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ß-blokaator - südamepuudulikkuse ravi uus 
komponent

Rein Teesalu - TÜ kardioloogiakliinik

ß-blokaatorid, mida alles hiljuti peeti 
vastunäidustatuks kroonilise südamepuudulik
kusega (SP) haigetel, vähendavad niisugustel 
haigetel suremust (1, 2, 3) ning see toime tuleneb 
nii isheemilise kui mitte-isheemilise geneesiga SP 
puhul ßl-retseptorite blokaadist (1, 3, 4, 5). Lisaks 
vähendavad ß-blokaatorid SP haigetel renaalse 
düsfunktsiooni tekkimise ohtu (6).

Kuigi ß-blokaatoreid kasutati SP ravis esimest 

korda juba üle 25 aasta tagasi (7), on nad 
muutumas SP ravi rutiinseks koostisosaks alles nüüd. 
Oluliseks takistuseks 1-blokaatorite igapäevasesse 

kliinilisse praktikasse juurutamisel SP haigete ravis 
on olnud asjaolu, et nende soodne toime ilmneb 
alles mõne aja (2-3 kuud) möödumisel, kusjuures 
esialgu võib SP isegi süveneda (8). 1-blokaatorite 
kasutamise juurutamisele sillutasid teed 
1980-ndatel tehtud uurimused, mis näitasid SP 
raskusastme sõltuvust katehhoolamiinide taseme 

kõrgenemisest veres (9) ja -retseptorite 
allaregulatsiooni puudulikus südames (10). 
Esialgsetele uurimustele, mis tehti suhteliselt väikesel 
arvul haigetel ja kus näidati 1-blokaatorite soodsat 
toimet, on nüüdseks lisandunud suured 
multitsentraalsed randomiseerifud uurimused, mis 
ilmekalt demonstreerivad B-blokaatorite efektiivsust 
SP ravis ning niisuguse ravi head talutavust, kui 
ravi alustatakse B-blokaatori väikese doosiga ja 
doosi suurendatakse aeglaselt suhteliselt pikkade 
ajaintervallide järel (1, 3, 4, 5). Selle tõttu ei saa 
praegu enam pidada põhjendatuks kartust, et 
B-blokaatorite kasutamine SP haigetel ei ole 
efektiivne ja tekitab sageli kõrvaltoimeid. Seega 
on alust väita, et "on saabunud aeg ületada need 
barjäärid ja alustada B-blokaatorravi suurel hulgal 
niisugust ravi vajavatel SP haigetel, et parandada 

nende haigete elukvaliteeti ja elulemust" (11).

SP haigetel on head efekti saadud nii mitte- 
selektiivsete kui ß 1-selektiivsete beeta- 

blokaatoritega (1, 2, 3, 4, 12). ß-blokaatorite liiga 

vähest kasutamist SP haigetel ei saa praegu enam 
põhjendada informatsiooni puudumisega nende 
efektiivsuse kohta niisugustel haigetel (11). Siiski 
ei ole päris selge, kumba ß-blokaatorite alaklassi 

tuleks SP haigetel eelistada. Lähtudes SP 

neurohumoraalse patogeneesi kontseptsioonist (SP 
tekkimises ja progresseerumises mängib olulist rolli 
ülemäärane neurohormonaalse, eeskätt reniin- 

angiotensiin-aldosterooni ja sümpatoadrenaalse 
süsteemi aktiivsus), tundub loogiline eeldada, et 

parema tulemuse peaks saama mitte-selektiivsete 
1-blokaatoritega. Teiselt poolt on andmeid, et ß2- 
retsepforite stimulatsioon pärsib müokardiotsüütide 
G1-rajaga seotud apoptoosi (13), mistõttu tuleks 
eelistada kardioselektiivseid ß-blokaatoreid (6). 

Viimaste kasutamisel on väiksem ka niisuguse 
tüsistuse nagu bronhide konstriktsiooni tekkimine.

ß-blokaatorite kasutamist SP haigetel alustatakse 

väikesest doosist ja seda suurendatakse teatud 
ajavahemike järel. Tiitrimise meetodeid ei saa 
praegu veel hästi uurituiks pidada (14). Siiski on 
ß-blokaatorite ülestiitrimine osutunud ohutumaks, 
kui arvati (15). Kõige sagedamini takistab 
ß-blokaatori doosi suurendamist bradükardia. 

Esineda võib ka ülemäärast hüpotensiooni. SP 

sümptoomide raskenemine takistab harva üles- 
tiitrimist: see probleem esineb põhiliselt raske SPga 
haigetel, ß-blokaatorite kasutamist IV klassi SP 
haigetel ei pea mitte kõik uurijad näidustatuks. 
Mitteselektiivse ß-blokaatoriga butsindolool oli 

BEST-uurimuses IV klassi SP haigetel põhjustanud 
SP süvenemist rohkem kui platseebo-grupis (16).
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MERIT-HF uurimuses ilmnes siiski metoprolooli hea 

taluvus ka IV klassi SP haigetel (15). 1-blokaatorravi 
efektiivsus raske SPga haigetel (IV klass NYHA 

järgi) on avaldunud ka teistes uurimustes (17).
Metoprolooliga tehtud uurimuse MERIT-HF 

alagrupis hinnati vasaku vatsakese mõõtmeid ja 

funktsiooni tuumamagnetresonants-uuringuga 
ning võrreldes platseebogrupiga vähenes 

metoprolooligrupis nii vasaku vatsakese 
lõppdiastoolse mahu indeks kui ka vasaku 

vatsakese lõppsüstoolse mahu indeks ning suurenes 
vasaku vatsakese väljutusfraktsioon. See on 
esimene randomiseeritud uurimus, kus demonst
reeriti metoprolooli remodelleerimise vastast mõju 
vasaku vatsakese dimensioonidele ja funktsioonile. 
See seletab MERIT-HF uurimuses ilmnenud SP 

süvenemisest tingitud suremuse tunduvat 
vähenemist metoprolooli kasutamisel (18) ja 
kinnitab varasemat arvamust, et B-blokaatorid 

pidurdavad vasaku vatsakese remodelleerimis- 
protsessi ja kutsuvad esile soodsaid struktuurseid 
muutusi südames (19).

B-blokaatorite soodne toime ilmneb ka nende 

lisamisel ravile AKE-inhibiitoritega (20). Nii 
vähendas atenolooli lisamine (esialgne doos 
12,5 mg päevas, säilitusdoos 50-100 mg päevas) 

enalapriilravile (40 mg päevas) SP haigetel 

(väljutusfraktsioon < 25%) nii SP süvenemist kui 

surmajuhtumeid (5). See uurimus näitab RAAS ja 
sümpatoadrenaalse süsteemi samaaegse tugeva 

pärssimise (nii AKE-inhibiitori kui B-blokaatori doos 
oli suur) efektiivsust SP haigetel.

Praegu ei ole veenvaid võrdlusandmeid selle 
kohta, et erinevate B-blokaatorite efektiivsus SP ravis 

võiks olla erinev. Siiski ei saa välistada, et 
1-blokaatorite soodne toime SP haigetel ei ole mitte 

ainult klassiefekt, vaid sõltub ka konkreetse 
ß-blokaatori farmakoloogilistest omadustest. 
Niisugusele võimalusele viitab BEST (Beta-blocker 
Evaluation of Survival Trial) uurimus, milles 2708-1 
SP (III ja IV klass NYHA järgi) haigel kasutati mitte- 
selektiivset ß-blokaatorit butsindolooli (21), 
kusjuures tulemused ei olnud nii head kui eespool 
mainitud uurimustes karvedilooli, metoprolooli ja 
bisoprolooliga. Kuigi edasised uurimused SP 
1-blokaatorravi mitmete aspektide uurimiseks on 
kahtlemata vajalikud, võib juba praegu öelda, et 
neurohumoraalsed antagonistid, algul AKE- 
inhibiitorid ja nüüd ka B-blokaatorid, on leidnud 
praegusajal kindla koha kroonilise südame
puudulikkuse ravis (1, 3, 5, 6, 22).
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Summary
ß-blocker - a new component of heart failure therapy

Favourable effects of controlled-release metoprolol 

on total mortality, hospitalisations, and well-being in 

patients with heart failure are now well established. 

Considerable improvement in heart failure patients has 

been achieved with other ß-blockers as well. Therefore 

ß-blocker treatment has become a promising new 

component of heart failure therapy. A short ovrwiev of 

the relevant literature is given.

Rein.Teesalu@kliinikum.ee
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Hüperhomotsüsteineemia - haiguste uus riskifaktor

Piibe Muda1, Mihkel Zilmer2, Rein Teesalu1 - ’TÜ kardioloogiakliinik, 2TÜ biokeemiainstituut

homotsüsteiin, kardiovaskulaarsed haigused, riskifaktor

Hüperhomotsüsteineemia ehk homotsüsteiini 
(Hcy) kõrgenenud tase veres seostub paljude 

haiguste ja seisunditega (vt allpool). Enim on 
uuritud hüperhomotsüsteineemia ja ateroskleroosi 
seoseid, mistõttu keskendumegi peamiselt 
kardiovaskulaarsetele haigustele. Suitsetamisest 

loobumine ning vererõhu ja kolesterooli 
problemaatiliste väärtuste vältimine annavad 
positiivse tulemuse kardiovaskulaarsete haiguste 
preventsioonis. Need muudetavad riskifaktorid 
koos mittemuudetavatega (vanus, sugu, pärilik 
ateroskleroos) jätavad vastuseta selle, miks osal 
inimestel arenevad kardiovaskulaarsed haigused, 

sealhulgas müokardiinfarkt, teistel aga mitte. 
Patoloogiliste ja epidemioloogiliste uuringute alusel 

arvatakse, et südame isheemiatõve klassikaliste 
riskiteguritega saab seletada vaid kolmandiku kuni 
poolte müokardiinfarktide teket (1,2). Patsientidel, 
kel ülalnimetatud riskifaktorid puuduvad või 
esinevad neist vaid üksikud, võivad 
ateroskleroosiriski suurendada muud tegurid.

Üheks tõsiselt võetavaks ja teistest sõltumatuks 

riskifaktoriks on ilmselt hüperhomotsüsteineemia. 
Vastav teooria arenes peamiselt faktist, et 

homosügootne homotsüstinuuria, millega kaasnes 
tugev hüperhomotsüsteineemia (Hcy > 100 p.mol/1), 

seostub varase ja olulise veresoonte ateroskle- 
rootilise kahjustusega (3). Ka epidemioloogilised 
uurimused (4-6) viitavad sellele, et hüperhomo
tsüsteineemia on sõltumatu kardiovaskulaarne 
riskifaktor, ehkki põhjuslikku seost pole veel 
täielikult tõestatud. Homotsüstinuuria väike 

esinemissagedus (üks juht 144-344 000 elussünni 
kohta) vastandub hüperhomotsüsteineemia suurele 
esinemissagedusele (tervete hulgas 10%, sõltuvalt 
normiväärtuse piiridest), mis omakorda mõjutab 

kardiovaskulaarset riski populatsiooni tasemel (7). 
Hüperhomotsüsteineemiat on leitud 15-45%- 

veresoonte sümptomaatilise aterosklerootilise 
haigusega patsientidest (3).

Homotsüsteiini metabolism
Termin "homotsüsteiin" tähistab totaalset plasma 

homotsüsteiini, millest umbes 70-80% ringleb valk- 
seotuna, ülejäänu homotsüstiini (homotsüsteiini 
dimeerid), homotsüsteiini-tsüsteiini disulfiidi ja vaba 

(umbes 1 %) redutseeritud homotsüsteiinina. 
Homotsüsteiin on väävlit sisaldav aminohape, mis 
tekib normaalse vaheühendina metioniini 
(asendamatu aminohape) ainevahetuses (vt jn 1). 
Metioniin on aktiivvormi (AdoMet) kaudu 
metüülrühma doonoriks metüülimisreaktsioonides 
(nt DNA, RNA,_fosfolipiidide ja kreatiniini süntees), 
mis tsüsteiini aktiivvormi (AdoCys) kaudu viib Hcy 
tekkeni. Kuna inimorganism ei sünteesi metioniini, 
siis püütakse selle taset hoida Hcy remetüülimisega 
metioniiniks (isegi toidumetioniini normaalsel 
saamisel remetüülitakse maksas vähemalt pool 

tekkinud Hcy-st).
Remetüülimisensüümid vajavad vitamiine 

(foolhape ja B12), sest vajalik metüülrühm pärineb 
5-metüültetrahüdrofolaadilt (foolhappe 
koensüümvorm) ja metüül-kobalamiinilt (B]2-vitamiini 
koensüümvorm) või betaiinilt. Lisaks remetüülimisele 
allub Hcy transsulfureerumisele (vt jn 1), mis 
tsüstatiooni kaudu annab tsüstiini (viimane seostub 
glutatiooniga või annab uriini erituva sulfaadi). 

Mõlema metaboliidi teke vajab B6-vitamiini 
(püridoksaal-5'-fosfaat ehk B6-vitamiini 
koensüümvorm) (8). Eeltoodu näitab Hcy rolli väga 
vajaliku metioniini taastumisel, mille kaudu koos 
transsulfureerimisega püüab organism hoida ka 
Hcy füsioloogilist taset. See kõik vajab aga ka
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Joonis 1. Homotsüsteiini metabolism
Metioniin-adenosüültransferaas (#1) konverteerib metioniini S-adenosüülmetioniiniks (AdoMet), mis seejärel annab metüültaransferaasi (#2) abil ära 

metüülrühma, moodustub S-adenosüülhomotsüsteiin (AdoCys). AdoCys hüdrolüüsitakse adenosüül-homotsüsteiin hüdrolaasi (#3) poolt homotsüsteiiniks 
ja adenosiiniks. Homotsüsteiin remetüülitakse tagasi metioniiniks vitamiin B12 sõltuva metioniini süntaasi (#4) poolt, vajalik kofaktor on 5-metüül- 
tetrahüdrofolaat (5-CH3-THF). Viimati mainitu tekib 5,10-metüleentetrahüdrofolaadist (S,10-CHz-THF) metüültetrahüdrofolaadireduktaasi (#5) ja 

nikotiinamiidadeniindinukleotiidfosfaadi (NADPH) toimel. Folaadi tsükli lõpetab vitamiin B(sõltuv seriin-glütsiin-hüdroksümetüültransferaas (#6), mis 
konverteerib tetrahüdrofalaadi (THF) 5-CH3-THF-ks. Homotsüsteiini metioniiniks remetüülimise alternatiivne tee on betaiini abil betaiin-homotsüsteiini 

metüültransferaasi (#7) toimel. Homotsüsteiini katabolism toimub transsulfureerimise teel, kus vitamiin B6 sõltuv tsüstatioon-ß-süntaas (#8) 
katalüüsib tsüstatiooni moodustamist, mis omakorda Y-tsüstationaasi poolt (#9) muudetakse tsüsteiiniks.

vitamiine (foolhape, B12 ja BJ, mistõttu just nende 

vitamiinide adekvaatsele manustamisele on 

pööratud tähelepanu hüperhomotsüsteineemia 

likvideerimise võimalusena.

Metioniini koormustest
Kui määratud Hcy näit jääb tühja kõhuga normi 

piiresse, aga esineb siiski hüperhomotsüsteineemia 
kahtlus, kasutatakse metioniini koormustest! 
(100 mg/kg p.o.\ Hüperhomotsüsteineemia korral 

ületab 4-6 tundi pärast metioniini koormustest! 
määratud Hcy kontsentratsioon 2 standardhälvet 
keskmisest. Uuring on ebamugav patsiendile 
metioniini maitse tõttu; arstile on probleemiks 
metioniini koormustest! normväärtuste puudumine (3). 
Metioniini koormustest! soovitatakse selgitamaks 
konkreetse patsiendi vaskulaarset riski, kui klassika

lised riskifaktorid puuduvad (7).

Millist homotsüsteiini väärtust pidada 
kõrgenenuks?

Kardiovaskulaarsetest haigustest lähtudes peaks 
hüperhomotsüsteineemia olema selline plasma Hcy 
tase, mis korreleerub ateroskleroosist tingitud 
kardiovaskulaarse haiguse ilmnemisega. 

Homotsüsteiini puhul on leitud kardiovaskulaarse 
riski suurenemist üksikutes uuringutes juba väärtuste 

juures 10- 15 umol/l, enamasti viitavad riski 
suurenemisele väärtused > 12-15 |lmol/l (7).

Skandinaaviamaades peetakse normi piirideks 
tühja kõhuga määratuna Hcy väärtusi 5- 15 Цто1/1. 

Hüperhomotsüsteineemia võib olla vastavalt 
homotsüsteiini väärtustele kerge (16-30 umol/I), 
keskmise raskusega (30-100 p.mol/1) ja raske 
(> 100 p.mol/1).

Ühe kuu vältel nädalase intervalliga tervetel 
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vabatahtlikel Hcy-väärtusi mõõtes ilmnes vähene 
intraindividuaalne varieeruvus, s.t ka ühekordselt 
määratud näit iseloomustab konkreetse indiviidi 

Hcy-taset piisavalt (3).

Hüperhomotsüsteineemia põhjused 
1. Pärilikud defektid
Põhjus on a) transsulfureerimises - ebapiisav või 

puuduv tsüstatioon-ß-süntaasi (CBS, vt jn 1) 

aktiivsus (kromosoom 21). CBS-geeni mutatsioone 
on teada üle 60; b) remetüülimises - ebapiisav 

metüüleentetra-hüdrofolaadi reduktaasi (MTHFR) 

või metioniini süntaasi aktiivsus (12). MTHFR 
katalüüsib Hcy remetüülimiseks vajaliku 5- 

metüültetrahüdrofolaadi sünteesi. Sagedasim 
hüperhomotsüsteineemiat põhjustav defekt on 

MTHFR-geeni punktmutatsioon. Homosügootseid 
mutante on valge rassi hulgas ligikaudu 12%, kellel 
kaasneb ensüümi aktiivsuse vähenemine 50% võrra 
ja ensüüm on termolabiilne. Foolhappe 
suboptimaalsel tarvitamisel on termolabiilse 
genotüübiga isikutel Hcy-tase veres tavapärasest 
kõrgem, kuid kardiovaskulaarset riski see ei mõjuta. 
Seega pole igapäevases praktikas kardio
vaskulaarse riski hindamisel MTHFR termolabiilsuse 
geneetiline uurimine vajalik (7).

2. Omandatud põhjused
Homotsüsteiini taset veres mõjutavad vanus, 

sugu, suitsetamine, toitumine, kaasuvad haigused 
ja mitmed ravimid. B12-, B6-vitamiini ja foolhappe 

kestev defitsiit tekitab hüperhomotsüsteineemiat. 
Norras tehtud uuringus leiti, et Hcy-tase tõuseb 
vanusega (1 |lmol dekaadis), kohvi rohkel 
tarvitamisel (2 p.mol/1 üle 9 tassi kohvi joomisel 
päevas) ja suitsetajatel (kuni 2 umol/l naistel, kes 
suitsetavad üle 20 sigareti päevas). Hcy 
plasmatase suureneb isegi neerude funktsiooni 
tagasihoidliku (kreatiniinikliirens < 60 ml/min) 
halvenemise korral. Patofüsioloogiline mehhanism 
ei ole selge, aga Hcy vähenenud eritumine 

neerude kaudu ei tule arvesse, sest uriiniga erituv 
Hcy-kliirens on ainult 0,3% kreatiniinikliirensist. 
Arvatakse, et põhjuseks on Hcy katabolismi häire 
proksimaalsetes tubulaarsetes rakkudes (seal 

toimub 70% plasma Hcy-kliirensist) või ureemiast 

tingitud toksiline mõju ekstrarenaalsele Hcy 

metabolismile (7). Hcy-tase väheneb dialüüsi järel 
ja tema tõusnud kontsentratsioon võib osaliselt 

seletada ateroskleroosi kiirenemist lõppstaadiumis 
neeruhaiguse korral (9). Suitsetamine tõstab 

plasmas Hcy-taset. Võimalike mehhanismidena 
tulevad arvesse suitsetamise negatiivne mõju 
plasma tioolide redoksstaatusele ning B6-vitamiini 
koensüümvormi (püridoksaalfosfaadi) sünteesile. 

Suitsetajatel on vitamiinide sisaldus plasmas 
väiksem kui mittesuitsetajatel (10). Meno- 

pausijärgset hüperhomotsüsteineemiat seletatakse 
17-ß-östradiooli taseme langusega (11). 

