pidurdab seenerakus ergosterooli sünteesi 
ning kahjustab sellega seeneraku membraani. DIFLUCAN toimib valikuliselt seeneensüümidesse, kuid ei mõjusta makroorganismi 
steroidide sünteesi. Suukaudsel manustamisel imendub DIFLUCAN hästi. Imendumine ei sõltu toidust. DIFLUCAN'il ei ole 
kantserogeenset toimet.

Kõrvaltoimed. Sagedasemateks kõrvaltoimeteks võivad olla seedetrakti häired nagu iiveldus, kõhuvalu, kõhulahtisus ja meteorism 
ning nahalööve.

Koostoimed. DIFLUCAN’i koosmanustamisel varfariiniga pikeneb protrombiiniaeg. DIFLUCAN’i toimel pikeneb sulfonüüluurea 
preparaatide poolväärtusaeg. DIFLUCAN’i ja hüpotiasiidi koosmanustamisel suureneb diureetikumi kontsentratsioon veres. 
DIFLUCAN’i koosmanustamisel fenütoiiniga ja tsüklosporiiniga on soovitatav jälgida nende kontsentratsiooni plasmas. DIFLUCAN’i 
suurema annuse mitmekordne kasutamine koos hormonaalsete kontratseptiividega tugevdab kontratseptiivide toimet. Rifampitsiini 
samaaegsel manustamisel tuleb suurendada DIFLUCAN’i annust. Patsiente, kellele manustatakse suuri teofülliini annuseid 
samaaegselt DIFLUCAN'iga, tuleb jälgida teofülliini toksilisuse suhtes. DIFLUCAN’i manustamine koos toidu, tsimetidiini, antatsiididega 
või samaaegselt kiiritusraviga ei mõjusta oluliselt DIFLUCAN’i imendumist.
Enne DIFLUCAN’i määramist patsiendile tutvuge täieliku informatsiooniga ravimi kasutamise kohta!

( Faergemann, J etal: Levels of fluconazole in normal and diseased nails during and after treatment of onychomycoses in toenails with 
fluconazole 150 mg once weekly. Data on file, Pfizer Inc.

@ Widfeuer A. et al: Mycoses 35. Suppl. (1992) p. 65-68
(3) Data on file, Pfizer Inc.
(4) Montero-Gei F., Robles-Soto M., Schlager H.: An open study of the efficacy and safety of fluconazole in the treatment of the onychomycosis.

Pfizer H.C.P. Corporation Eesti
Pirita tee 20
10127 Tallinn
Tel.: 6 405 328; faks: 6 405 327



MEDICINA RAAMATUTE TELLIMINE, MÜÜK JA INFO

Tellimine telefonitsi: (2) 648 48 77; 648 46 79 GSM 25167 941 Tartus: (27) 430 029
Müük AS Medicinas: Gonsiori 29 - 406 ja 408. Tööpäeviti 9 -16 Parimad hinnad ikka kirjastuses!
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Madal akumulatsiooni risk

Kõrge lipofiilsus -V 
efektiivne ülekaalulistel1,4,5

■ Ohutus tagatud kõrgeima 
maksimaalse ja minimaalse 
toime suhtarvu tõttu28

eritub nii maksa kui 
ka neerude kaudu87

MediNet
INTERNATIONAL LTD

Hea kontroll vererõhu üle 
kindel toime 24 tundi’
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• manustamine 1 kord ööpäevas
• kiire toime algus
• efekti ivne plasmakontsentratsioon 

ööpäeva vältel' .
-- • tableti] uudne .Geomatrix struktuur
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AMVastane ravim"'

Ravimvorm ja toimeaine sisaldus: 1 retardtablett 
sisaldab 25 mg kiiresti vabanevat diklofenaknaatriumi 
ja 125 mg aeglaselt vabanevat diklofenaknaatriumi. 
Näidustused: valu, reumaatilised haigused. 
Pakend: Pakendis 10 retardtabletti.
Retseptiravim.
Müügiloa hoidja: ratiopharm GmbH, Saksamaa 
Tootja: Merckle GmbH, Saksamaa
Täiendav informatsioon: AS Pharmaceutical 
Marketing Services Tallinn, Põllu 89 b, 10 920 Tallinn: 
Tel. 6777 921, faks. 6777 918

TERVISE NIMEL ratiopharm



Enamuse ekseemi põdevate patsientide p 
on Staph, aureus

О

Kuna üle 90% atoopilistest 

ekseemidest on koloni

seeritud Staph.aureusega, 

on Fucidin, H ja Fucicort, 

soovitatud esmavaliku 

ravimitena kõrvaldamaks 

St. aureust jättes steroidile 

vaba tee algpõhjuse 

likvideerimiseks

Fucidin® H 00e
Fusidiinhape / 
hydrokortisoonatsetaat A

Fucicort®
Fusidiinhape / 
beetametasoonvaleraat A

Kõrvaldab St. aureuse. Ravib ekseemi.
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus. Fucidin, H kreeming sisaldab 20 mg fusidiinhape! ja 10 mg 
hüdrokortisoonatsetaati. Fucicort, kreemi lg sisaldab 20 mg fusidiinhapet, 1 mg beetameta 
sooni, säilitusainena klorokresooli. Näidustused. Fucidin® H ja Fucicort, on näidustatud 
põletikuga kulgevate dermatooside korral, millistega kaasneb bakteriaalne infektsioon, 
nagu atoopikdermatiit, allergiline ja seborroiline dermatiit ning primaarselt ärrituslik der. 
matiit. Annustamine. Määritakse õhukese kihina kahjustatud piirkonnale 2-3 korda päevas 
6-7 päeva vältel. Sidemega kaetavatele nahakahjustustele võib määrida harvem. 
Vastunäidustused. Toopiliselt manustatavad kortikosteroidid on vastunäidustatud nahatu- 
berkuloosi, naha viiruseliste ning seenhaiguste puhul. Fucicort, on lisaks vastunäidustatud 
perioraalse dermatiidi ja acnea roseacea korral. Ettevaatust. Pikaaegset ning kestvat ravi 
tuleks vältida, eriti näol, liigeste painutuskülgedel, sõrmede ja varvaste vahel, samuti vai : 
lastel ja lastel. Toopilisi Steroide ei tohiks intensiivselt kasutada raseduse ajal, kuna kat
seloomadel on täheldatud loote anomaaliaid tingitud ravimi süsteemsest imendumisest.

Ettevaatlik tuleb olla toopilise steroidi kasutamisega silmade ümbruses. Kui preparaati 
satub silma võib selle tulemuseks olla glaukoom. Kõrvaltoimed. Ülitundlikkus esineb harva. 
Nagu teiste toopiliste kortikosteroidide puhul, võib kestev ning intensiivne ravi lokaalselt 
põhjustada naha atroofiat, nagu striiad, pindmiste veresoonte ahenemine ja laienemine, 
eriti kui kasutatakse sidet nahavoltide piirkonnas. Süsteemsest imendumisest piisab, et 
põhjustada pikaaegse intensiivse ravi korral hüperkortit- 
sism/adrenaalset supressiooni kui kreemi kasutatakse kaetud 
nahaosadel. Väikelastel ja lastel on risk suurem. Säilitamine: 
Toatemperatuuril.Pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu 
mitte kasutada.Pakend: 15 g kreemi tuubis. Retseptiravim. Hoida 
laste eest! Tootja: LEO Pharmaceutical Products, Taani Müügiloa hoid
ja Eestis: MediNet International Ltd, Soome Tallinnas tel 6275 191 

/fax 6 443 575