Kaasuvatest haigustest põhjustavad hüperhomo

tsüsteineemiat pernitsioosne aneemia, psoriaas, 
äge lümfoblastne leukeemia, hüpotüroidism, 
erineva lokalisatsiooniga (rind, munasarjad, 
pankreas) kartsinoomid. Pernitsioosse aneemia 
korral on hüperhomotsüsteineemia väga sage 
(95%-l patsientidest) ja abiks selle haiguse 
diagnoosimisel. Transformeerunud rakukultuurid ei 
ole võimelised Hcy kasutama. Arvatakse, et 
prolifereeruvad tuumorirakud ei suuda 
endogeenset Hcy metaboliseerida. Ka äge 
lümfoblastne leukeemia on seotud Hcy tugeva 

kontsentratsioonitõusuga seerumis, pärast 
kemoteraapiat selle hulk väheneb drastiliselt. 
Ravimid, mis mõjutavad foolhappe (metotreksaat, 
karbamasepiin, fenütoiin) ja В- vitamiini (azaribiin) 
metabolismi, suurendavad Hcy-taset. Teofülliin, 
olles püridoksaalfosfaadi (B6-vitamiini koensüüm

vorm) antagonist, võib põhjustada hüperhomo
tsüsteineemiat (9). Ravi kortikosteroidide, 
lämmastikoksiidi, tiaziid-diureetikute, fibraatide, 
nikotiinhappe ja penitsillamiiniga põhjustab samuti 
erinevate mehhanismide kaudu veres Hcy-taseme 
tõusu (8). Ravi fenofibraadiga suurendab Hcy-taset 
veres, kuid vitamiinide ja kreatiniinitaset seerumis 
ei mõjuta. Kas see omakorda vähendab ravimi 
võimet kaitsta kardiovaskulaarsete haiguste eest, 
pole teada (12).
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Hüperhomotsüsteineemia ja 
kardiovaskulaarsed haigused

1976. aastal kirjeldati esimest korda südame 
isheemiatõve haigetel metioniini koormuse järel 
homotsüsteiini-tsüsteiini hulga kasvu võrrelduna 
kontrollgrupiga, näidates hüperhomotsüsteineemia 
ja isheemiatõve vahelist seost (7). Järgnevates 

töödes (4-7, 10) leiti, et hüperhomotsüsteineemia 
on kardiovaskulaarsete haiguste riskitegur, 

sõltumata teiste riskitegurite olemasolust. Leiti, et 

riikidevahelised erinevused Hcy plasmatasemes 
seostusid oluliselt suremusega kardiovaskulaar- 

setesse haigustesse (r = 0,71; p < 0,005) 13 riigis, 

viidates, et Hcy on eri populatsioonides 

kardiovaskulaarse haigestumuse varieeruvuses 
oluline tegur (13). 1995. aastal 27 uurimuse 
metaanalüüsil Boushey jt (14) hindasid suhtelist riski 
südame isheemiatõve (OR 1,7; 95% usalduspiirid 

1,5- 1,9), tserebrovaskulaarsete haiguste (OR 2,5; 

95% usalduspiirid 2,0-3,0) ja perifeersete arterite 
okluseerivate haiguste (OR 6,8; 95% usalduspiirid 
2,9-15,8) suhtes, kusjuures hüperhomo- 
tsüsteineemiaks peeti väärtusi üle kontrollgrupi 
homotsüsteiini 90. või 95. protsentiili. Nad leidsid, 

et Hcy-taseme tõus 5 p.mol/1 suurendab südame 
isheemiatõve riski sarnaselt kolesterooli taseme 

tõusuga 0,5 mmol/l.
Suures 750 patsienti ja 9 Euroopa riiki hõlmavas 

juht-kontrolluuringus (6) leiti, et hüperhomo

tsüsteineemia (defineeritud kui kontrollgrupi 
80. protsentiil, s.t tühja kõhuga võetud 
Hcy > 12 pmol/l või metioniini koormustest! järel 

> 38 p.mol/1) on sarnaselt suitsetamise ja 
hüperkolesteroleemiaga ateroskleroosi tekke 

sõltumatu riskifaktor. Tugev seos leiti hüperhomo

tsüsteineemia ning suitsetamise ja hüpertensiooni 

vahel. Nende kolme riskiteguri samaaegne 
esinemine suurendab suhtelist kardiovaskulaarset 

riski 2-3 korda.
Nende tavapäraste riskifaktorite kontroll on 

seetõttu hüperhomotsüsteineemilistel isheemia- 

tõvega patsientidel eriti oluline.
Tagasivaatavates uuringutes on Hcy-taseme ja 

kardiovaskulaarsete haiguste vahel leitud suurem 

seos kui edasivaatavates või juht-kontrolluuringutes. 
Siiani on lahtine küsimus, kas Hcy põhjustab 

veresoone aterosklerootilise kahjustuse teket või on 
ta tõusnud olemasoleva vaskulaarse haiguse 

tagajärjel (7). Andmed pärgarterite ate
rosklerootilise kahjustuse ulatuse ja Hcy-taseme 
vahelise seose kohta on seni veel vastukäivad. 

Montalescot jt (15) leidsid, et stabiilse 
pingutusstenokardiaga patsientidel, kellel 

kaasnesid lisaks pärgarterite ateroskleroosile aju 

või perifeersete arterite kahjustusele viitavad 
sümptomid, oli Hcy-tase veres oluliselt kõrgem kui 

ainult pärgarterite haaratusega või tervetel. 

Pärgarterite aterosklerootilise kahjustuse ulatus 

korreleerus Hcy-tasemega nõrgalt. Hüpertoonia- 
tõve ja hüperhomotsüsteineemiaga patsientidel oli 
ateroskleroos pärgarterites difuussem ja 
arteriaalsete basseinide haaratus suurem kui 
südame isheemiatõvega patsientidel ilma kaasuva 

hüpertooniatõveta. Yoo jt (16) andmetel esines 
mõõdukas hüperhomotsüsteineemia (defineeritud 
kui 90. protsentiil tervetel - 13,2 pmol/l) 

sagedamini kolme pärgarteri aterosklerootilise 

kahjustusega kui ühe või kahe soone haigusega 
patsiendil. Järeldati, et mõõdukas hüperhomo
tsüsteineemia on kolme soone haiguse olemasolu 

prognoosimisel oluline (suhteline risk 2,78; 95% 
usalduspiirid 1,08-7,10; p < 0,02). Kolesterooli 
puhul sellist seost ei leitud. Püridoksaal-5'-fosfaadi 

(B6-vitamiini) madala kontsentratsiooni puhul ilmneb 
Hcy-tasemest sõltumatu ateroskleroosi suurenenud 
risk, mis viitab selle vitamiini võimalikule kaitsvale 

toimele (7).

Hcy-taseme ajutine vähenemine seerumis 
müokardiinfarkti ägedas faasis võib põhjustada 

hüperhomotsüsteineemia aladiagnoosimist. 
Ägedas faasis produtseeritakse hepaatilisi proteiine 

nagu C-reaktiivne valk ja seerumi amüloid A, 
väheneb hepaatiline albumiini süntees. Samas on 
enamik Hcy-st seotud albumiiniga. Seepärast 
soovitatakse pärast ägedat müokardiinfarkti 

skriiningut hüperhomotsüsteineemia suhtes edasi 
lükata kuni 2 kuud (7). Kas müokardiinfarkti ägedas 
faasis võetud analüüs peegeldab ka eelnevat Hcy- 
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taset, pole teada. On leitud oluline seos suremuse 

ja Hcy-taseme vahel nii müokardiinfarkti ägedas 

faasis kui ka stabiilse pingutusstenokardiaga 
haigetel (5, 17).

Aterogeensed ja protrombootilised 
mehhanismid

Hüperhomotsüsteineemiat peetakse aterogeneesi 
ja tromboosi soodustajaks, kuigi selle 
patofüsioloogilised mehhanismid pole veel selged. 

In vitro uuringutes (enamasti kasutati inimese 
nabaveeni endoteelirakkude kultuuri) selgunud 
mehhanismid on kliinilistes uuringutes leidnud harva 
kinnitust. Peamine kriitika in vitro uuringute kohta 
puudutab kasutatud Hcy-kontsentratsiooni, mis 
ületab 10-100 korda ateroskleroosiga patsientidel 
mõõdetud Hcy-väärtusi. Samas on aga leitud, et 
Hcy soodustab ateroskleroosi oksüdatiivse stressi 
kaudu, soodustades reaktiivsete hapniku- 
radikaalide teket Hcy autooksüdatsioonil homo- 
tsüstiiniks, homotsüsteiini-tsüsteiini disulfiidiks ja 
homotsüsteiini tiolaktooniks. Viimati mainitud 
protsess soodustab väikese tihedusega 
lipoproteiinide oksüdatsiooni, s.t muudab neid 
aterogeenseteks. Aterogeneesi seiskohalt on 
olulised ka in vitro leitud Hcy vaskulaarse 
silelihasraku kasvu ja kollageeni ladestumist 

soodustav toime.
Hüperhomotsüsteineemia seostub endoteeli 

düsfunktsiooniga. Viimane on aga aterosklerootilise 

protsessi varase etapi nn võtmesündmus, millele 
järgnevad häired endoteeli antikoagulantsetes 
omadustes ja vasomotoorse toonuse regulatsioonis. 
Koekultuuris on hüperhomotsüsteineemia toimel 
leitud hüübimisfaktorite suurenenud aktiivsust, 
proteiin C aktivatsiooni vähenemist, koefaktori 

induktsiooni ja vähenenud fibrinolüütilist aktiivsust 
tingituna selektiivsest koe plasminogeeni aktivaatori 
retseptorite vähenemisest. Endoteeliraku 
ekspositsioon homotsüsteiinile in vitro põhjustab 

hapniku olemasolul algselt S-nitroso-homotsüsteiini 
moodustumist, mis vastandina Hcy-le on 
märkimisväärne vasodilataator ja trombotsüütide 

inhibiitor. Samas aga vähendab püsiv 
hüperhomotsüsteineemia lämmastikoksiidi 

(veresoonte lõõgastusfaktor) produktsiooni ja 

endoteelirakkude võimet vähendada Hcy 
toksilisust. Hcy vähendab lämmastikoksiidi 
biosaadavust, soodustades tema oksüdatiivset 

lammutamist ja inhibeerides endoteliaalset 
produktsiooni.

Metioniini koormustesti järel endoteel-sõltuv 
vasodilatatsioon halveneb. Seda saab C-vitamiini 

manustamisega blokeerida ning see toetab 
arusaama, et Hcy kahjustava toime üheks 
kaalukaks aluseks on oksüdatiivne stress. Tervetel 

inimestel (Hcy > 13 |lmol/l) oli foolhape efektiivne 
nii endoteeli funktsiooni parandamises kui ka Hcy- 
taseme langetamises. Tervetel vabatahtlikel on 
leitud koagulatsiooni akuutset aktiveerumist ja 
halvenenud vaskulaarset vastust L-arginiinile 

metioniini koormustesti järel. Ennetav ravi 
antioksüdantsete vitamiinidega (C ja E) hoidis 
täielikult ära endoteeli düsfunktsiooni tekke, mis 
jällegi viitab oksüdatiivsele stressile kui Hcy tingitud 
vaskulaarse kahjustuse mehhanismile (7).

Hüperhomotsüsteineemia ravi võima
lused

Ideaalne ravi oleks hüperhomotsüsteineemia 
põhjuse kõrvaldamine. Paljudel juhtudel annab aga 
piisava tulemuse ka vitamiinide adekvaatne 
kasutamine. Nii on leitud, et 2-6 nädala jooksul 
foolhappega ravides langes Hcy-tase veres > 90%-l 
patsientidest. Neerupuudulikkusega patsiendid 
vajavad ilmselt suuremaid vitamiinidoose (sõltuvalt 
olukorrast võivad need olla kuni 20 mg päevas) 
kui normaalse neerufunktsiooniga patsiendid. 

Metaanalüüs 12 uuringust (18), mis hõlmas 1114 
patsienti, näitas, et ravi foolhappega langetas 
oluliselt Hcy-taset veres. Pärast ravieelse Hcy- 

taseme standardiseerimist algtasemele 12 |lmol/l 
homotsüsteiini ja 12 nmol/l foolhappe jaoks 
langetas foolhape (0,5-5 mg) Hcy-taset 25% 
(95% usalduspiirid 23-28%). B]2-vitamiini 
lisamisega (keskmiselt 0,5 mg päevas) kaasnes 
täiendav Hcy-taseme langus 7% (3-10%). 
B6-vitamiini lisamine lisaefekti ei andnud. 
Foolhappega ravimisel peab aga kindlasti 
selgitama, kas patsiendil pole s и Ь к I i i n i I i st 
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B12-vifamiini defitsiiti, sest neil võib foolhapperavi 

varjata B12-vitamiini defitsiidiga kaasnevat 
hematoloogilist leidu ja viia progresseeruvale 

neuroloogilisele kahjustusele (seljaaju 
kombineeritud subakuutne degeneratsioon). Seda 
saab vältida, määrates enne foolhappega ravi 
algust veres B12-vitamiini taseme või lisades 
B,-vitamiini vähemalt 0,4 mg päevas. Tuleb silmas 
pidada, et B12-vitamiin imendub mittespetsiifiliselt 
vaid 0,1-1% ja täiesti terve indiviidi päevane 

B12-vitamiini vajatav annus on 0,003-0,004 mg. 
Hüperhomotsüsteineemia ravis soovitatakse 
astmelist lähenemist, kus pärast Hcy kõrgenenud 

väärtuse tuvastamist määratakse veres B12-vitamiini 

tase. Kui see on langenud, tuleb leida põhjus ja 
teha adekvaatne ravi, kui B12-vitamiini tase on 

normis, alustatakse ravi foolhappega (0,4-1 mg 
päevas). Kui ravi foonil hüperhomotsüsteineemia 
püsib, suurendatakse foolhappe annust, vajadusel 

lisatakse B12-ja B6-vitamiinid. Kui ka kombineeritud 
ravi ei langeta Hcy-taset piisavalt, lisatakse befaiini 

(kuni 3 grammi päevas).
Kuigi kombinatsioon foolhappe (2,5 mg), 

B6-vitamiini (25 mg) ja B12-vitamiiniga (0,25 mg 
päevas) vähendas karotiidarteritel ateroskleroosi 

progresseerumist (19), otsivad käimasolevad 
suured edasivaatavad randomiseeritud kliinilised 
uuringud Hcy langetava ravi võimalikku soodsat 

mõju kardiovaskulaarsele haigestumisele ja 

suremusele mõõduka hüperhomotsüsteineemiaga 

isikutel.
Keda uurida hüperhomotsüsteineemia 

suhtes?
Hüperhomotsüsteineemia suhtes soovitatakse 

uurida patsiente, kellel on ateroskleroos tekkinud 

varakult (meestel < 55 a, naistel < 65 a) või 
puuduvad tavapärased ateroskleroosi riskifaktorid, 
kaasub perifeersete veresoonte okluseeriv haigus, 

hüpotüreoidism, halvenenud neerufunktsioon, 

kasvajad, erütematoosne luupus või esineb 
ateroskleroos noores eas lähisugulastel. Samuti 

tuleks Hcy määrata patsientidel, kes saavad 
ravimeid, mis võivad veres Hcy-taset tõsta, või 
organite transplantatsiooni järel (11). Tasuks 

arvestada ka seda, et vananemisel väheneb 
foolhappe ja В12-vitamiini imendumine, mis 

põhjustab tasapisi genoomi ebastabiilsuse 
kujunemise, seega suureneb oluliselt ka mitmete 

haiguste risk (20).
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Summary
Hyperhomocysteinemia - a novel risk factor for several diseases

Hyperhomocysteinemia is associated with several 

diseases and conditions like vitamin deficiencies, renal 

insufficiency, smoking, postmenopausal status, 

increasing age, etc. There is overwhelming 

epidemiological evidence that hyperhomocysteinemia 

is an independent and graded cardiovascular risk factor, 

although a cause-and-effect relationship is still an open 

question. The most frequent inherited disturbance of 

homocysteine metabolism is point mutation in the 

metylenetetrahydrofolate gene, which is not associated 

with increased cardiovascular risk. A reference value 

for fasting homocysteine is 15 p.mol/1, although there 

seems to be no definite threshold in the linear relation 

between homocysteine concentration and 

cardiovascular risk. It has been demonstrated that 

hyperhomocysteinemia is a strong predictor of mortality 

both in patients with angiographically confirmed 

coronary artery disease and with acute coronary 

syndromes. Possible mechanisms for promoting 

atherogenesis and thrombosis include endothelial 

damage, platelet activation, smooth muscle proliferation, 

and excessive oxidative modification of low-density 

lipoprotein. Endothelial damage appears to be 

mediated by oxidative stress. Supplementation of folic 

acid and vitamin B|2 reduces homocysteine level. 

Ongoing large prospective, randomised controlled trials 

are focusing on the potential beneficial effect of 

homocysteine lowering therapy on cardiovascular 

morbidity and mortality in subjects with hyper

homocysteinemia.

piibe.muda@kliinikum.ee
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Dihüdropüridiinirea kaltsiumiantagonistide 
rakendamise uued võimalused arteriaalse 
hüpertensiooni ja stenokardia ravis

Tatjana Šipiloval, Liidia Abramova2, Elga Mesimaa3, Peeter Laane1, Jüri Kaik1, Igor
Pšenitšnikov - ’Eesti Kardioloogia Instituut, 2Pelgulinna Haigla, Kopli polikliinik, 3Järve Haigla

arteriaalne hüpertensioon, kaltsiumiantagonistid, amlodipiin

2001. aasta jaanuaris täienes soodusravimite 
nimekiri uute ravimitega: amlodipiin, latsidipiin, 
felodipiin, nitrendipiin. Kõik need preparaadid on 
kaltsiumiantagonistide II ja III põlvkonna esindajad. 

Kaltsiumiantagonistid on küllaltki erineva keemilise 
struktuuriga ravimite rühm. Nende ühiseks 

omaduseks on konkreetne antagonism potentsiaal- 

sõltuvate kaltsiumikanalite suhtes.
On teada, et ekstratsellulaarsed Ca2+-ioonid 

pääsevad kardiomüotsüütidesse ja silelihas- 
rakkudesse spetsiaalsete kaltsiumikanalite kaudu, 
mis avanevad rakumembraanide osalise 
depolarisatsiooni, s.t aktsioonipotentsiaali ajal. 
Oma ülevaates analüüsib J. Kaik (1) detailselt 

kaltsiumikanalite tüüpe ja nimetab aineid, mis on 
võimelised neid kanaleid inaktiveerima. Üldiselt 

takistavad kaltsiumiantagonistid transmembraanset 

kaltsiumiioonide voolu rakkudesse. Kaltsiumi 
suurenenud sisaldus rakus tagab kalduvuse 

generaliseeritud vasokonstriktsiooniks. Kaltsiumi

kanalite blokaatorite tähtsamaks hemodünaami- 
liseks toimeks on süstoolse ja diastoolse vererõhu 

langetamine ning koronaarse ja neerusisese 

verevoolu suurendamine. Enam levinud 
kaltsiumiantagonistide klassifikatsioon (2) on 

toodud tabelis 1.
Kirjanduses võib kohata nn bradükardiliste 

[heart rate lowering] kaltsiumiantagonistide 
vastandamist vasodilateerivatele. Esimeste hulka 

kuuluvad verapamiil ja diltiaseem, millel on ka 
kardioprotektiivne toime läbipõetud müokardiin- 
farktiga haigetel. Teiste hulka kuuluvad nifedipiin 
ja muud lühitoimelised dihüdropüridiinid (DHP). 

Käesolevas artiklis iseloomustatakse 
üksikasjalikumalt dihüdropüridiinide rühma.

Esimest dihüdropüridiinide põlvkonda 
iseloomustavad:

1) lühiaegne toime (4-6 tundi);

Tabel 1. Kaltsiumiantagonistide klassifikatsioon (2)

Grupp Esimene põlvkond Teine põlvkond 
II A II В

Kolmas põlvkond

Dihüdropüridiinid Nifedipiin Nifedipiin SR/GITS Benedipiin Amlodipiin
(arterid > süda) Felodipiin ER

Isradipiin ER
Nisoldipiin ER

Isradipiin
Manidipiin 
Nilvadipiin
Nimodipiin 
Nisoldipiin 
Nitrendipiin

Latsidipiin*
Lercanidipiin* 
Clinidipiin*

Bensodiasepiinid
(arterid = süda)

Diltiaseem Diltiaseem SR Clentiaseem*

Fenüülalküülamiinid
(arterid < süda)

Verapamiil Verapamiil SR Aminapiil*

Hallopamiil*

SR = sustdned release; 
* preparaadid, mida ei

GITS = gastrointestind therapeutic system; ER - extended release (lühendite selgitus tekstis) 
olnud originaaJklassifikatsioonis
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2) ravimi toime suured erinevused eri 

patsientidel, põhjuseks ravimi väike ja kõikuv 
biosaadavus;

3) kõrvaltoimed, nagu südamekloppimine ja 

peavalu, mis on otseselt seotud vasodilatatsiooniga 
ning sümpato-adrenaalsüsteemi aktiviseerumisega 
kiire maksimaalse kontsentratsiooni saavutamise 
foonil vereplasmas;

4) negatiivne ino- ja dromotroopne toime.

Teise põlvkonna DHP jagatakse kaheks 
alarühmaks: II A ja II B. Esimese grupi ravimid 
imenduvad ja toimivad aeglasemalt; teise gruppi 
kuuluvad uue keemilise struktuuriga preparaadid. 
II A klassi kaltsiumiantagonistide kasutamisel esineb 
vähem või harvemini kõrvaltoimeid ja nad on 
vähem väljendunud tänu ravimite toime 
aeglasemale algusele ja pikemale kestusele, 
võrreldes I põlvkonnaga; II В klassi esindajad on 
seoses suurema vasoselektiivsusega väiksema ino
ja dromotroopse efektiga.

Aeglasema toimega ravimivormide tähis
tamiseks kasutatakse järgmisi sümboleid: retard; 
CC ^coaf core); CD [controlled delivery); С R 
[controlled release); ER [extended release); LA 
[long acting); LP [liberation proIongee); GITS 
[gastrointestinaltherapeutic system); SR [sustained 

release) ja XL, XR ning OROS.
Esitame mõned patenteeritud retard- 

preparaatide nimetused: Nifedipin SR: Adalat 

retard (Bayer), Corinfar retard (Asta Medico), 
Cordipin retard (KRKA), Nycopin (Nycomed 
SEFA), Nifecard (LEK), Nifedipin T20 Stada retard, 

Nifedipin retard (Ratiopharm); Nifedipin GITS: 
Adalat OROS, Adalat XL, Osmoadalat, Procardia 

XL. Felodipiin esineb vaid firma Astra-Zeneca 
esitatud retardvormina Plendil. Nitrendipiin on 
esindatud Eesti turul kahe preparaadina: Lusopress 

(Berlin Chemie) ja Unipres (KRKA).
Erinevalt Nifedipin SRist tagab nifedipiini GITS- 

vorm ravimi ühtlasema sattumise verre 24 tunni 
jooksul. Nifedipin GITS antihüpertensiivne efekt 

jääb stabiilseks 24 tunni jooksul, mistõttu on 

võimalik selle ühekordne manustamine ööpäevas 
erinevalt tavalistest retardvormidest, mida tuleb 

määrata 2 korda ööpäevas.

Kolmanda põlvkonna DHP prototüübiks 
on amlodipiin (Norvasc) firmalt Pfizer. Ravim erineb 

nii esimese kui teise põlvkonna kaltsiumikanalite 
blokaatoritest järgmiste parameetrite poolest:

1) kindel toime, sest amlodipiini biosaadavus 

on suur (64%) ja püsikontsentratsiooni korral on 
maksimaalse ja minimaalse taseme erinevus väike 
(T/P suhe);

2) kuni 24 tundi kestev toime (2);

3) amlodipiini mõju NO modulatsioonile 
endoteelis (3).

Kõikide DHP kaltsiumiantagonistide ühiseks 
omaduseks on lipofiilsus, mistõttu nad imenduvad 
hästi mao-sooletraktis. DHP metaboliseeritakse 
maksas, kus nad muutuvad täielikult inaktiivseteks 
metaboliitideks ning erituvad neerude ja mao- 
sooletrakti kaudu. Eritumine aeglustub vanemas eas 
ja maksapatoloogiaga inimestel. Seega tuleb üle 
60-65 a patsientidel ja maksatsirroosiga haigetel 
kasutada väiksemaid annuseid. Kuna DHP 
metaboliseeruvad maksas, on nad ohutud 
neerupuudulikkuse esinemisel ning seetõttu on nad 

eelistatud arteriaalse hüpertensiooni ja stenokardia 
raviks võrreldes diureetikumide, 1-blokaatorite ja 
AKE-inhibiitoritega.

Sellega lõpeb ka erinevate DHP sarnasus. 
Küllaltki suured erinevused esinevad bio- 
saadavuses, poolväärtusajas (T12), jaotusruumalas 
ja maksimaalse kontsentratsiooni saavutamisel 
vereplasmas (Tmax) (vt tabel 2).

Dihüdropüridiinide biosaadavus varieerub laiades 
piirides. Suurim on see amlodipiinil (60-80%), 
väikseim nisoldipiinil (4-8%). Pakub huvi, et 
kõrgvererõhktõvega haigetel on amlodipiini 
biosaadavus suurem kui normotoonikutel (vastavalt 
80% ja 60-65%). T'/2 on näitaja, mis määrab ravimi 
toime kestuse. See on kõige pikem amlodipiinil, 
kusjuures hüpertensiivsetel haigetel on see pikem kui 
normotoonikutel (53 ja 35-50 tundi). Jaotusruumala 
on kõige suurem amlodipiinil (21 l/kg).

Oluline on ka ravimi maksimaalse 
kontsentratsiooni saabumise aeg vereplasmas 
(Tmax), kuna sellega on seletatavad ravimi kliinilise
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Tabel 2. DHP farmakokineetilised omadused

Preparaat Biosaadavus (%) Seondumine
plasmavalkudega (%)

Poolväärtusaeg 
(T'/2 ) (t)

Jaotusruumala 
(I/kg)

Tmax (t)

Nifedipiin 20-30 92-98 2-11 0,6-1,4 0,15
Amlodipiin 60-80 99 35-2 21 6^12
Isradipiin 17-33 7 7-8 4 1,6
Nikardipiin 7-30 7 4-5 7 0,5-1
Nisoldipiin 4-8 99 8-12 2,7 1-2
Nitrendipiin 15-30 98 8-18 13,4 2
Felodipiin 12-16 99 3-14 6-18 1,5
Latsidipiin 2-9 7 7-8 7 1
Tmax - maksimaalse kontsentratsiooni saavutamise aeg plasmas

toime iseärasused. Kõige lühem Tmax on 
nifedipiinil (20-40 min), mistõttu nifedipiin on 

valikravimiks, kui on vaja kiiresti alandada 
vererõhku. Nifedipiini aeglaselt vabanevate 
ravimivormide kasutamise korral, kui puudub 

vajadus kiiresti langetada vererõhku, peab arst 
patsiendile selgitama, miks tabletti ei tohi purustada 

ega katki närida, sest vastasel korral ravimi toime 

saabub ja ka möödub liiga ruttu. Kõige pikem 
maksimaalse kontsentratsiooni saabumise aeg on 
amlodipiinil (Tmax 6- 12 t). Lisaks sellele saabub 

amlodipiini püsikontsentratsioon vereplasmas 7-8 
päevaga, mistõttu amlodipiini kiiret kliinilist toimet 
ei ole oodata. Teisest küljest aga vähendab pikk 
Tmax amlodipiini vasodilatatoorsete kõrvaltoimete 
esinemissagedust. Kõigi pikatoimeliste DHPde 
(amlodipiin, nifedipiini prolongeeritud 
ravimivormid, felodipiin) kliiniline toime saabub 
aeglaselt, mistõttu nende annuseid tuleks 
hüpertooniatõvega haigetel vajadusel suurendada 

mitte enne 2-3-nädalast pidevat ravi.
Tähelepanu väärib DHP koostoime toidu, 

alkoholi ja teiste ravimitega, mis samuti 
metaboliseeruvad maksas. Uuringud on näidanud, 

et koos toiduga felodipiini biosaadavus suureneb 

keskmiselt 50% ja maksimaalse kontsentratsiooni 
saabumise aeg vereplasmas kahekordistub. 
Felodipiinist erinevalt amlodipiini biosaadavus 
toidust ei sõltu. Väidetakse, et greibimahl 
suurendab kolm korda felodipiini biosaadavust, 
kõrvaltoimena suureneb aga ka preparaadi 
vasodilatatiivne efekt (4). Nifedipiini biosaadavus 
suureneb greibimahla toimel tunduvalt vähem. 

Apelsinimahl felodipiini biosaadavust ei mõjuta.

Erinevalt amlodipiinist suurendab alkohol nifedipiini 
ja felodipiini biosaadavust ning hemodünaamilisi 

efekte.
Tähtis on teada, et koostoimel teiste 

preparaatidega võib DHP mõju hemodünaamikale 

olla erinev. Lühitoimeliste DHPde ja OC-adreno- 
blokaatorite koostoimel (nt prasosiiniga) või 
koostoimel otseste vasodilataatoritega (hüdralasiin) 

esineb väljendunud vasodilatatsioon. Samas on 

pikatoimelise A-blokaatori (doksasosiini) ja 
amlodipiini kombinatsioon efektiivne resistentse 
hüpertoonia korral (5). Koos südame- 
glükosiididega suureneb viimaste kontsentratsioon 
plasmas: nifedipiini toimel 20%, nisoldipiini toimel 
15-26%, felodipiini toimel 40% ja nitrendipiini 

toimel 100%. Amlodipiin ei mõjuta digoksiini 
püsikontsentratsioon! ega neerukliirensit (6, 7). 
Teisest küljest suurendavad maksafermentide 
induktorid (barbituraadid, karbamasepiin, 
fenütoiin, rifampitsiin) DH P-kliirensit (v.a 
amlodipiinil) ja seega alandavad nende toimet. 
Vastupidi, maksafermentide inhibiitorid (tsimetidiin, 
kloorpromasiin) aeglustavad aga DHP metabolismi 

ja võivad potentseerida nende toimet. Näiteks 
suurendab tsimetidiin nifedipiini ja felodipiini 
plasmakontsentratsiooni, kuid ei mõjuta amlodipiini 

vastavat näitajat. Ranitidiin ei mõjuta DHP ja 
lipofiilsete ß-blokaatorite kliirensit, sest ta ei ole 
maksafermentide inhibiitoriks. Ülaltoodut 
arvestades on amlodipiin kaltsiumiantagonistidest 
eelistatuim, kui haige vajab erinevaid 
ravimikombinatsioone. Kardioloogilises praktikas 
kasutatakse laialt DHP ja ß-blokaatorite 
kombinatsiooni. On andmeid, et atenolool annuses 
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100 mg suurendab nitrendipiini nivood veres ja 
vähendab kaks korda selle eliminatsiooni. Sama 

toimega on ka atsebutolool. Nisoldipiin 
suurendab propanolooli ja felodipiin metoprolooli 

plasmakontsentratsiooni 50%.

DHP kõrvaltoimed on küllaltki hästi teada 
ja neid on uuritud pikaajalistes kliinilistes 

uuringutes (8, 9, 10). Neid võib jaotada 
järgmiselt:

1) sümptomid, mis on seotud vasodilatat- 

siooniga (peavalu, pearinglus, näopunetus, 
südamekloppimine, perifeersed tursed);

2) negatiivsed ino- ja dromotroopsed toimed;
3) mao- ja sooletraktiga seotud toimed 

(kõhukinnisus, kõhulahtisus, oksendamine);

4) metaboolsed ja teiste preparaatidega 
koosmõjust tingitud toimed, mida kirjeldasime 
eespool.

Reaalne kõrvaltoimete esinemissagedus DHP 
kasutamisel sõltub otseselt südamelihase 
kahjustuse astmest ja ravimi doosist. Nii näiteks 
on lühitoimelisi DHP ägeda müokardiinfarkti korral 
või ebastabiilse stenokardiaga haigetele ohtlik 
manustada (11). Ohtliku proisheemilise efekti 
vältimiseks on otstarbekam neid kombineerida 1- 

blokaatorite või AKE-inhibiitoritega. Retard- 
vormidest on nifedipiin GITS taluvus tunduvalt 
parem kui tavalisel nifedipiinil või nifedipiin SRil. 
Vasodilatatsiooniga seotud kõrvaltoimete 
esinemissagedus on vastavalt 10-20%, 33-58%, 
16-23%. Kõige väiksem vasodilatatoorne toime 
on amlodipiinil - 10%. Kõrvaltoimete tõttu 
katkestas ravi nifedipiini-, nifedipiin retardi ja 
felodipiinigrupis 5-7%, kuid amlodipiini korral 
vaid 1% (12, 13). Tänu heale biosaadavusele, 
ülipikale toimeajale (24-36 t) ning maksimaalse 

ja minimaalse vereplasma kontsentratsiooni 
väikesele vahele toimib amlodipiin pehmemalt 

võrreldes teiste DHP-rea preparaatidega.

Tavaarvamuse järgi ei avalda DHP mõju 
glükoosisisaldusele veres (14, 15), kuid mõnedel 

juhtudel on siiski täheldatud vere glükoosisisalduse 

vähest suurenemist, mis on seletatav reflektoorse 

sümpato-adrenaalsüsteemi aktivatsiooniga ja 

glükoosi mobilisatsiooni stimulatsiooniga maksast. 

Hiljuti avaldatud kahe uuringu ABCD (16) ja FACET 
(17) andmetel võib DHP manustamine 
hüpertooniatõvega diabeedihaigetel põhjustada 

südame-veresoonkonna tüsistusi (mittefataalne 
müokardiinfarkt, insult, südamepuudulikkuse teke). 
Samas selgus aga FACET uuringus, et kardiaalsete 
tüsistuste risk oli väikseim fosinopriili ja amlodipiini 
kombinatsiooni korral, võrreldes mõlema ravimi 

monoteraapiaga.
Ka HOT uuring (18) ei sedastanud diabeetikutel 

felodipiini negatiivset toimet, kusjuures diastoolse 

vererõhu langetamiseks vajas 74% neist haigetest 
kombineeritud ravi (AKE-inhibiitorid ja 
ß-blokaatorid). Lõpule jõudnud SYST-EUR (19) 

uuringus alustati ravi DHPga, mida seejärel 
kombineeriti AKE-inhibiitorite ja diureetikumidega. 
Mõlema töö alusel soovitatakse isoleeritud süstoolse 
hüpertensiooni raviks prolongeeritud toimega DHP.

Praegu on kasutusel palju erinevaid kaltsiumi- 
antagoniste hüpertensiooni ja stenokardia raviks (8, 
11, 20). Nende efektiivsus on üldjoontes ühesugune, 
mis raskendab valikut. Amlodipiini, felodipiini, 
nitrendipiini ja nifedipiin SR efektiivsuse võrdlemisel 
osutus nende hüpotensiivne efekt enam-vähem 
võrdseks, kuid südame frekvents! kiirendamisel jt 
kõrvaltoimete tekkimisel esines erinevus (9, 21). 
Näiteks osutus randomiseeritud võrdlevas uuringus 
ööpäevase vererõhu monitooringuga (22) 
amlodipiini (keskmine annus 7,4 mg ööpäevas) ja 
felodipiini (keskmine annus 11,2 mg ööpäevas) 
efektiivsus ühesuguseks, seejuures felodipiini toime 
saabus kiiremini, kuid ka peavalu ja perifeerseid 
turseid esines sagedamini kui amlodipiiniga 
ravimisel. Sarnased andmed on saadud ka teistes 

uuringutes (12, 23).
Kliinilised tähelepanekud. Käesoleva artikli 

autorid uurisid DHP kasutamist kolmes Tallinna 
raviasutuses: Eesti Kardioloogia Instituudi 
konsultatiivses polikliinikus, Järve Haiglas ja 
Pelgulinna Haigla Kopli polikliinikus. See analüüs 
ei pretendeeri täiuslikule, platseebokontrolliga 
uuringule, vaid üldistab nimetatud klassi 
preparaatide kasutamise kogemust. Analüüsist 
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selgus, et arstid ei määra pikaajaliseks kasutamiseks 
lühitoimelisi nifedipiine, soovitades neid vaid 

anginoosse hoo või hüpertoonilise kriisi 
kupeerimiseks. Retardvorme ei määrata tavaliselt 

mitte monoteraapiana, vaid kombinatsioonis teiste 
preparaatidega. Peamiselt kasutati Corinfar-retardi 
(Asta), Nifedipin-retardi (Ratiopharm) ja Adalat 
OROSt (Bayer). Haigele tuleb selgitada, et 
retard tab lette ei tohi poolitada, sest tableti struktuuri 
rikkumisel kaob prolongeeritud toime. Toime võib 
muutuda ka mao-sooletraktihäirete puhul. Näiteks 
Nifedipin GITS on vastunäidustatud stenooside ja 

striktuuride esinemisel söögitorus, maos ja 
soolestikus, samuti haavandilise koliidi puhul. 
Ülaltoodud hoiatused ei kehti amlodipiini kohta.

Mõõduka hüpertensiooni puhul kasutati 

monoteraapiana küllaltki sageli Plendil'i (Astra 
Zeneca) ja Norvasc'i (Pfizer). Me uurisime nende 
ravimite toimet 129 haigel, kelle vererõhk oli üle 

140/90 mm Hg. Manustasime 6-12 kuu jooksul 

Plendil'i (n = 46) keskmises annuses 4,7 ± 1,3 mg 
ja Norvasc'i (n = 83) annuses 5,4 ± 1,1 mg. 
Plendil'i ja Norvasc'i saanud haigete gruppides 
ei esinenud statistiliselt olulisi erinevusi arteriaalse 

vererõhu algväärtustes ega ka süstoolse ja 

diastoolse vererõhu languse määras. 
Tähelepanuväärne on, et märgatavat tahhükardiat 

ei tekkinud.
Preparaatide taluvus oli väga hea. Me 

registreerisime peavalu vaid 4 haigel (neist 3 sai 
Plendil'i ja 1 Norvascil'i), perifeerseid turseid 
9 haigel (neist 4 sai Plendil'i ja 5 Norvascil'i) ning 
nahapunetust 3 haigel (neist 2 sai Plendil'i ja 
1 Norvascil'i), kuid olukorda analüüsides tulime 
järeldusele, et neid kõrvaltoimeid oleks saanud ka 
vältida. Näitena võib tuua 72-aastase naispatsiendi 

(kasv 155 cm, kaal 54 kg) alljärgneva 

diagnoosiga: MIC. Stenocardia. Hypertensio 
essenfialis (keskmine risk). Kolmandal Norvasc'i 
(10 mg ööpäevas) võtmise päeval tekkisid 
patsiendil tursed hüppeliigeste piirkonda, kuid 
annuse vähendamisel 5 mg-ni ööpäevas tursed 

pikkamööda kadusid, vererõhk langes ja 
stenokardiahood harvenesid. Meie tähelepanekute

Tabel 3. Plendili ja Norvasci kasutamine 1 nsiooniga
haigetel

Kliiniline iseloomustus Plendil Norvasc
M ± 8 M ± 8

Haigete arv 46 83

Haigete keskmine vanus (a) 56,2 ± 7,4 56,2 ± 7,0

Hüpertensiooni keskmine 
kestus (a)

9,5 ± 4,3 10,1 ± 5,2

Ravimi keskmine annus 4,7 ± 1,3 5,4 ± 1,1

Süstoolne vererõhk: 
enne ravi 190,5 ± 15,81 187,9 ± 14,93
ravi foonil 141,7 ± 9,21 143,8 ± 10,33

Diastoolne vererõhk: 
enne ravi 102,2 ± 6,92 105,5 ± 7,34
ravi foonil 82,1 ± 4,72 82,2 ± 2,64

Pulss:
enne ravi 68,1 ± 8,2 79,1 ±12,9
ravi foonil 69,3 + 6,0 77,9 ± 7,7
1-4 p < 0,05

järgi üle 65 a vanustel ja maksapatoloogiaga 

haigetel kaltsiumiantagonistide eritumine 
aeglustub, mistõttu ravimi esialgne annus peab 
olema väike. Eelkirjeldatud haige anamneesi 

täpsustamisel selgus, et tal esinesid ka valud 
maksapiirkonnas. Seega olid sellel patsiendil 
kõrvaltoime tekke põhjuseks ravimi suur annus ja 
maksapatoloogia. Selle näite põhjal tahaks 
märkida amlodipiini head antianginaalset efekti, 
mis julgustaski patsienti ravimit edasi võtma tursetele 

vaatamata.
Nifedipiini prolongeeritud toimega vorm, 

felodipiin ja amlodipiin, on näidustatud stenokardia 

raviks. CAPE uuringus (24) vähendas amlodipiin 

tõepäraselt stenokardiahoogude arvu ja 
nitroglütseriini vajadust. Amlodipiini taluvus oli 

niisama hea kui platseeboravimil. CASIS (25) 

uuringus suurendas amlodipiin koormustaluvust 
tredmillil, pikendades aega isheemia tekkeni, 
ß-blokaatoritega kombineerides DHP anti- 

anginaalne ja isheemiline efekt summeeruvad. 
Kõigil L-tüüpi kaltsiumiantagonistidel on suuremal 
või vähemal määral kardiodepressiivne toime ja 
neid ei soovitata määrata vasaku vatsakese 
väljendunud süstoolse düsfunktsiooni puhul.

PRAISE (13) uuringus hinnati amlodipiini toimet 
südamepuudulikkuse ja madala väljutus- 

314 ®Ь№557ВЕ>



fraktsiooniga (EF < 30%) haigetel digoksiini, 
diureetikumide ja AKE-inhibiitorite kasutamise 

foonil. Uuringus tõestati, et amlodipiin on ohutu 
südamepuudulikkusega haigetel. Käesoleva artikli 

autorid ordineerisid amlodipiini analoogsetele 
haigetele ja saavutasid samuti positiivse efekti.

Näide. 54-aastane patsient diagnoosiga 
M. hypertensivus cardia /is (org kahjustus III, 
ülikõrge risk), /nsufficientia cardiovascu/aris II 

saabus ravile ülikõrge vererõhuga - 240/ 

150 mm Hg. Kõrgenenud vererõhk esines ~ 10 
aasta vältel, viimasel ajal hakkas patsient tundma 
valusid ja raskust südamepiirkonnas. EKGs esinesid 

müokardiisheemia nähud ees-, vahe-, tipu- ja 
külgseinas. Kombineeritud ravi Co-Renitec'i, 
altiaseemi, hüpotiasiidi ja prolongeeritud toimega 
nitraatidega ei andnud oodatud tulemusi. Lisades 
raviskeemi 5 mg Norvasc'i ja suurendades annust 
10 mg, saabus positiivne efekt: vererõhk langes 
kuni 160/95 mm Hg, müokardiisheemia vähenes, 
valud rindkeres kadusid ja patsient suutis valuvabalt 

pikemat aega käia. Seega paranes haige 

elukvaliteet.

Meie andmetel (20) osutus Norvasc efektiivseks 
mõõduka hüpertoonia korral ka monoteraapiana. 

Väga soodne on Norvasc düshormonaalse 
kardiomüopaatiaga haigetel, nt kui klimak- 

teeriumiperioodil esineb koos hüpertensiooniga 
spastiline stenokardia või teised mittespetsiifilised 
üldnähud. Norvasc sobib hästi ka bronhiaal

astmaga haigetele, kellel kaasub hüpertoonia ja 
stenokardia. Nendel haigetel ei saa raviks 
kasutada beetablokaatoreid.

Kokkuvõte
Nüüdisajal on hüpertoonia ja stenokardia ravi 

mõeldamatu ilma kaltsiumiantagonistideta, mis 
peaksid sageli olema valikpreparaatideks ravi 
alustamisel. Nad on efektiivsed ja nende 
kõrvaltoimeid on võimalik vältida. Meie arvates 
sõltub nii DHP ravi efektiivsus kui ka kõrvaltoimete 
intensiivsus eelkõige arsti kogemusest valida 
haigele kõige sobivam preparaat ja annus.
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Summary
Dihydropyridine group calcium antagonists - the new possibilites

The review summarizes recent data concerning the 

treatment of cardiovascular diseases, particularly 

hypertension, using the dihydropyridine group calcium 

antagonists. Some of these drugs, the so-called third 

generation-lacidipine and amlodipine, are briefly 

characterized.
Our clinical experience was gained at three medical 

centres: Estonian Institute of Cardiology, Järve Hospital 

and Pelgulinna Hospital.

The efficacy and tolerability of amlodipine and the 

extended - release (ER) formulation of felodipine were 

compared in 129 patients with blood pressure >140/ 

90 mm HG. Both drugs reduced effectively blood 

pressure during 6- 12 months of active treatment. There 

was no significant difference in the efficacy and 

tolerability between the two drugs.

P. Laane, tel 6 207 252

316 LENV7LAVANLrS[D)



Losec mups*
omeprasool-magneesium

Hefcobacter
infektsiooni ravis

1 - NÄDALANE KOLMIKRAVI

Losec MURS® 20 mg
Amoksitsilliin 1000 mg
Klaritromütsiin 500 mg
või
Losec MURS® 20 mg
Metronidasool 500 mg
Klaritromütsiin 250 mg

Täiendav info: Pharmaca Estica’st ja
AstraZeneca Eesti esindusest
Liivalaia 22 Tallinn 10118 Tel 2 628 5040

Teerajaja gastroenteroloogias AstraZeneca 2
A Guiding Star in Gastoenterology



Aventis

TÕHUS RAVIM
HÜPERTOONIA JA SÜDAMEPUUDULIKKUSE RAVIKS

CARDACE
RAMIPRIIL

HOPE-uuringu tulemuste põhjal vähendab Cardace®

Südamepuudulikkuse tõttu hospitaliseerimist J

II 
U Idsuremust ______________________

Diabeedi teket ____

Ajuinsulte

Cax^
Täiendav informatsioon Pharmaca Estica 2001 vöi Aventis Pharma, 481Olevimägi 16, 10123 Tallinn. Tel: 6 273 488 Faks: 6 273

The Heart Outcome Prevention 
Evaluation Study Investigators: Effects 
of angiotensin-converting-enzyme 
inhibitor, ramipril, on cardiovascular 
events in high-risk patients.
NEJM 2000; 342; 3: 145-153

■« Ж*'



Eesti Arst 2001; 80 (6): 317—322

Arterite jäikus südame- ja veresoonkonnahaiguste 
riski näitajana arteriaalse hüpertensiooni korral

Ulvi Hinto, Rein Teesalu - TÜ kardioloogiakliinik

arterite jäikus, pulsirõhk, hüpertensioon, pulsilaine

Kõrge vererõhu tähtsust südame- ja vere
soonkonnahaiguste riskitegurina on korduvalt 
näidatud alates sfügmomanomeetri esmakordsest 
tutvustamisest ligi 100 aastat tagasi. Nüüdseks on 
mitmete randomiseeritud, kontrollitud uuringutega 

tõestatud, et hüpertensiooni ravi on kasulik tüsistuste 
vähenemise ja elulemuse paranemise seisukohalt.

Kõrge vererõhk on sageli vaid üks komponent 
paljude südame- ja veresoonkonnahaiguste 
riskitegurite hulgas, ainult alla 20%-l juhtudest 
esineb ta isoleeritult (1, 2). Hüpertensiooniga 
kaasnevad sageli lipiidide ainevahetuse häired, 
insuliini metabolismi muutused ja verehüübivuse 
suurenemine (2), mis võivad põhjustada ja 
soodustada arterite kahjustumist. Arterite 
avardatavuse vähenemine (seega vaskulaarse 
jäikuse suurenemine) on keskne patogeneetiline 
protsess ja esimene staadium fataalsete südame- 
ja veresoonkonnahaiguste tekkel hüpertensiooni 

korral.
Kuni 1970. aastateni peeti südame- ja 

veresoonkonnahaiguste riski hindamisel kõige 
olulisemaks näitajaks diastoolset vererõhku. 
Diastoolne vererõhk oli ka kriteeriumiks, mille alusel 

võeti patsiente antihüpertensiivset ravi hindavatesse 
uuringutesse. Seega ei võetud uuringutesse 
patsiente, kellel oli kõrgenenud süstoolne vererõhk, 

kuid distoolne vererõhk oli normi piires. Ka ravi 
toimet hinnati diastoolse vererõhu languse alusel. 

Arvatavasti seetõttu oli antihüpertensiivne ravi 
tunduvalt efektiivsem insuldi kui südame 

isheemiatõve ennetamisel. Hilisemates uuringutes 
leiti seos südame- ja veresoonkonnahaigustesse 
haigestumuse ja suremuse näitajate ning süstoolse 

vererõhu vahel. Viimases hüpertensiooni 

klassifikatsioonis (JNC VI 1997 ja WHO-ISH 
Guidelines Committee 1999) jaotatakse vererõhk 

astmetesse, võttes aluseks nii diastoolse kui ka 
süstoolse vererõhu. Viimastel aastatel on erinevate 
populatsioonide uurimisel leitud, et südame- ja 

veresoonkonnahaiguste riski hindamisel on väga 
oluline, võib-olla isegi parim näitaja pulsirõhk 

(süstoolse ja diastoolse vererõhu vahe).
Hiljuti avaldati Framinghami südameuuringu 

andmed (3), kus keskmiselt 17 aasta jooksul uuriti 

3060 meest ja 3479 naist vanuses 20-79 aastat, 
kes uuringusse lülitumisel ei saanud anti
hüpertensiivset ravi ning kel puudusid koronaartõve 
sümptomid. Uuringu eesmärgiks oli leida seos 
süstoolse ja diastoolse vererõhu ja pulsirõhu ning 
koronaartõve riski vahel. Saadud andmete alusel 
järeldati, et alla 50-aastastel isikutel näitab 
koronaarhaiguse riski paremini diastoolne 
vererõhk. 50.-59. eluaasta on üleminekuperiood, 
kus kõik 3 näitajat (süstoolne ja diastoolne 
vererõhk ning pulsirõhk) on võrdse ennustusjõuga 
koronaartõve osas. Alates 60. eluaastast muutub 
olulisemaks näitajaks pulsirõhk (3, 4, 5, 6).

Suur pulsirõhk on ka normotensiivsete isikute 
seas koronaarhaigusesse haigestumise ja suremuse 
suure riski näitajaks (7, 8).

Arteriaalne vererõhk koosneb pidevast 
(keskmine vererõhk) ja pulseerivast 
komponendist (pulsirõhk).

1. Keskmine vererõhk ehk arteriaalne 
keskmine rõhk on mingi ajalõigu vältel veresoones 
esineva rõhu hetkeväärtuste keskmine tase. 
Keskmine vererõhk langeb vähe, liikudes 
tsentraalselt perifeersele (9).

2. Pulsirõhku iseloomustavad keskmise 
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vererõhu ostsillatsioonid. Füsioloogiliselt sõltub 
pulsirõhk vasaku vatsakese löögimahust, arterite 
jäikusest ning lainete peegeldumisest arterites. 
Pulsirõhk on tunduvalt suurem perifeersetes kui 
tsentraalsetes arterites, sest perifeerses suunas 
suureneb märkimisväärselt süstoolne vererõhk ning 
diastoolne rõhk langeb veidi. See on tingitud 

1) arterite ristiläbilõike pindala progresseeruvast 

vähenemisest; 2) arterite rigiidsuse progres
seeruvast suurenemisest ja 3) lainete peegeldumise 
summatsioonist piki arteriaalpuud. Brahhiaalarteris 
võib pulsirõhk olla kuni 50% ning süstoolne 
vererõhk 10-20 mmHg suurem kui aordis (10, 11). 
Ea suurenedes aort jäigeneb, peegeldunud 
arteriaalne rõhulaine jõuab varem aorti, 
suurendades pulsirõhku aordis. Selle tagajärjel 
> 50-aastastel isikutel on nii süstoolne, diastoolne 
kui ka pulsirõhk sarnased kogu arteriaalse süsteemi 
ulatuses (10), kuigi vanusega seotud 

vererõhumuutused varieeruvad erinevatel isikutel 

oluliselt, sõltudes nii keskkonna- (naatrium?) kui ka 
geneetilistest faktoritest (12).

Igas eas südame löögisageduse suurenemisel 

pulsirõhu erinevus tsentraalsetes ja perifeersetes 
arterites suureneb märgatavalt. Seetõttu 
tahhükardiaga patsientidel, kel brahhiaalarteri 
vererõhk on kõrgenenud, võib vererõhk aordis olla 

normaalne (10).
Arteritel võib eristada kahte tihedalt 

seotud funktsiooni:
1. Transportfunktsioon iseloomustab 

arteriaalse süsteemi võimet transportida verd 
südamest kudedesse. See on määratud arterite 
diameetri ja keskmise vererõhuga. Suurenenud 
nõudluse korral võib verevool arterites suureneda 
5-8 korda üle baasväärtuse (10). Selline hea 
füsioloogiline adaptiivsus saavutatakse verevoolu 

kiiruse ja/või arterite diameetri kiire muutumisega. 
Diameeter muutub hõõrdestressi või otseselt 

endoteelist vabanevate vasoaktiivsete ainete 
vahendusel. Transportfunktsioon võib olla 

kahjustatud funktsionaalsete põhjuste (endoteelist 
tingitud vasodilatatsiooni häirumine hüper
tensiooni, südamepuudulikkuse, hüperkoles- 

teroleemia, suitsetamise tõttu) või strukturaalse 

remodelleerumise tagajärjel. Arterite ahenemise 
või oklusiooni korral verevool väheneb kudedes 
ja areneb isheemia või infarkt. Kõige sagedasem 

haigus, mis kahjustab transportfunktsioon!, on 
ateroskleroos. Ateroskleroos on primaarselt intima 
(endoteeli) kahjustus, mis on lokaalne ja 

ebaühtlaselt levinud.

2. Summutusfunktsioon on suurte arterite 
võime mahutada vasakust vatsakesest 

intermiteeruvalt väljutatavat verd, s.o kohaneda 
süstolis väljutatud vere hulgaga ning muuta seda 
pidevaks ühtlaseks vooluks väikestes arterites, 

tagades sellega kudede pideva verevarustuse. 
Normaalsetes tingimustes suunatakse umbes 20
40% löögimahust süstoli jooksul otse perifeersesse 
tsirkulatsiooni, ülejäänud osa mahutatakse aordis 

ja suurtes arterites, venitades nende seinu ja 
salvestades energiat. Diastolis liigub salvestatud 

energia abil aordis ja suurtes arterites olev veri 
passiivselt perifeersesse tsirkulatsiooni. Sellise 
reservuaarfunktsiooni abil transformeeritakse 
tsentraalsetes arterites olev pulseeriv vool 
perifeersetes arterites peaaegu ühtlaseks vooluks.

Summutusfunktsiooni efektiivsus on määratud 
arterite seinte elastsusega, nende jäigenemisel 
suureneb nii süstoolne vererõhk kui ka pulsirõhk 
kahe mehhanismi kaudu:

1) otsene mehhanism - vasakust vatsakesest 

vere paiskumisel arterite jäika süsteemi luuakse 
suurem rõhulaine ning pulsilaine leviku kiirus 
suureneb;

2) kaudne mehhanism - arterite jäikuse ja 
pulsilaine suurenenud levikukiiruse tõttu liituvad 
algne ja peegeldunud laine varasemas 
südametsüklis.

Pulsilaine teke
Rõhulaine arteris saab alguse vasaku vatsakese 

väljutuse ajal, levides edasi nii verega kui aordi ja 

arterite seintes (10). Viimastes liigub rõhulaine 
tunduvalt kiiremini kui voolulaine (veri), 

peegeldudes tagasi perifeersetes soontes. Kuna 
pulsilaine levik on kiire, siis on sama südametsükli 
jooksul vasaku vatsakese poolt moodustatud 
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rõhulainel piisavalt aega kulgeda perifeeriasse ja 

tagasi. Seega, arteriaalpuu mingis punktis 
registreeritud rõhulaine on edaspidi liikunud ja 

perifeersetes veresoontes peegeldunud ning tagasi 
liikuva rõhulaine summa.

Aort ja suured arterid on suurepärased 
transportijad, luues pikal distantsil südamest 
kapillaarideni verele madala resistentsusega tee. 
Isegi arterite hargnemiskohtadel väheneb keskmine 
rõhk minimaalselt. Kapillaaride lähedal, lühikesel 

distantsil läbi suure resistentsusega arterioolide 
langeb keskmine rõhk märgatavalt. Selles kohas, 

suure transportivusega arterite ja suure 
resistentsusega arterioolide vahel, toimub ka lainete 

peegeldumine. Normaalsetes tingimustes 
peegeldub perifeersetes arterioolides tagasi 80% 

lainetest. Lainete aorti tagasisaabumise aeg sõltub 
individuaalsete peegelduskohtade kaugusest. Kuna 
peegeldunud laine on vastupidise suunaga algsele 
lainele, siis see pidurdab verevoolu; kui kahel lainel 
on sama suund (nt algne laine alanevas 
rinnaaordis, mis kohtub ülakehast peegeldunud 
lainega), siis liitub peegeldunud laine 
voolulainega. Peegeldunud laine lisandub alati 
rõhulainele (10). Kokkuvõtteks võib öelda, et 
peegeldunud laine, liitudes rõhulainega, 
suurendab alati arterisisest rõhku ning voolulainet 
ta kas pidurdab (liitunud lainetel vastupidine suund) 
või suurendab (liitunud lained samasuunalised).

Mida jäigem on arteri sein, seda kiiremini liigub 

pulsilaine. Pulsilaine leviku väikese kiiruse juures 

(nt noortel) saabub peegeldunud laine aorti pärast 
aordiklapi sulgumist, suurendades diastoolset 
vererõhku aordis, süstoolne rõhk jääb 

muutumatuks. Rõhulaine kiirel liikumisel piki 
arteriaalset puud (pulsilaine leviku suur kiirus, nagu 
see on vanuritel ning hüpertensiooni korral) jõuab 
peegeldunud laine ülenevasse aorti vasaku 
vatsakese kontraktsiooni ajal, suurendades aordi 
ja vatsakese süstoolset rõhku ning langetades aordi 
diastoolset rõhku (vt jn 1). Töötamisel vastu kõrget 
süstoolset vererõhku kujuneb südame vasaku 
vatsakese hüpertroofia ja puudulikkus, müokardi 
hapnikuvajadus suureneb (10). Kuna müokardi 

verevarustus toimub peamiselt diastoli ajal, siis 
diastoolse vererõhu absoluutselt või suhteliselt 
madalamad väärtused vähendavad koronaar- 
perfusiooni. Suure pulsirõhu korral mõjub arterite 
seintele tugev pinge, kiiresti arenevad elastsete 
elementide väsimus ja fraktuurid, tekivad 
aneurüsmid ning nende ruptuurid, samuti intima 
kahjustused, mis soodustavad ateroskleroosi ja 
tromboosi teket.

Seega soodustab arterite jäigenemine vasaku 
vatsakese hüpertroofia arengut, suurendab 
müokardi hapnikuvajadust, halvendab müokardi 
diastoolset funktsiooni ja vasaku vatsakese väljutust. 
Suur pulsirõhk võimendab ka arterite kahjustusi, 
kiirendades degeneratiivseid muutusi. Tekib circu/us 
vifiosus (vt jn 2).

Arterite avardatavus on vähenenud tervetel, 
kuid perekondliku hüpertensiooni anamneesiga

Joonis 1. Pulsirõhu ja arterite jäikuse vaheline seos 
(modifitseeritud Dart MA; Kingwell BA; 2001)
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Joonis 2. Pulsilaine normaalse elastsusega ja jäigas aordis
Aordi jäigenemise tagajärjel on suurenenud pulsilainete levimise kiirus, kõrgenenud süstoolne vererõhk ja vähenenud diastoolne vererõhk. Tänu 

kiiremale pulsilaine levikule saabub peegeldunud laine aorti süstolis, mitte enam diastolis, nagu see esineb normaalse elastsusega aordis. 
Horisontaaljoontega on märgitud pulsilaine süstoolne osa, vertikaaljoontega diastoolne osa. Nool viitab peegelduslainete liitumiskohale pulsilaine 

kontuuril (modifitseeritud Smulyan H; Safar E; 2000).

isikutel (13). Seega võimaldab avardatavuse 

määramine teha kindlaks suure riskiga patsiente 
juba enne kliiniliste sümptoomide ilmnemist.

Summutusfunktsiooni kahjustuse korral ei 
summutata piisaval määral pulseerivat rõhku ning 
pidev verevool kapillaarides on häiritud. Kuigi siiani 
on vähe teada pulseeriva rõhu mõjust 
prekapillaaride ja kapillaaride tasandil, arvatakse 
siiski, et pulseeriv vool väikestes veresoontes võib 

põhjustada nende kahjustust ja sellega ka organite 
düsfunktsiooni (14).

Arterite avardatavus
Arterite summutusfunktsiooni kirjeldamisel on 

kasutusel mitmeid mõisteid, nagu jäikus ^stiffnessY 

avardatavus [compliance] ja venitatavus 
[disfensibi!ify\ (10, 15). Ükski neist termineist pole 

piisav, et kirjeldada kogu arteriaalset süsteemi, sest 

selle tubulaarne ja hargnev olemus põhjustab 
samal ajahetkel vererõhu erinevaid väärtusi 
arteriaalpuu eri osades (15). Suurte arterite 

summutusfunktsiooni iseloomustab kõige paremini 
ava rdatavus.

Avardatavus on arteri diameetri või mahu 

absoluutne muutus rõhumuutuse korral (dD/dP) 

eeldusel, et soone pikkus ei muutu. Arterite 

avardatavuse vähenemisel suurenevad oluliselt 
pulsirõhk ja südame järelkoormus (10, 16).

Veresoone sein koosneb silelihasrakkudest, 
kollageenist ja elastiinist. Elastiin on hästi venitatav, 
sellel on oluline roll veresoone seina puiseerimisel. 
Kollageen on jäigem, taludes üle 100 korra 

suuremat murdestressi [fracture stress] kui elastiin. 
Vererõhu kõrgenedes kantakse pinge elastsetelt 
kiududelt üle kollageenkiududele, mistõttu vererõhu 

suurenedes arteri sein muutub jäigemaks. 

Veresoone elastsuse määrab vererõhu madalate 

väärtuste juures enam elastiin ning suuremate 
rõhkude juures kollageen (10, 17).

Arterite elastsuse määravad ka mitmed 
neurohumoraalsed mõjurid nagu reniin- 
angiotensiinsüsteem, adrenergiline närvisüsteem 
ning endoteelist pärit lämmastikoksiid (NO) ja 
endoteliin. Viimastel aastatel on suurenenud 

veendumus, et peamiseks riskiks südame- ja 
veresoonkonnahaiguste tekkes on NO- 
produktsiooni vähenemine endoteelis. NO- 
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defitsiitsuse korral muutub arteri sein jäigemaks ja 
väheneb selle võime adekvaatselt reageerida 
pulsilainele (10, 17).

Arterite jäikuse hindamine
Arterite avardatavuse hindamise meetodeid on 

mitmeid ja see võib põhjustada segadust. Kliiniliselt 
on avardatavuse mõõtmine raskendatud, sest 

veresoone maht ja arterisisene rõhk on raskesti 
mõõdetavad, samuti ei iseloomusta avardatavus 

ühes arteri segmendis seda kogu arteriaalpuu 
ulatuses. Paljude meetodite kitsendavaks teguriks 
on, et arterite omadusi saab määrata ainult 
perifeersetel arteritel, kuigi arterite jäikus ja 
pulsirõhk on olulised just aordis. Seetõttu on 
paljutõotav uus käsitlusviis, mille puhul tsentraalsete 
arterite rõhukõver ja rõhk tuletatakse perifeersetelt 

arteritelt registreeritud rõhukõvera alusel (18).
Kasutatavad meetodid on järgmised (19).

1. Pulsirõhu arvutamine. Suur pulsirõhk 
viitab suurte arterite jäigenemisele (3-8, 10), kuid 
ta võib esineda ka aordi koarktatsiooni, 
aordiklapipuudulikkuse ja avatud arterioosjuha 
korral.

2. Pulsikontuuri analüüs. In vivo 
(invasiivsed) avardatavuse määramise meetodid 
põhinevad sageli pulsikontuuri analüüsil ja arterite 

kateteriseerimisel, mis oluliselt piirab nende 
laialdasemat kasutamist. Pulsikontuuri analüüsimise 
mitteinvasiivseks meetodiks on arterite 
aplanatsioonitonomeetria (18). Perifeerne arter 
surutakse (aplanatsioon) sondi abil vastu jäika 
allasetsevat struktuuri (luu). Sondi tipul asetsev 
andur registreerib arterisisese rõhulaine. See 
meetod võimaldab hinnata pulsirõhku ning 
peegeldumislainetest tingitud vererõhu kõrgenemist 
erinevates arterites. Perifeersetelt arteritelt 
registreeritud rõhukõvera alusel on võimalik 

tuletada üleneva aordi rõhukõver (19).
3. Ultraheli. Hinnatakse kas intima-meedia 

paksust või arteri diameetri varieerumist süstolis ja 

diastolis (19).
4. Pulsilaine leviku kiiruse [pulse wave 

velocity, PWV) määramine. Kasutatakse 
peamiselt kas Doppleri ultrahelimeetodit või rõhu 

registreerimist anduriga erineva lokalisatsiooniga 
arteritel. Viimast kasutatakse sagedamini. 
PWV (cm/s) = L/t, kus L on distants ja t pulsi 
ülekande aeg. Mida suurem on soonte 

avardatavus, seda aeglasemalt pulsilaine levib.

Antihüpertensiivsed ravimid ja arterite 
jäikus

Nagu juba nimetatud, on suur pulsirõhk tingitud 
peamiselt suurte arterite jäigenemisest. Üle 50- 

aastastel patsientidel ei peaks ravi eesmärgiks 
olema mitte ainult langetada keskmist vererõhku, 
vaid ka vähendada pulsirõhku (< 50 mmHg) (20). 
Arterite jäikuse vähenemist on saavutatud mitmetes 

uuringutes AKE-inhibiitorite (21) ning väiksemas 
ulatuses Ca-kanalite blokaatorite kasutamisel (22). 

Hüpertensiivsetel rottidel vähendavad 
spironolaktoon, AKE-inhibiitorid ja angiotensiin II 
1. tüüpi retseptorite blokaatorid kollageeni 
kogunemist aorti (12). Peegelduslainete leviku 
kiirust aeglustavad nitraadid (23), vähendades nii 
süstoolset vererõhku kui pulsirõhku, kusjuures 
süstoolne vererõhk langeb tunduvalt enam aordis 
kui brahhiaalarteris. Nitraadid on väga efektiivsed 
ravimid vanurite isoleeritud süstoolse hüper
tensiooni pikaajalisel ravil (24).

Kokkuvõte
Arterite avardatavuse vähenemine ning jäikuse 

suurenemine on keskne patogeneetiline protsess 
ning esimene samm fataalsete kardiovaskulaarsete 
haiguste tekkel arteriaalse hüpertensiooni 
tagajärjel. Lämmastikoksiidi vähenenud produkt
siooni tõttu endoteelis muutub arteri sein 
rigiidsemaks ja ei kohane enam hästi pulsilainega. 
Arterite avardatavuse hindamisel on oluline koht 
pulsirõhul - mida suurem on pulsirõhk, seda jäigem 
on arteri sein. Pulsirõhk on vanematel inimestel 

kardiovaskulaarse riski väga oluline determinant. 
Vererõhu langetamisel vanuritel peaks ravi olema 
suunatud pulsirõhu ning seega ka aordi jäikuse 
vähendamisele. Arterite jäikuse hindamisel on 
paljutõotav uus käsitlusviis - tsentraalse arteri 
rõhukõvera ja rõhu tuletamiseks kasutatakse 
perifeerselt arterilt registreeritud rõhukõverat.

ЙЬВШДТВВ 321



Kirjandus
1. Weber MA. The measurement of arterial properties in 

hypertension. Am J Hypertens 2001;14:183-5.
2. Neutel JM, Smith D, Weber MA. Is high blood pressure 

a late manifestation of the hypertension syndrome. Am J 

Hypertens 1999,12:2155-2235.
3. Franklin 55, Larson MG, Khan SA, Wong ND, Leip ER, 

Kannel WB, Levy D. Does the relation of blood pressure to 
coronary heart disease risk change with aging? The Framingham 
Heart Study. Circulation 2001;103:1245-9.

4. Franklin SS, Khan SA,Wong ND, Larson MG, Levy D. Is 
pulse pressure useful in predicting coronary heart desease? The 

Framingham Heart Study. Circulation 1999;100:354-60.
5. Blancher J, Staessen JA, Girerd X, Gasowski J, Thijs L Liu L 

et al. Pulse pressure not mean pressure determines cardiovascular 
risk in older hypertensive patients. Arch Int Med 

2000;160:1085-9.
6. Benetos A, Zureik M, Morcet J, Thomas F, Bean K, Safar M, 

et al. A decrease in diastolic blood pressure combined with an 
increase in systolic blood pressure is associated with a higher 

cardiovascular mortality in men. JACC 2000;35:673-80.
7. Benetos A, Rudnichi J, Safar M, Guize L Pulse pressure 

and cardiovascular mortality in normotensive and hypertensive 

subjects. Hypertension 1998;32:560-4.
8. Zakopoulos N, Lekakis JP, Papamichael CM, Toumanidis ST, 

Kanakakis JE, Kostandonis D, et al. Pulse pressure in 
normotensives: a marker of cardiovascular disease. Am J 

Hypertens 2001;14:195-9.
9. Pauca AL, Wallenhaupt SL, Kon ND, Tucker WY. Does 

radial artery pressure accurately reflect aortic pressure? Chest 

1992;102:1193-8.
10. Nichols WW, O'Rourke MF. McDonaldu blood flow 

in arteries. 4lh ed. London, UK: Arnold; 1998.
11. Kroeker El, Wood EH. Comparison of simultaneously 

recorded central and peripheral arterial pressure pulsis during 
rest, exercise and tilted position in man. Orc Res 1955;3:623-32.

12. Safar ME, Thuilliez CH, Richard V, et al. Pressure - 
independent contribution of sodium to large artery structure and 
function to hypertension . Cardiovasc Res 2000;46:269-76.

13. Weber MA, Smith DHG, Neutel JM, Graettinger WF. 
Arterial properties in early hypertension. J Hum Hypertens 

1991;5:417-23.

14. O'Rourke MF, Mancia G. Arterial stiffness. 

J Hypertens 1999,17(1 ):1 -4..
15. Safar ME, London GM. The arterial system in human 

hypertension. In: Swales JD, editor. Textbook of hypertension. 

London: Blackwell Scientific; 1994:85-102.
16. O'Rourke MF. Mechanical principles in arterial disease. 

Hypertension 1995;26:2-9.
17. Opie LH. The heart: physiology, from cell to circulation. 

3rd ed. Lippincot Raven; 1998.
18. Chen CH, Ting CT, Nussbacher A, Nevo E, Kass DA, 

Pak P, et al. Validation of carotid artery tonometry as a means of 
estimating augmentation index of ascending aortic pressure. 

Hypertension 1996;27(2): 168 - 75.
19. Asmar RG, Topouchian JA, Benetos A, Sayegh FA, 

Mourad J-J, Safar ME. Non-invasive evaluation of arterial 

abnormalities in hypertensive patients. J Hypertens 1997; 15 
(suppl 2): 599-5107.

20. Safar ME, London GM. Therapeutic studies and arterial 
stiffness in hypertension: recommendations of the European 

Society of Hypertension. J Hypertension 2000;18:1527-35.
21. Topouchian JA, Brisac AM, Pannier B, Vicaut E, Safar M, 

Asmar R. Assessment of the acute vascular effects of converting 
ensyme inhibition in essential hypertension: a double blind, 
comparative and crossover study. J Hum Hypertens 

1998;12:181-7.
22. Asmar RG, Benetos A, Chaouche-Teyera K, Raveau- 

Landon CM, Safar ME. Comparison of effects of felodipine versus 
hydrochlorothiazide on arterial diameter and pulse-wave velocity 
in essential hypertension. Am J Cardiol 1993;72:794-8.

23. Kelly RP, Gibbs HH, O'Rourke MF, Daley JE, Mang K, 
Morgan JJ, Avolio AP. Nitroglycerin has more favorable effect 
on left ventricular afterload than apparent from measurement of 
pressure in a peripheral artery. Eur Heart J 1990;11:138-44.

24. Duchier J, lannascoli F, Safar M. Antihypertensive effect 
of sustained- release isosorbide dinitrate for isolated systolic 
systemic hypertension in the elderly. Am J Cardiol 1987;60:99-102.

25. 5mulyan H, Safar M. The diastolic blood pressure in 

systolic hypertension. Ann Intern Med 2OOO;132(3):233-7.
26. Dart AM, Kingwell BA. Pulse pressure- a review of 

mechanisms and clinical relevance. J AM Coll Cardiol 

2001;37:975-84.

Summary
Arterial rigidity as a marker of cardiovascular risk in hypertensive population

Impaired vascular compliance and a concurrent rise in 

vascular rigidity is the central pathogenic process and the first 

step leading to fatal cardiovascular events in many cases of 

hypertension. When nitric oxide is deficient, arterial walls 

become stiffer and less able to accommodate the pulse wave. 

Pulse pressure is a good indicator of vascular compliance, 

the more rigid the arterial walls, the higher pulse pressure. 
Higher pulse pressure seems to be the best predictor of 

cardiovascular risk in elderly patients. If possible, therapy in 

the elderly should be directed toward the reduction of aortic 

stiffness. At present more attention is paid to pulse pressure, as 

it describes changes in arterial compliance better than systolic 

or diastolic blood pressure. A promising new approach in 
assessment of central pressure changes is the use of transfer 
functions to estimate central arterial waveforms and pressures 

from recordings at a peripheral site.
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Südame isheemiatõbi - aktuaalne probleem ka uuel 
aastatuhandel
Rein Teesalu - TÜ kardioloogiakliinik

Südame isheemiatõbi on arenenud maades 

jätkuvalt ülioluline tervishoiu- ja sotsiaalne 
probleem. Vaatamata kliinilise kardioloogia 
edusammudele, paljudele uuendustele tervishoius 
ja inimeste teadlikkuse kasvule südame 
isheemiatõvega seotud probleemidest on see 
haigus Ameerika Ühendriikides surmapõhjuste 

hulgas endiselt esikohal. 1998. aastal suri USAs 
ägeda müokardiinfarkti tagajärjel 203 551 
inimest. Aastaks 2001 prognoositakse seal 

650 000 uut südame isheemiatõve juhtu (1). 

Südame isheemiatõbi on tänapäeva kardioloogia 
teise aktuaalse probleemi, kroonilise 
südamepuudulikkuse kõige sagedasemaks 
põhjuseks (2). Ülaltoodu valguses on mõistetavad 

Euroopa ja Põhja-Ameerika kardioloogiaseltside 
jätkuvad jõupingutused hoogustada ning veelgi 
tõhusamaks muuta kõiki südame isheemiatõvega 
seotud uurimissuundi. Suurenenud on tähelepanu 
fundamentaaluuringutele, mille tulemused 
mõjustavad juba praegu ja lähitulevikus ilmselt 
veelgi suuremal määral kliinilist kardioloogiat. 

Geneetika ja molekulaarbioloogia saavutused on 
jõudmas faasi, kus nad hakkavad mängima tähtsat 
rolli diagnoosimis- ja raviprotsessis, muutes need 
sihipärasemaks, täpsemaks ja tulemuslikumaks. 
Uute teadmiste ja diagnostiliste võimaluste valguses 
vaadatakse üle ja täpsustatakse südame 

isheemiatõve definitsioone. Selle tegevuse ilmekaks 

näiteks on Euroopa Kardioloogide Seltsi ja 

Ameerika Kardioloogide Kolleegiumi ühistöö 
müokardiinfarkti klassifitseerimisel (3). 

Organisatoorses plaanis on eesmärgiks tagada 
uute meetodite juurutamine võimalikult väikese aja 
jooksul.

Koos edusammudega patofüsioloogiliste 
mehhanismide tundmaõppimisel täpsustatakse 
raviskeeme, kusjuures rohkem võetakse arvesse 

soolisi erinevusi (4). Hoogsalt täiustatakse tehnilisi 
vahendeid ning juurutatakse uusi meetodeid ja 
ravimeid kliinilisse praktikasse. Senise kliinilise 

praktika analüüsi alusel püütakse välja selgitada 
kõige efektiivsemaks osutunud raviskeemid 
müokardi revaskulariseerimiseks (5, 6). Ka sellel 
teel on veel vaja ületada mitmeid raskusi. 
Vaatamata sellele, et ägedate koronaar- 

sündroomide ravi põhimõtted - 1 ) avada 

pärgarter ja hoida see avatuna; 2) tagada 
müokardi perfusioon ja vältida elektrofüsioloogilisi 

häireid; 3) kiirendada funktsiooni taastumist; 

4) soodustada tervenemist; 5) vältida pärgarteri 
sulguse kordumist; 6) praktiseerida vastavalt 
tõenduspõhise meditsiini nõuetele - on üldtuntud, 
on käibel erinevad ravistrateegiad (7). Ilmneb 
paljude seniste uurimuste võimetus anda selgeid 
vastuseid sobivaima ravistrateegia kohta kõikidel 

ägedate koronaarsündroomidega haigetel. See 
küündimatus tuleneb sageli uuritud haigete 
eelselektsioonist, mistõttu konkreetse uurimuse 

alusel tehtud järeldused on õiged vaid uurimusesse 
lülitamise kriteeriumidele vastavate haigete kohta. 

Niisuguste uurimuste järeldustel põhineva 
ravistrateegia kasutamine ei anna alati soovitud 
tulemusi. Kliiniliste uurimuste teatud piiratust 
püütakse ületada suurte registrite loomisega. 

Sellistesse registritesse kantakse ilma igasuguse 

eelselektsioonita kõik vastava haigusega 
patsiendid, mistõttu niisuguse registri analüüsi 

alusel tehtavad järeldused on kehtivad kõikide 

vastava haigusega haigete jaoks (8, 9). Ka Eestis 
on alustatud müokardiinfarktiregistri loomist (vt 
Bakleri ettekande annotatsioon).

Südame isheemiatõvest tingitud suremuse 
vähendamise võtmestrateegiaks on preventsioon. 
Suremuse vähenemist arenenud riikides 1990- 
ndatel on lisaks ägedate koronaarsündroomide 
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efektiivsemale ravile seletatud just edusammudega 

preventsioonis. Edasist kiiret positiivset nihet on siiski 
ilmselt raske saavutada, sest inimeste riskikäitumine 

muutub visalt - endiselt on rohkesti ebapiisava 

füüsilise aktiivsusega inimesi, paljud jätkavad 

suitsetamist, esineb ravimata arteriaalse 

hüpertensiooniga patsiente või ei ole nende ravi 
olnud efektiivne, suureneb ülekaaluliste ja 

suhkurtõvega inimeste arv. Seetõttu jääb südame 

isheemiatõve esinemise vähendamise oluliseks 
võimaluseks inimeste riskikäitumise mõjustamine. 
Kogu ühiskonda haaravad preventsiooni- 

programmid põhinevad järgmistel eeldustel: 
1. Esineb kindel põhjuslik seos riskifaktorite taseme 
ja südame isheemiatõppe haigestumise vahel. 
2. Riskifaktorite mõjustamise efektiivsus on leidnud 
kinnitust. 3. Terviseedendamise populatsiooni- 
strateegia on teostatav ja nüüdseks on enamik 
inimesi seda aktsepteerinud (10). Niisuguste 

programmide sisuks on tervema elustiili juurutamine, 
et vähendada arteriaalset hüpertensiooni, 
suitsetamist, hüperlipideemiat ja ülekaalulisust (11). 

Preventsioon ja haigestunud inimeste ravi peab 
toimuma samaaegselt ja üksteist täiendavalt.

Sekundaarses preventsioonis on kindel koht 
statiinravil. Mitmed uurimused on veenvalt 
näidanud, et statiinravi vähendab korduvat 
isheemiat. Nüüdisajal alustatakse statiinravi 
müokardiinfarkti ägedas faasis. Uuringud näitavad, 
et statiinravi alustamine müokardiinfarkti ägedas 
järgus parandab ravitulemusi, pidurdab 
koronaarateroskleroosi arenemist, on ohutu ja 

patsiendid taluvad seda hästi (12). TÜ 
kardioloogiakliinikus alustati statiinravi ägedate 
koronaarsündroomidega haigetel 1. veebruaril 

1999. a.

Dieet on südame isheemiatõve preventsioonis 
oluline nii kalorite üldhulga kui koostise seisukohalt. 
Ateroskleroosi esineb harvemini, kui suurema osa 
toiduga saadavatest kaloritest annavad taimsed 
toiduained. Soodne toime arvatakse tulenevat 

taimsetes toiduainetes sisalduvatest 
fütokemikaalidest, taimsetest valkudest ja rasvadest, 

samuti nii vesi- kui rasvlahustuvatest vitamiinidest, 
mida inimorganism ise pole võimeline sünteesima (13).

Seoses ravivõimaluste avardumisega, aga ka 
ravi kallinemisega on väga oluliseks muutunud 
tasuvusanalüüs ja ühiskonna poolt tervishoiule 
eraldatud ressursside otstarbekas kasutamine. 
Arstiabile tehtavad kulutused on raske koorem ka 
rikastele riikidele. Lisaks inimeste informeerituse 
parandamisele on vajalik propageerida tervislikke 
eluviise.

Südame isheemiatõbi on suur probleem ka 
Eestis, selle raske haiguse diagnoosimise ja raviga 
on pika aja jooksul üsnagi viljakalt tegeletud. Eesti 
Arsti käesolevas numbris trükitud TÜ kardioloogia

kliiniku konverentsi "Südame isheemiatõbi" 
ettekannete annotatsioonid annavad ülevaate 
südame isheemiatõve tänapäevasest käsitlusest 
Eestis. Loodetavasti stimuleerib konverents 
kardioloogia-alast teadustööd, ajendab 
analüüsima senist tegevust ja aitab nii kaasa 
paremate tulemuste saavutamisele tulevikus.
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Sotsical-majanduslikud tegurid mõjutavad 
haigestumist müokardiinfarkti ja patsientide 
elulemust
Šoti haigestumusregistri andmetel suri 

ajavahemikul 1986-1995 esimese südameataki 

tagajärjel 44 465 meest ja 38 710 naist enne, kui 

nad jõudsid haiglaravile. Lisaks neile hospitaliseeriti 
samal perioodil 68 626 meest ja 49 123 naist, 
kellest 22% surid 30 päeva jooksul. 

Dr Kate McIntyre koos kolleegidega Glasgow 
Ülikooli tervishoiuinstituudist, leidis, et neid üsna 

drastilisi tulemusi mõjutavad ka sotsiaal

majanduslikud tegurid, mis hakkavad toimima juba 

enne isiku sündimist. Kuigi südame isheemiatõvest 

tingitud äkksurm võib tabada inimest sotsiaalgrupist 

sõltumata, on alla 65-aastaste earühmas 
südameinfarkti ja äkksurma risk eriti suur nn sotsiaal
majanduslikult deprimeeritud indiviididel. Tööst 
ilmneb otsene seos puudustega lapsepõlve, 
madala haridustaseme ja kutsealase 
kvalifikatsiooni, sissetuleku jt tegurite ning 
üldnimetatud fataalsete tegurite vahel. Autorid 

rõhutasid, et sotsiaal-majanduslike tegurite jada 
saab alguse juba intrauteriinse elu perioodil. Selle 

uurimuse tulemused ei kinnita levinud vaadet, nagu 

oleks südame isheemiatõbi valdavalt omane 
stressirohket administratiivtööd tegevatele 
inimestele. Tõenäoliselt oskavad viimased oma 
eluviisi otstarbekamalt reguleerida ja seega 
potentsiaalseid kahjustavaid toimeid vähendada. 

Uurijad rõhutavad, et suur haiglaeelne suremus 
piirab oluliselt müokardiinfarktiga haigete 

spetsialiseeritud ravi arendamist. Lahendus on 
profülaktikas, milles olulist osa etendab sotsiaal

majandusliku ebavõrdsuse leevendamine.

Maclnfure K, Stewarf S, Chalmers J, Pell J, Finlayson A, 
Boyd J, Redpath A, McMurray J, Capwell S. Relation 
between socioeconomic deprivation and death from a first 
myocardial infraction in Scotland: population based 
analysis. BMJ 2001;322:1152-3.



Ettekannete annotatsioonid

Kroonilise koronaarpuudulikkusega haige ambulatoorne käsitlus

Silvia Noodla — TÜ kardioloogiakliinik

Stabiilne stenokardia, mis on tingitud 
koronaarsest ateroskleroosist, on sageli esinev ja 
töövõimetust esilekutsuv haigus. 2000. a käis 
kardioloogiakliiniku ambulatoorsel vastuvõtul 
diagnoosikoodiga I 20 kuni I 25 mehi 1152, s.o 

35% ning naisi 965, s.o 25% kõigist juhtudest.
Iga haige, kellel perearst kahtlustab stabiilset 

stenokardiat, vajab põhjalikku kardioloogilist 
uurimist, et välja selgitada diagnoos ja prognoos. 

Tartu haigetega, kellel on valu rinnus, tegelevad 
perearstid, kardioloogid, sisearstid, erakorralise 
meditsiini osakonna arstid jne. Euroopas ja 
Ameerikas on organiseeritud nn valu rinnus 
teenistused või osakonnad, kus haigla 
kardioloogid, uurides haigeid standardiseeritud 
tõenditel põhinevate kriteeriumidega, kasutades 
algoritme või juhiseid, püüavad välja selgitada 
suure riskiga haiged, kes vajavad kohest 
hospitaliseerimist, ning keskmise ja väikse riskiga 
haiged, kelle kohene hospitaliseerimine ei ole 
hädavajalik.

Selliste valu rinnus osakondade töö kokkuvõte 
näitab, et hospitaliseerimine vähenes 20-80% 
ning 50-60%-l haigetest oli valu mittekardiaalne.

Kroonilise stabiilse stenokardia diagnoosimiseks 
on välja töötatud algoritm sõltuvalt haige 
karakteristikutest ja sümptomite raskusest. 

Polikliinilises praktikas on kardioloogi põhilisteks 

mitteinvasiivseteks uurimismeetoditeks rahuoleku- 
EKG, koormus-EKG, ambulatoorne monitooring, 
ehhokardiograafia. Stress-ehhokardiograafiat ja 

müokardiaalset perfusioonistsintigraafiat on 
võimalik teha üksikutele haigetele. Oluline on 
hinnata stabiilse stenokardia haigetel prognoosi, 
et välja selgitada suure riskiga haiged, keda on 
vajalik saata koronaarangiograafiale ning kes 
saavad koronaarinterventsioonist maksimaalset 
kasu. Koronaarangiograafiale on vajalik saata ka 
diagnostiliste probleemidega ja medikamentoosse 
ravi vähese efektiga haiged. Prognoosi hinnatakse 
põhiliselt järgmiste tunnuste alusel: 1) vanus, 
2) sümptomite tõsidus, 3) rahuoleku-EKG, 
4) koormus-EKG ja 5) riskifaktorite esinemine. 
Oluline on välja selgitada kaasnevate häirete 
esinemine, näiteks lipiidide täielik profiil, aneemia, 
hüpertensioon, diabeet, kilpnäärme funktsioon jne. 
Suure riskiga on haiged, kellel on tekkinud 
südamepuudulikkuse sümptomid, esineb rohkem 
kahjustatud koronaarartereid proksimaalse 
lokalisatsiooniga, on tõsisem ja kergemini 
provotseeritav stenokardia ja kõrgem vanus. Ravis on 
vajalik parandada haigete prognoosi (aspiriin, lipiide 
vähendavad ravimid, ß-adrenoblokaatorid, 
hormoonasendusravi) ning leevendada sümptomeid. 
Patsientide parema diagnoosi ja ravi tagab tihe 
koostöö perearstide ja kardioloogide vahel.

Eesti müokardiinfarktiregister

Tiia Bakler, Andres Kink - TÜ kardioloogiakliinik

Ägedad koronaarsündroomid on Lääne- 

Euroopas ja Põhja-Ameerikas sagedaseks 
haigestumise ja peamiseks surmapõhjuseks. 
Suremus vereringehaigustesse on viimastel 

aastakümnetel vähenenud USAs ja teistes 
lääneriikides. Ida-Euroopa maades, sealhulgas 
Eestis, niisugust südame isheemiatõvest tingitud 
suremuse vähenemist ei ilmne. Eestis puudub 
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usaldusväärne statistika müokardiinfarkti- 
haigestumuse ja -levimuse ning selliste haigete 
elulemuse kohta. Täpse informatsiooni saamiseks 
tuleb luua kogu Eestit hõlmav müokardiin- 
farktiregister (MIR). Käesolev kokkuvõte annab 
lühiülevaate kavandatava registri eesmärkidest ja 
töökorraldusest.

Eesmärgid. MIR peab aitama täita järgmisi 
põhieesmärke: 1) hinnata müokardiinfarkti esmas- 
ja korduvhaigestumust ning levimust rahvastikus; 
2) hinnata müokardiinfarktihaigete elulemust; 
3) hinnata ja parandada arstiabi kvaliteeti, 

toetudes sellele andmebaasile.

Andmekoosseis. Lähtudes püstitatud 
eesmärkidest, on välja töötatud standarditud vorm, 
mis sisaldab 73 tunnust koos määratlustega. 
Müokardiinfarkti diagnostilised kriteeriumid 
vastavad müokardiinfarkti uuele redefinitsioonile 
(2000 ESC/ACC konsensusdokument). Tunnused 
hõlmavad järgnevaid valdkondi: isikuandmed; 
riskitegurid ja kardiovaskulaarne anamnees; 
käsitletava atakiga seotud andmed (kulg, arstiabi 
kättesaamise kiirus); haiglaperioodil esinevad 
tüsistused, ravi ja protseduurid; laboritulemused; 
kliinilised diagnoosid (RHK-10 alusel); isiku surma 

korral diagnoos(id) surmatunnistusel ja 

lahanguandmed.

Metoodika. Andmete esitajad on kõik 
müokardiinfarkti diagnoosinud tervishoiuasutused 
kui potentsiaalsed andmekasutajad. Infotehno

loogia täiustumine loob hea eelduse kogu Eestit 

hõlmava andmebaasi loomiseks ja kolleegide 
senisest tõhusamaks omavaheliseks suhtlemiseks, 
mis on vajalik kvaliteetse töö tagamiseks. Niisiis 
oleks MIR avatud kasutajaliidesega Interneti- 
andmebaas. Isikuandmete kaitseks kasutatakse 
nüüdisaegseid turvasüsteeme, et järgida 

andmekoguseaduses ja isikuandmete kaitse 
seaduses sätestatud nõudeid. Andmete kvaliteedi 

ja mitmekülgse analüüsi eesmärgil peab tulevikus 

looma sideme selle andmebaasi ja rahvastiku
registri, surmade andmebaasi, haigekassa 

andmebaasi ning haiglast lahkunute registriga.

Eelised. Reaalajas töötava andmebaasi 
eeliseks on andmete kohapealne kättesaadavus 
kohe pärast müokardiinfarktijuhu sisestamist 
andmebaasi. Selline käsitlemisviis aitaks kaasa 
müokardiinfarkti diagnostika ja ravi kvaliteedi 

ühtlustumisele ning paranemisele kogu Eestis. 
Rootsis eksisteerib 40 meditsiinilist kvali- 
teediregistrit. Järjest rohkem rõhutatakse maailmas 
selliste registrite vajalikkust. Pideva 

süstematiseeritud ja tsentraliseeritud tegevuse 
kaudu tagatakse põhjendatud ja sihipärased 
otsused tervishoiupoliitikas.

Adhockoronaarangioplastika Tartu Ülikooli Kliinikumis

Toomas Hermlin, Sulev Margus, Mehis Mikkel - TÜ Kliinikumi radioloogiateenistuse 

angiograafiaosakond

Vahetult diagnostilise koronaarangiograafia 

järel tehtav angioplasfika ^ad hoc PTKA) kätkeb 
endas teatud ohte, kuid on samas haigele mugav 
ja haiglale ökonoomne. Eelmise aasta jooksul tehti 
Tartus 820 selektiivset koronaarangiograafiat ja 
239 perkutaanset transluminaaiset koronaarangio- 
plastilist (PTKA) interventsiooni. Lisaks akuutse 

müokardiinfarkti käigus primaarse ravivõttena 
teostatud PTKA-le ning vahetult ebaefektiivse 

trombolüüsi järgsele interventsioonile (27 juhtu) 

tehti 151 haigel (63% üldarvust) ad hoc PTKA. 
Ad hoc PTKA patsientide rühm on kliiniliselt 
polümorfne, sisaldades nii stabiilse kui ka 
ebastabiilse stenokardiaga haigeid. 122 juhul oli 
tegemist esmakordse, 29 korral korduva 

koronaarinterventsiooniga. 8 haigel tehti ad hoc 
PTKA postoperatiivselt koronaarhaiguse 
progressiooni tõttu natiivsoontel või de



generatiivsete kahjustustega veenišuntidel. 23 juhul 

oli tegemist erinevatel pärgarteritel PTKAga.
Protseduuri edukus kogu grupis oli 96%. 

Koronaarstente kasutati ¥4 juhtudest, kusjuures 29 
haigele implanteeriti mitu stenti. Eelneva 
koronaarangiograafia alusel tehtud plaanilise 
PTKA rühmas (51 haiget) oli aga protseduuri 

edukus 98%.
Üheetapiliseks diagnostikaks ja interventsiooniks 

ei ole küll patsient psüühiliselt ja medikamentoosselt 

(eelnev ASA ja tiklopidiini manustamine võimaliku 
koronaartromboosi vältimiseks) alati piisavalt ette 
valmistatud, kuid printsiip - üks auk, üks protseduur 

- kaalub oma mugavuselt haigele ja ökonoomikalt 
haiglale (üks hospitaliseerimine, vahendite ning 
ajakulu jne) negatiivse üles. Premedikatsiooni 
puudulikkusel oli vajalik küll hepariini 
pikemaaegsem infusioon, kuid trombotsüütide 

glükoproteiinide retseptorite blokaatorite 
manustamise suuremat vajadust võrreldes 

plaanilise PTKA grupiga ei tekkinud (kogu grupis 
8 haiget). Ad hoc PTKA tähendab haigele ka 

mõnevõrra suuremat kontrastainekoormust, kuid 
neerufunktsiooni püsivat halvenemist nendel 
haigetel ei esinenud. PTKA-järgset stendi tromboosi 
esines kolmel haigel, kellest kahele manustati 
trombolüütikumi (hilisemal koronaarangiograafial 
trombolüüsi edukus tõestati) ning ühele tehti korduv 

PTKA soone rekanaliseerimiseks. Uks haige vajas 
erakorralist operatsiooni PTKA käigus tekkinud 

koronaaroklusiooni tõttu, kusjuures kujunes välja 
mittetransmuraalne müokardiinfarkt (aeg oklusiooni 
tekkest aordi klemmimiseni operatsioonil 3 tundi). 

Vaatamata edukale PTKA-le suri haiglas 3 patsienti 
eelneva Ml foonil müokardi ruptuuri tagajärjel, 
seda ei saa seostada protseduuri tehniliste 

aspektidega.
Kokkuvõttes võib öelda, et ad hoc PTKA on 

piisava kliinilise kogemuse korral edukalt teostatav.

Trombotsüütide glükoproteiin llb/llla retseptorite inhibiitorid ägedate 
koronaarsündroomide käsitlemisel

Üllar Soopõld, Märt Elmet - TÜ Kliinikumi kardioloogiakliinik

Aterosklerootilise naastu ruptuuri või 
koronaarangioplastika tagajärjel tekkiva 

trombotsüütide aktivatsiooni mõjutamine on 
määrava rolliga ebastabiilsete koronaar
sündroomide ravis. Trombotsüütide aktivatsiooni 
pärssimisel on osutunud efektiivseimaks 
trombotsüüdi pinnal asuva agregatsiooni lõpplüli, 

glükoproteiin llb/llla retseptori blokeerimine. 
Kliinilised uuringud on edukalt läbinud kolm 
intravenoosselt kasutatavat GP llb/llla inhibiitorit: 
abciximab (ReoPro), tirofibaan (Aggrastat) ja 

eptifibatiid (Integrilin).
GP llb/llla inhibiitorite efektiivsus tõestati esmalt 

kasutamisel seoses koronaarinterventsioonidega. 
Erakorralise interventsiooniga seoses on näidatud 

abciximabi efektiivsus EPILOG uuringus, samuti 

tirofibaani efekt RESTORE ja PRISM-PLUS uuringus 
ning eptifibatidi positiivne toime PURSUIT uuringus. 
EPISTENT uuringus läbiviidud ravi abciximabiga 
seoses plaanilise PTKA ja stentimisega vähendas 
ühe aasta suremust 57%. Samas uuringus näidati 
positiivset efekti kaasuvalt diabeeti põdevatel 

haigetel.
ST-elevatsioon ita kulgevate ägedate 

koronaarsündroomide stabiliseerimisel on tõestatud 
tirofibaani (PRISM, PRISM-PLUS) ja eptifibatidi 

(PURSUIT) efektiivsus. PRISM-PLUS uuringus 
saavutati tirofibaani kasutamisel suurim suremuse 
ja müokardiinfarktide vähenemine troponiin- 
positiivsetel patsientidel.

TACTICS-TIMI 18 uuringus saavutati 
kombinatsiooniga tirofibaan pluss varane 
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koronaarintervenfsioon nii suremuse kui korduva 
isheemia vähenemine. Rohkem oli efekt 
väljendunud ST-segmendi nihke ning tõusnud 

troponiiniga patsientidel. Viimati avaldatud 
uuringutest väärib märkimist TARGET, kus koos 
koronaarstentimisega kasutati võrdlevalt 

abciximabi ja tirofibaani. Abciximabi grupis 

vähenes 30. päevaks müokardiinfarkti ja äkksurma 
kombineeritud näitaja 26% võrreldes tirofibaani 

grupiga.
Aastatel 1999-2000 kasutasime GP llb/llla 

inhibiitoreid 61 haigel. 33 juhul oli näidustuseks 
ägeda koronaarsündroomi (ebastabiilne 
stenokardia, mittetransmuraalne müokardiinfarkt) 

stabiliseerimine. Tirofibaani või abciximabi 
kasutasime vastavalt 29 ja 4 haigel. Ravi alguses 

esines TnT või CK-MBm tõus 15 haigel.
28 haigel kasutati abciximabi (n = 9) või 

tirofibaani (n = 19) suure riski või tüsistunud 

koronaarangioplastika tõttu. 21 juhul (75%) oli 

tegemist erakorralise koronaarinteventsiooniga. GP 
llb/llla inhibiitori kasutamise näidustuseks oli 
intrakoronaarne tromb, pärgarteri dissektsioon või 

inter vents iooni ajal esinenud refraktaarne 

stenokardia.
Ühel haigel katkestati ravi ninaverejooksu tõttu 

(tirofibaan). Trombotsütopeenia teke registreeriti 3 
haigel, kuid kõik juhud ei olnud kliiniliselt olulised 
ega põhjustanud ravi katkestamist.

Meie kogemus kinnitab, et GP llb/llla 
inhibiitorite kasutamine ilma ST-elevatsioonita 

kulgevate ägedate koronaarsündroomide ravis, 
eriti koos varase koronaarinterventsiooniga, on 

efektiivne meetod patsiendi seisundi kiiremaks 
stabiliseerimiseks ning angioplastika tüsistuste 

ärahoidmiseks. Samas ei olnud probleemiks 

eluohtlike hemorraagiate sagenemine.

Äkksurma riski mitfeinvasiivne hindamine pärast müokardiinfarkti

Alar Kaasik, Rein Teesalu - TÜ kardioloogiakliinik

Elektrokardiograafiliste testide kasutamist 
äkksurma riski hindamiseks pärast müokardiinfarkti 

(Ml) alustati 1980. aastatel, mil selgitati 
ventrikulaarsete h i I i s p ote n ts i a a I i d e (VHP) 
kontseptsioon. Mitteinvasiivsete elektro- 
füsioloogiliste testide kasutamise eesmärgiks on 
identifitseerida suure riskiga patsient, hinnata 
äkksurma patofüsioloogiliste mehhanismide 

erinevaid aspekte ja osutada antiarütmilise ravi 

näidustustele.

Ventrikulaarsed hilispotentsiaalid. 
Paljud uurimused on näidanud, et kõrgsageduslike 
elektrokardiograafiliste potentsiaalide esinemine 
QRS-kompleksi lõpus või ST-segmendi sees 
peegeldab vatsakeste fibrillatsioonist (VF) ja 
ventrikulaarsest tahhükardiast (VT) tingitud 
kardiaalse äkksurma suurenenud riski. Ligikaudu 
80%-l VT patsientidest on täheldatud VHP 

esinemist. VHP on eelkõige ilma ägeda isheemiata 
kulgevate re-entrytüüpi rütmihäirete mitteinvasiivne 

marker, mille aluseks on klassikaline ге-ел/ry-ring.

Südame löögisageduse muutlikkus 
(SLM) peegeldab sümpaatilise närvisüsteemi 

toonust kaudselt ning selle aluseks on R-R- 
intervallide moduleerimise statistilised meetodid. 
Paljud uurimused on näidanud, et SLM on iseseisev 

ja parim prediktor suurenenud äkksurma riski 
korral. Mlga kaasneb oluline SLM parameetrite 

kvantitatiive vähenemine - väheneb para- 
sümpaatiline aktiivsus ja prevaleerub 

sümpatikotoonus. Ml järel tekkinud düsbalanss 
autonoomses tasakaalus viitab elektrilisele 
ebastabiilsusele.

QT dispersiooni (QTD) määramise aluseks 
on hüpotees, et lokaalse ja transmuraalse 
aktsioonipotentsiaali kestuse erinevus võib olla



(Macfarlane: Lancet 1999:1377-79)

Lõpptulemus Hinnatav parameeter Sensitiivsus % Spetsiifilisus % Positiivne prediktiivne väärtus %
Üldsuremus
Ventrikula arsed 
arütmiad
Fataa lne/mi ttefataa In e
Ml

Vähene SLM (SDNN < 50 ms) 34 89 31

VHP esinemine 93 65 17

Suurenenud QTD (> 44 ms) 13 91 9

ventrikulaarsete rütmihäirete funktsionaalseks 
substraadiks. Paljudes uurimustes on QTD hinnatud 
kui ventrikulaarste rütmihäirete prognostilist markerit 
isheemiatõve korral ja pärast Ml.

Mitteinvasiivsete testide sensitiivsus, 
spetsiifilisus, positiivne prediktiivne 
väärtus. Sagedased vale-positiivsed ja vale- 
negatiivsed tulemused vähendavad 
mitteinvasiivsete elektrofüsioloogiliste testide 
prognostilist väärtust. Kliinilise otsustuse tegemiseks 

iga patsiendi korral on abiks erinevate testide 
kombineerimine, samuti teised äkksurma riski 

hindamisel kasutatavad meetodid (koronaro- 
graafia, ehhokardiograafia).

Kokkuvõte. Mitteinvasiivsete testide 
kasutamine täiendab programmeeritud 
e I e ktrof ü s i о I о о g i I i ste st testidest saadavat 
informatsiooni äkksurma patofüsioloogiliste 

mehhanismide ja riski hindamise kohta.

Stress-ehhokardiograafia südame isheemiatõve diagnostikas

Külliki Karu - TÜ kardioloogiakliinik

Tartu Ülikooli kardioloogiakliinikus on stress- 

ehhokardiograafia kasutusel igapäevases kliinilises 
töös alates 1997. a. Korraldame teste füüsilise 
koormusega liikuvrajal ning farmakoloogilisi 

stressteste dobutamiini ja atropiiniga. 
Piltdiagnostikaks kasutame digitaalsel tehnoloogial 
põhinevat kaasaegset ehhokardiograafilist 
aparatuuri (2 aparaati "Sonos 5500", Agilent 
Technologies), millel on võrguühendus 
ehhokardiograafilise tööjaamaga "En Concert". 
Ehhokujutiste salvestamisel kasutame teise 
harmoonilise laine ja värvikineesitehnoloogiat. 
Oleme alustanud uuringuid ka spetsiaalsete 

ehhokardiograafiliste konfrastainetega.
Praktikas kasutame ehhokardiograafilisi 

stressteste põhiliselt järgmistel eesmärkidel:
1) kahjustatud müokardi eluvõimelisuse 

hindamine haigete prognoosi määramiseks ja 
operatiivse ravi potentsiaalse efektiivsuse 

hindamiseks;
2) koronaarstenooside funktsionaalse 

tähenduse hindamine PTKA ja AKS planeerimisel;
3) koormuspuhuse isheemia tekke ja ulatuse 

hindamine, eriti haigetel, kellel EKG dünaamika 
interpreteerimine on raskendatud, otsustamaks 
SKG vajaduse üle;

4) aordisuistiku stenoosi raskuse hindamine 
vasaku vatsakese väikese väljutusfraktsiooniga 
haigetel.

Ehhokardiograafilisi stressteste teeme nii 
statsionaaris ravil ja uuringutel viibivatele 
patsientidele kui ka ambulatoorsetele patsientidele 
üle Eesti. Peame vajalikuks ambulatoorsete 
ehhokardiograafiliste stresstestide arvu 
suurendada, sest nii saab paremini välja 
selekteerida patsiente, kes vajavad invasiivseid 
uuringuid. Samuti annavad need testid täiendavat 
informatsiooni, mille põhjal otsustada, kas 
konkreetse patsiendi prognoos ja elukvaliteet võiks 
paraneda PTKA või operatiivse ravi järel (AKS, 

klapikirurgia).
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Statiinide kasutamine ägedate koronaarsündroomidega haigetel

Kristin Lamp, Üllar Soopõld, Sirje Tikk, Mart Kalder, Mare Õim, Rein Teesalu - TÜ

Kliinikumi kardioloogiakliinik

Suurenenud kolesteroolisisaldus veres on üheks 
isheemiatõve (II) riskifaktoriks. Viimasel ajal on 
enim uuritud ning laialdaselt kasutatud 

hüperlipideemiavastasteks ravimiteks olnud HMG- 
CoA reduktaasi inhibiitorid e statiinid. Lisaks 

lipiidide taset langetavale toimele normaliseerivad 
statiinid endoteeli funktsiooni, pidurdavad 

makrofaagide tungimist naastudesse, vähendavad 
vere viskoossust, inhibeerivad trombotsüütide 

agregatsiooni.
Kuna sagedaste korduvate isheemiliste atakkide 

esinemist pärast ägedaid koronaarsündroome 
seostatakse aterosklerootilise naastu jätkuva 

ebastabiilsusega, siis arvestades statiinide 
positiivset toimet, hakati 1. veebruarist 1999.a 
kardioloogiakliinikus stafiine kasutama ägedate 

koronaarsündroomide (AKS) varajases ravijärgus. 
Esimese aasta vältel kasutati statiinravi 139 haigel 
(vanus 56,7 ± 9,0 a). Ägeda müokardiinfarkti 

(n = 89) ning ebastabiilse stenokardiaga (n = 15) 
haigetel alustati ravi kohe pärast hospitaliseerimist, 
PIKA teostamisel kroonilise IT haigetel (n = 35) 
protseduuri tegemise päevast. Üldkolesterooli 

(CHL), LDL, HDL, TG tase määrati 
hospitaliseerimisel ning haiglast lahkudes. Raviga 
langes CHL ning LDL tase neil haigetel oluliselt 
(CHL 5,71 ± 1,48 -> 4,72 ± 1,03 mmol/l, 
p < 0,05; LDL 3,35 ± 1,12 - 2,53 ± 0,62 mmol/l, 

p < 0,05).

Pärast ühe aasta möödumist ÄKS-puhuse 

statiinravi alustamisest saadeti haigetele küsimustik, 

mis käsitles statiinravi kestust, võimalikke 
kõrvaltoimeid, IT haiguskulgu, lipiidide taset veres 

jne. Ankeedi täitis 68 patsienti. Neist 22 kasutas 
statiine pidevalt, 31 jätkas ravi 1 -7 kuud, 15 
katkestas ravi kohe pärast haiglast lahkumist. 
Statiinravi taluti hästi. Kahel patsiendil esinesid 
võimalikud statiinidega seostatavad kõrvalnähud. 
Ravi katkestamise põhjuseks oli valdavalt ravimi 

kõrge hind. Statiinravi kohe katkestanud haigetel 
oli nii CHL (5,34 ± 0,87 mmol/l) kui ka LDLalgtase 
(3,25 ± 0,80 mmol/l) madalam kui patsientidel, 

kes jätkasid kodus ravi (CHL 6,63 ± 1,50 mmol/l; 
LDL 4,16 ± 1,06 mmol/l). Lipiidide normilähedane 
tase võis ka olla ravi katkestamist soodustavaks 
faktoriks.

Statiinravi jätkanutel langes CHL tase 18% 
(6,63 ± 1,50^ 5,42 ± 1,23 mmol/l; p < 0,05) ning 
LDL tase 20% (4,16 ± 1,06 —»3,31 ± 1,02 mmol/l; 
p < 0,05). HDL taseme 14%-line tõus ning TG 25% 

-line langus ei olnud statistiliselt tõepärased. Statiinravi 
pidevalt kasutanute elukvaliteet oli oluliselt parem.

Statiinravi on soovitatav alustada võimalikult 
vara pärast ÄKSe, sest see kiirendab aterosklerootilise 

naastu stabiliseerumist, vähendades seega uute 
isheemiliste atakkide teket. Kardioloogi poolt 

haiglas alustatud ravi motiveerib haiget seda ravi 
ka kodus jätkama.

Südame isheemiatõve preventsioon Eestis

Margus Viigimaa - TÜ Kliinikumi kardioloogiakliinik

Südame- ja veresoonkonnahaigused on Eestis 
peamiseks surmapõhjuseks, moodustades 
suremusstruktuuris 55-60%. Aastas sureb Eestis 
süd a me-vereso on konna haigustesse (kõige 

sagedamini südame isheemiatõppe) 10 000
12 000 inimest, neist 1/3 mehi ja 1/10 naisi sureb 
töövõimelises eas (alla 65 aasta).

Koronaartõve peamisteks riskiteguriteks on 



düsIipideemia, suitsetamine ja arteriaalne 

hüpertensioon. Tartu Ülikooli Kliinikumi 
lipiidikeskusesse ja Tallinna Lipiidikeskusesse 

profülaktilisele visiidile tulnud isikutest on ca 10%-l 

vere kolesteroolisisaldus üle 7,8 mmol/l, mis viitab 
perekondliku hüperlipideemia võimalusele. Eesti 
2000. aasta kolesterooliprojekti üks tulemusi 
näitab, et kõigis maakondades südame- 
kabinettidesse pöördunud isikute keskmine 
üldkolesteroolitase oli 5,6 mmol/l, mis ületab 
Euroopa normi 0,6 mmol/l võrra.

Eesti Kardioloogia Instituudi korraldatud 
uurimuse andmetel on vere kolesteroolosisaldus 

mõõdukalt kõrgenenud (5,2-6,5 mmol/l) 30- 
40%-l ja tunduvalt kõrgenenud (üle 6,5 mmol/l) 
20-30%-l keskealistest inimestest. Eesti 
esmatasandi arstide, kardioloogide, endokrino- 
loogide, sisearstide, neuroloogide, pediaatrite ja 
teiste eriarstide tähtsaks ülesandeks on 
düslipideemia õigeaegne diagnoosimine, selle 
esinemissageduse vähendamine Eesti rahva hulgas 
ja vajadusel lipiide moduleeriva ravi kasutamine.

EMORi suitsetamisuuring (1999) näitas, et Eesti 
15-74-aastaste inimeste hulgas on suitsetajaid 

37%. Alates 1994. aastast on igapäevasuitsetajate 
osakaal Eestis vähenenud. Aktiivselt töötab 4 

suitsetamisest loobumise kabinetti (2 Tallinnas ja 2 
Tartus), esmatasandi arstide koolitus suitsetamisest 
loobumise nõustamisel on tõhustunud. 

Nikotiinasendusravi ja bupropiooni kasutamine 

Eestis laieneb.
Tallinlastel ületab vererõhk 140/90 mm Hg 

47%-l 25-64 a meestest ja 34%-l samaealistest 
naistest. See tähendab, et enam kui igal kolmandal 

täiskasvanul on probleeme kõrgenenud 
vererõhuga. Haigestumise ohtu suurendab juba 
vähene vererõhu kõrgenemine, eriti inimestel, kellel 
esinevad samal ajal ka teised riskitegurid 
(suitsetamine, häirunud vererasvade sisaldus, 
süsivesikute ainevahetuse häired, alkoholi 
liigtarvitamine, liikumisvaegus). Vererõhu 

normaliseerimine väldib tüsistuste ja invaliidsuse 
tekkimist, tagab elukvaliteedi paranemise ja 

pikendab keskmist eluiga.
Eestis ei ole inimeste kõrge vererõhk piisavalt 

ohjatud, sest mittemedikamentoossete meetmete ja 
ravimitega ei ole enamasti saavutatud vererõhu 
normaliseerumist. Tallinnas oli aastatel 1992 - 1994 
vererõhk ohjatud ainult 5%-l kõrgvererõhktõvega 
haigetest. Soomes, Kesk-Euroopa riikides ja USAs 
on efektiivselt ravitute osakaal 4-5 korda suurem.

Südame isheemiatõve sekundaarses 
preventsioonis on vajalik lisaks mitte- 
medikamentoossetele meetmetele ka 
farmakoteraapia kasutamine. Tõestatud 
efektiivsusega on koronaartõve sekundaarses 
prventsioonis antiagregandid (atsetüül- 
salitsüülhape, diklopidiin, klopidogreel), AKE- 
inhibiitorid, beetablokaatorid ja statiinid.

Hüperhomotsüsteineemia - südame isheemiatõve uus riskifaktor

Piibe Muda -TÜ kardioloogiakliinik

Südame isheemiatõve tuntud riskifaktorid, nagu 
pärilik eelsoodumus, vanus, sugu, ülekaalulisus, 

diabeet, hüpertensioon, suitsetamine ja 
hüperkolesteroleemia, ei seleta ära kõike 
isheemiatõve patogeneesiga seotut. Patsientidel, 

kellel tavapärased südame isheemiatõve 
riskifaktorid puuduvad või esinevad neist üksikud, 

tuleb ühe võimaliku põhjusena arvesse 

hüperhomotsüsteineemia.
Homotsüsteiin on väävlit sisaldav aminohape, 

mida toodetakse peaaegu kõigis inimese kudedes 
asendamatu aminohappe metioniini deme- 
tüülimisel. See võib metaboliseeruda edasi 
tsüsteiiniks (see vajab B6-vitamiini), kuid oluline osa 
sellest remetüülitakse tagasi metioniiniks (see vajab 
foolhapet ja В)?-vitamiini). Mis tahes homotsüsteiini 
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metabolismiks vajalike vitamiinsete kofaktorite 
puudumine võib põhjustada veres homotsüsteiini 
taseme tõusu. Hüperhomotsüsteineemiat tekitavad 
ka neerude funktsiooni halvenemine, kasvajad, 

hüpotüreoidism, suitsetamine, teatud ravimid (nt 
metotreksaat, fenütoiin, teofülliin) ning 

homotsüsteiini metabolismiga seotud ensüümide 
geneetilised defektid.

Homotsüsteiini normväärtuse piirideks peetakse 
5-15 (J.mol/1. Mõõdukat hüperhomotsüsteineemiat 
esineb rahvastikus 5 - 7%-l, samas ateroskleroosiga 
patsientidel 20-30%-l.

Hüperhomotsüsteineemiat peetakse paljude 

uuringute andmetel ägeda müokardiinfarkti, 
ajuinfarkti, perifeersete veresoonte okluseerivate 
haiguste ja tromboosi oluliseks ja sõltumatuks 

riskifaktoriks.
Hüperhomotsüsteineemia ateroskleroosi 

soodustava toimena tulevad arvesse 1) endoteeli 
düsfunktsioon, 2) endoteeli vigastus, 3) silelihase 
proliferatsiooni soodustumine, 4) trombotsüütide 
suurenenud agregatsioon, 5) lipoproteiin-a 

suurenenud seostumine fibriiniga, 6) vabade 

radikaalide produktsioon, 7) LDL-kolesterooli 
oksüdatsiooni stimuleerimine, 8) prokoagulantne 

toime (V ja XII hüübimisteguri suurenenud aktiivsus). 
On leitud, et homotsüsteiini kõrgenenud tase veres 

blokeerib endoteelis lämmastikoksiidi 
produktsiooni, mis vähendab veresoone seina 
elastsust ja soodustab aterosklerootilise naastu 

teket.
Ravi foolhappe ja vitamiinidega parandab 

oluliselt pärgarterite ateroskleroosiga patsientidel 
endoteeli düsfunktsiooni. Küsimusele, kas ravi В -, 
В 12-vitamiini ja foolhappega, mis langetab veres 

homotsüsteiini taset, vähendab ka suremust 

kardiovaskulaarsetesse haigustesse, oodatakse 
vastust praegu tehtavatest uuringutest.

Hüperhomotsüsteineemia suhtes soovitatakse 
uurida eelkõige südame isheemiatõve suure riskiga 
patsiente, kellel kaasub perifeersete veresoonte 

okluseeriv haigus, hüpotüreoidism, halvenenud 
neerufunktsioon, kasvajad, erütematoosne luupus 
või esineb lähisugulastel noores eas ateroskleroos.

Diabeet - südame isheemiatõve riski suurendaja

Tatjana Vinogradova, Toomas Podar - TÜ Kliinikumi sisekliinik

Enam kui pooled arenenud maade 
suhkruhaigetest surevad südame isheemiatõppe. 
Eriti insuliinisõltumatutel, aga ka insuliinisõltuvatel 
suhkruhaigetel areneb ateroskleroos kiiremini kui 
mittediabeetikutel. Suhkruhaigete risk haigestuda 

müokardiinfarkti on 2-4 korda suurem võrreldes 

mittediabeetikutega. Risk surra müokardiinfarkti on 
suhkruhaigetel 2 korda suurem. FINMONICA 
uuringu andmeil on haiglaeelne suremus 

müokardiinfarkti suhkruhaigetel 30% suurem kui 
mittediabeetikutel. Reinfarkti risk on suhkruhaigetel 

umbes 2 korda suurem kui mittediabeetikutel ja risk 
surra reinfarkti 2,5 korda suurem. Risk on kasvanud 

nii mees- kui naissuhkruhaigetel.
Südame isheemiatõve risk suureneb juba siis, 

kui glükoosikoormuskats (GTT) tulemused ei küüni 

veel diabeedi diagnoosini. Veresuhkru sisalduse 

suurenemine 1 mmol/l võrra GTT 2. tunnil 
suurendab müokardiinfarkti riski 1,06 korda. Mitte 
ainult suhkruhaiged või glükoositolerantsushäirega 
indiviidid ei ole rohkem ohustatud müokardiin- 
farktist ja suremisest sellesse, vaid ohus on ka 

mittediabeetikutest isikud, kellel hospitaliseerimisel 
müokardiinfarkti tõttu esineb stressi hüperglükeemia 
6,1 -8,0 mmol/l - nende risk surra ägedas 

perioodis on 4 korda suurem.
Lisaks hüperglükeemiale esineb suhkruhaigetel 

sageli ka teisi kardiovaskulaarseid riskitegureid: 
adipoossus, düslipideemia, arteriaalne 
hüpertensioon, vähene füüsiline aktiivsus. Pikema 
kestusega diabeedi puhul peaks olema 
isheemiatõve risk suurem kui äsjaavastatu korral, 
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ent alati pole see nii. DCCT uuringust 

insuliinisõltuvatel suhkruhaigetel selgus, et 
veresuhkru normaliseerimine vähendab selgelt 
mikrovaskulaarsete tüsistuste riski, ent 

makrovaskulaarsetele tüsistustele ei olnud mõju 

niisama hea. Seda näitas ka insuliinisõltumatutel 
suhkruhaigetel tehtud UKPDS uuring. Kõige 
tähtsamaks koronaarriski suurendajaks selles 

uuringus oli LDL-kolesterooli suurenenud sisaldus, 
järgnesid diastoolse vererõhu tõus, suitsetamine, 
HDL-kolesterooli vähenemine ja alles seejärel 
diabeedi kompensatsiooni iseloomustav HbAlc 
tõus. Ülaltoodust tulenevalt on suhkruhaigetel 

südame isheemiatõve riski vähendamiseks vajalik 
kasutada lisameetmeid nagu vererõhu 
normaliseerimine ja võitlus düslipideemiaga. 
UKPDS uuring viitas vererõhu normaliseerimise 
tähtsusele makrovaskulaarsete tüsistuste vältimisel. 
LDL-kolesterooli vähendamine andis suhkruhaigetel 

häid tulemusi koronaarriski osas 4S uuringus.
Ka mõnes riigis nähtuv südame isheemiatõppe 

haigestumise vähenemise tendents ei puuduta 
paljusid suhkruhaigeid. NHANES uuringu andmeil 
vähenes mittesuhkruhaigetel suremus südame 

isheemiatõppe 10 aastaga poole võrra, ent 
suhkruhaigetel ainult 15 protsenti.

Sekundaarne preventsioon arteriaalse hüpertensiooni ja südame 
isheemiatõvega haigel

Kristina Allikmets - TÜ Kliinikumi kardioloogiakliinik

Müokardiinfarkti (Ml) sekundaarne preventsioon 
e teisene ennetamine on meetmete kompleks, mille 

rakendamise eesmärgiks on ühelt poolt organismi 
infarktijärgne adaptatsioon müokardi vähenenud 
massi ning häirunud talitlusega, teisalt aga patsiendi 

seisundit halvendavate või letaalsete tüsistuste 
ärahoidmine. Sekundaarse preventsiooniga püütakse

• ära hoida korduvat müokardiinfarkti (ka 

ebastabiilset stenokardiat);
• ära hoida koronaarset äkksurma;
• vähendada interventsionaalsete 

protseduuride arvu;
• parandada südame isheemiatõvega 

haigete elukvaliteeti.
Sekundaarses preventsioonis võib välja tuua 

kolm peamist komponenti:
• müokardi adekvaatne revaskulariseerimine;

• medikamentoosne ravi;
• ka rdiovasku laa rse riski tegurite 

modifitseerimine (sh antihüpertensiivne ravi).
Antihüpertensiivse ravi tähtsust Ml ja ajuinsuldi 

primaarses preventsioonis on veenvalt tõestatud. 
Infarktijärgsel perioodil on vererõhu 

normaliseerimine veelgi suurema tähtsusega, sest 
sellistel haigetel on kõige suurem risk haigestuda 

kordusinfarkti. Kuuest ravimigrupist, mis on 
hüpertensiooni ravis esmavaliku ravimiteks, 
peetakse läbipõetud Ml korral valikpreparaatideks 

AKE-inhibiitoreid ja beetablokaatoreid. 
Kliinilised uuringud näitavad veenvalt, et AKE- 
inhibiitorid vähendavad südamepuudulikkuse 
süvenemise riski ja suremust haigetel, kellel 
müokardiinfarkti järel esineb kliiniliselt väljendunud 
südamepuudulikkus või asümptomaatiline vasaku 

vatsakese düsfunktsioon. Beetablokaatorite 
kasutamine infarktijärgsel perioodil on seotud 
suremuse olulise vähenemisega. Seda on 
tõestanud paljud platseeboga kontrollitud kliinilised 

uuringud, kuhu on kaasatud patsiente nii 
trombolüütilise ravi järel kui ilma trombolüütilise 
ravita. Beetablokaatorite kasutamisel infarkti 
varases järgus on näidatud infarktikolde 
vähenemist, arütmiate ja reinfarkti riski vähenemist. 
Randomiseeritud uuringute koondanalüüsil ilmneb, 

et beetablokaatorite kasutamisel pärast Ml 
väheneb üldsuremus 20%, äkksurmade sagedus 

30% ning mittefataalse reinfarkti oht 25% võrra. 
Parima efekti annavad beetablokaatorid suure 

riskiga patsientide rühmas (suure või anterioorse 

infarktiga patsiendid).
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Otsese toimega vasodilataatorite kasutamine 
antihüpertensiivses ravis ei ole Ml järel soovitav. 
Samuti ei soovitata rutiinselt kasutada 
kaltsiumiantagoniste pärast Ml vererõhu raviks ega 
reinfarkti preventsiooniks. Mitte-dihüdropüridiinsete 

kaltsiumiantagonistide (verapamiil, diltiaseem) 
tarvitamine reinfarkti ennetamiseks võib kasu anda 
patsientidel, kel on vasaku vatsakese funktsioon 

normaalne, südamepuudulikkus pole väljendunud 

või kellel on olnud kas mitte-Q- või Q-infarkt.

Rütmihäired südame isheemiatõve korral

Rein Kolk, Rain Paju - TÜK kardioloogiakliinik

Rütmihäired on südame isheemiatõve korral 

üheks sagedaseks haiguse avaldusvormiks. 
Südamelihase hapnikuvaegus põhjustab algselt 

muutusi müofibrilli elektrofüsioloogilises staatuses. 

Muutunud happe-leelistasakaal, lihaskoe erinev 
refraktaarsus, varased järeldepolarisatsioonid, 
triggeraktiivsus ja re-entry võivad viia nii 
supraventrikulaarsete kui ka ventrikulaarsete 
tahhüarütmiateni. Vegetatiivse närvisüsteemi 
düsbalanss, müokardi sensibilisatsioon 
tsirkuleerivate katehhoolamiinide kõrgenenud 
kontsentratsiooni juures on oluliseks arütmo- 
geenseks mehhanismiks.

Ligi 95%-l ägeda müokardiinfarktiga (AMI) 

haigetest esineb ataki nelja esimese tunni jooksul 
ventrikulaarne ektoopia (VE). VE esinemissagedus 

ning raskusaste korrelleerub koronaarskleroosi ja 
ventrikulaarse düsfunktsiooni ulatusega. 
Ventrikulaarse ekstrasüstoolia, kiirenenud 

idioventrikulaarse rütmi ja ebapüsiva ventrikulaarse 
tahhükardia teke trombolüüsil on eduka 
reperfusiooni markeriks. Inferioorse AMI korral võib 

esineda transitoorset siinusbradükardiat ja 
atrioventrikulaarseid juhtehäireid.

Arütmiate ravi on vajalik, kui 1) rütmihäire 

põhjustab olulist hemodünaamikahäiret; 2) 

müokardi suurenenud hapnikutarbimine kahjustab 
müokardi viaabelsust AMI korral; 3) arütmia 

soodustab ohtlikuma rütmihäire teket. VE ei oma 
ÄMI korral esineva müokardi elektrilise 

ebastabiilsuse foonil prognostilist tähendust ega 
vaja antiarütmilist ravi, küll aga vajavad ravi 

varajased ekstrasüstolid. Püsiva ventrikulaarse 
tahhükardia ja vatsakeste fibrillatsiooni esinemine 

> 48 h pärast ägeda ataki algust on kardiaalse 
äkksurma riskifaktoriks. Antiarütmikumidest 

kasutatakse ventrikulaarsete arütmiate korral IB, II 
ja III klassi preparaate. Beeta-adrenoblokaatorid 
vähendavad ÄMI läbipõdenuil suremust ja 

haigestumust. Raske hemodünaamikahäirega 
kulgevate arütmiate kupeerimiseks on esmavalikuks 
elektriline kardioversioon. Järjest enam kasutatud 
meetodiks arütmogeensete äkksurmade 

preventsioonis on automaatne kardioverter- 
defibrillaator, mis on osutunud antiarütmikumidest 
efektiivsemaks. Supraventrikulaarsetest arütmiatest 
on ÄMI korral sagedaseim sümpatikotoonusest 

tingitud siinustahhükardia südamelöögisageduse 
variaabelsuse vähenemine. Harvem esineb 

ekstrasüstooliat, kodade virvendust ja laperdust.
Väljendunud siinusbradükardia ja II või III astme 

atrioventrikulaarse blokaadi korral on näidustatud 

ajutine, arütmiate irreversiibelsuse korral püsiv 
südame elektriline stimulatsioon. Inferioorse ÄMI 

korral on atrioventrikulaarsete juhtehäirete 

esinemissagedus suurem kui anterioorse 
lokalisatsiooni korral. Anterioorse ÄMI korral on 

kahjustus tavaliselt suurema ulatusega ja 
ventrikulaarne düsfunktsioon enam väljendunud 

ning seetõttu tõsisema prognoosiga.
Parim antiarütmiline ravi südame isheemiatõve 

korral on põhjuslik - õigeaegne ja võimalikult 
täielik revaskularisatsioon.
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Südame isheemiatõve haigefe varane taastusravi

Aet Lukmann, Jaak Maaroos - TÜK spordimeditsiini ja taastusravi kliinik

Sissejuhatus. Taastusravi on südame 
isheemiatõve haigete kompleksse ravi osa, mille 
eesmärgiks on taastada patsiendi võimalik 
potentsiaal füüsilises, psüühilises ja sotsiaalses 
tähenduses. Valikrühmadeks on patsiendid, kel on 
olnud müokardiinfarkt, on müokardi kirurgiliselt 
revaskulariseeritud, aga ka pingutusstenokardia ja 

südamepuudulikkusega haiged ning 

klapioperatsiooni või südame siirdamise läbiteinud 
patsiendid.

Taastusravi koosneb neljast alljärgnevast etapist: 
1) esmane (haiglas, kestus 3-6 päeva);
2) varane (algab 2 nädala jooksul pärast 

haiglast väljakirjutamist ja kestab 8-12 nädalat);
3) edasiarendav (6-24 kuud);
4) säilitav (eluaegne).

Asjaolu, et II ehk varane etapp on kõige pikem 
meditsiiniliselt juhitud taastusravi osa, asetabki 
rehabilitatsiooni raskuspunkti sellesse lõiku. 
Lähtudes varases taastusravis omandatud oskustest 
ja teadmistest, peaksid patsiendid edasiarendavas 
ja säilitavas etapis valdavalt iseseisvalt olema 
suutelised modifitseerima riskifaktoreid, et ära 
hoida kordushaigestumist.

Varase taastusravi komponendid
Südame isheemiatõve haigete varane 

taastusravi peaks olema multifaktoriline tegevus, 

mis on suunatud kardiorespiratoorse reservi ja 
kehalise töövõime parandamisele, riskifaktorite 

modifikatsioonile ja patsiendi psüühilise seisundi 
stabiliseerimisele. Patsient peaks siin omandama 

piisava motivatsiooni ning oskused õpitud teadmiste 
igapäevaseks rakendamiseks. On tõestatud, et 
varane kompleksne taastusravi vähendab 
kordushaigestumist kuni 50% ja suremust 
kardiovaskulaarsetesse haigustesse kuni 30%.

Liikumisravi võib olla erinev, kuid optimaalse 
lõpptulemuse saavutamiseks on vajalik 

meditsiiniliselt juhitud treening, mis kulutaks 1000- 

2000 kcal nädalas (3-5 korda, kestus 45-60 
minutit). Maksimaalne lubatav pulsisagedus 

määratakse individuaalselt ja on 40-85% 
maksimaalsest individuaalsest koormuspuhusest 
pulsisagedusest vastavalt NYHA funktsionaalsele 

klassile. Erilist tähelepanu tuleb siin pöörata 
riskirühmadele, kelleks on vanurid, 

südamepuudulikkusega patsiendid, ülekaalulised 

ja naised.

Arteriaalse vererõhu kontrolli eesmärgiks 
on saavutada optimaalne vererõhk = 135/ 

85 mmHg, selleks on vajalik rakendada nii 
medikamentoosseid kui mittemedikamentoosseid 
võtteid. Viimati nimetatud \jncL kehakaalu 

optimeerimine ja kehaline aktiivsus) nõuavad 
suuremat pingutust patsiendilt ning jäävad seetõttu 
sageli tõsisema tähelepanuta.

Metaboolsete parameetrite 
modifikatsiooni lõppeesmärgiks on dieetravi ja/või 
medikamentidega üldkolesterooli, LDL- ja HDL- 
kolesterooli vastavate väärtuste = 5,0 mmol/l, 
= 2,5 mmol/l ja > 1,0 mmol/l saavutamine. Kaalu 
optimeerimiseks (BMI < 27) on vajalik energiakulu 
300 kcal treeningtunnis ning vähekaloriline dieet.

Suitsetamise lõpetamine pärast 
kardiovaskulaaratakki vähendab suremuse riski 
40-60%, samuti väheneb võimalus veenišundi 
oklusiooniks. Suitsetamisest loobuda aitavad nii 
terviseedenduslik probleemikäsitlus kui vastavad 
medikamendid.

Kokkuvõte. Südame isheemiatõve haigete 
varajane taastusravi on efektiivne ja majanduslikult 
otstarbekas kompleksse raviskeemi obligatoorne 
komponent, mida siiani on põhjendamatult 
alakasutatud.
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Nuclear cardiology in Estonia

Sergei Nazarenko - Tallinn Central Hospital

The year 2002 will offer good reason for the 
world-wide celebration of the 75lh anniversary of 
nuclear cardiology (NC) (1). in Estonia the history of 
NC, based on non-imaging methods, dates back to 
the late 50's of the last century when nuclear medicine 
units were established at Tartu University Hospital 
(1957) and at Tallinn Central Hospital (1960).

In 1981 a junior doctor from Tallinn was sent to 
the All-union Cardiology Research Centre in Moscow 
for specialisation in NC. To our knowledge, the studies 
that he conducted in Moscow in 1981 were the first 
NC imaging procedures ever performed by a 
graduate of Tartu University (2). Also, he carried out 
the first myocardial scintigraphies with 201-thallium 
in Estonia, at Tallinn Central Hospital on 14 June 
1989. In 1989 the first blood pool studies as well as 
studies with 99mTc-pyrophospate were performed at 
Tallinn Central Hospital. The first perfusion studies with 
99mTc-MIBI in Estonia were conducted at Tallinn 
Central Hospital in April 1991 and at Tartu University 
Hospital in January 1993.

Up to now NC has been severely underused in 
Estonia. In addition to the limited purchase of 
adequate equipment and radiopharmaceuticals, also 
the absence of NC from the undergraduate and 
postgraduate curricula of Tartu University has 
hindered the development of NC. Yetthere is a definite 
potential to increase the number of NC investigations 

in Estonia where less than 0.03 procedures per 1000 
inhabitants were performed in 2000 compared with 
the average of 2.6 in Europe and 12.0 in the US (3).

Future use of NC in Estonia should be focused on 
clinical conditions with the highest evidence of its utility 
(Class I according to the Guidelines of American 
College of Cardiology, American Heart Association 
and American College of Physicians - American 
Society of Internal Medicine): diagnosis, assessment 
of risk, assessment of therapy and prognosis in chronic 
ischemic heart disease; unstable angina; acute 
myocardial infarction; myocarditis; cardiomyopathies; 
congenital heart disease; conditions after cardiac 
transplantation.

Another implementation of NC, intracoronary 
brachytherapy, could be introduced into daily routine 
very soon.
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Sümpato-vagaalne düsbalanss südame isheemiatõve haigetel

Tiina Ristimäe - TÜK kardioloogiakliinik

Tervetega võrreldes esineb südame isheemiatõvega 
(IT) patsientidel haiguse algfaasist düsbalanss sümpato- 
vagaalses tasakaalus nihkega sümpatikotoonuse 
prevaleerumise suunas. Muutusi kardiorespiratoorses 
kontrollsüsteemis võimaldab lühiajaliste ja 24-tunniste 
ambulatoorsete elektrokardiogrammide (nn Holteri 
monitooringute) alusel hinnata kaudselt ja 
mitteinvasiivselt südame löögisageduse muutlikkus 
(SLM, heart rate variability. SLM peegeldab R-R 

intervallide moduleerimist pidevalt muutuvate sümpato- 
vagaalsete mõjurite ja teiste füsioloogiliste 
regulatoorsete süsteemide toimel.

Südamehaigete hulgas on SLMi näitajaid enam 
uuritud müokardiinfarktiga (Ml) patsientidel. 
Autonoomse tasakaalu nihked Ml korral, vähenenud 
parasümpaatiline aktiivsus ja sümpatikotoonuse ülekaal 
kajastuvad ka SLMi dünaamikas. SLMi järsu 
vähenemise järel Ml ägedas faasis suurenevad kõikide 
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SLMi komponentide väärtused oluliselt 3 paranemiskuu 
jooksul. Tüsistumata Ml korral taandarenevad ja 
stabiliseeruvad Ml järel ilmnenud SLMi muutused 
umbes aastaga. Populatsiooniuuringutes jäävad aga 
infarktihaigete SLMi näitajad tervete omadega 
võrreldes ikkagi vähenenuks. SLMi vähenemise 
kutsuvad esile kardio-kardiaalsed sümpato- 
sümpaatilised ja sümpato-vagaalsed refleksid, samuti 
sümpaatiliste aferentsete kiudude aktivatsioon 
sensoorsete lõpmete mehhaanilisest distorsioonist 
nekrootilises müokardis. Tekkinud sümpatikoaktiivsus 
vähendab negatiivse tagasisideme kaudu siinussõlme 
kulgevate vagaalsete kiudude aktiivsust. Samuti on 
SLMi olulise vähenemise üheks põhjuseks siinussõlme 
rakkude vähenenud reaktsioon neuraalsetele 
modulatsioonidele isheemilises müokardis. Madal SLM 
on infarktihaigetel vasaku vatsakese dilatatsiooni 

tekkimise ja südamepuudulikkuse kujunemise riskifaktor. 
Ml-järgne düsbalanss autonoomses tasakaalus tekitab 
omakorda kardiaalset elektrilist ebastabiilsust. SLMi 
vähenemisel pärast Ml on iseseisev prognostiline 
väärtus nii ventrikulaarsest fibrillatsioonist tingitud 
kardiaalse äkksurma kui ka mittearütmogeense surma 
tekkimise suhtes. Võrreldes traditsiooniliste 
riskifaktoritega (nt vasaku vatsakese vähenenud 
väljutusfraktsioon) ning ka teiste Holteri monitooringust 
saadud andmetega (nt ventrikulaarse ekstrasüstoolia 
esinemine), on vähenenud SLM eluohtlike rütmihäirete 
tekkimise suhtes suurema sensitiivsuse ja spetsiifilisusega. 
Euroopa ja Ameerika Ühendriikide kardioloogide 
seltside elektrofüsioloogia töörühmad soovitavad 
kõikidel infarktihaigetel prognoosi hindamiseks rutiinselt 
määrata SLM ühe nädala möödumisel haigestumisest 
24-tunnise ambulatoorse EKG salvestuse alusel.

Kardioloogiakliinik - kliinilise, õppe- ja teadustöö keskus

Rein Teesalu - TÜ kardioloogiakliinik

Kardioloogiakliiniku olemuse, tegevussuunad ja 
asukoha Eesti meditsiini süsteemis määrab ära asjaolu, 
et ta on Eesti ainsa arstiteaduskonna põhilise kliinilise 
baasi koostisosa. Sellest tuleneb kohustus lisaks 
heatasemelise kliinilise töö tagamisele õpetada 
kardioloogiat üliõpilastele ja korraldada täiendusõpet 
arstidele. Kardioloogiakliiniku kohustuste hulka kuulub 
ka teadusliku uurimistöö tegemine, mis tagab 
teaduskraadiga inimeste jätkuva olemasolu, uute ideede 
sissevoolu õpetamisse ning kliinilise tegevuse tõhustumise 
uute diagnostiliste ja ravimeetodite juurutamise kaudu.

Praegu on kardioloogiakliiniku koosseisus 5 
osakonda: 1) ambulatoorse kardioloogia osakond koos 
lipiidikabinetiga; 2) kliinilise füsioloogia osakond; 
3) erakorralise kardioloogia osakond (8 inten- 
siivravivoodit); 4) kardioloogia I osakond koos 
rütmihäirete kabinetiga; 5) kardioloogia II osakond. Kõik 
osakonnajuhatajad on teaduskraadiga. Alates 
2000. aastast osalevad kõik arst-õppejõud üliõpilaste 
õpetamises. Ravivoodeid oli kuni veebruari lõpuni kokku 
90, alates 1. märtsist 2001. a on avatud 80 voodikohta. 
Aastal 2000 oli kliinikus ravil 2918 haiget ja polikliinikus 
võeti vastu 7977 haiget. Kliiniku osakonnad töötavad 
tihedas koostöös kardiokirurgia osakonnaga ja 
angiograafiakabinetiga, mis olid kuni 1999. aastalõpuni 

kardioloogiakliiniku koosseisus.
Koos kardiokirurgide ja angiografistidega 

kasutatakse praktiliselt kõiki kaasaegses kardioloogias 
kasutusel olevaid diagnostilisi ja ravimeetodeid, välja 
arvatud südamesiirdamine. Paranenud on koostöö Eesti 
teiste raviasutuste, kiirabi ja perearstidega. Kiiresti on 
kulgenud arvutite kasutusele võtmine igapäevases töös. 
Alustatud on elektroonilise haigusloo juurutamisega.

Pärast Eesti taasiseseisvumist on meditsiinidoktori 
kraadi saanud viis kardioloogiakliiniku arsti. Praegu õpib 
doktorantuuris neli kardioloogi. Igal paarisaastal annab 
kardioloogiakliinik välja oma ingliskeelsed toimetised. 
Seni on neid ilmunud neli. Kliiniku arstid teevad koostööd 
mitmete väliskolleegide ja prekliiniliste instituutidega, 
esinevad sageli rahvusvahelistel teaduskonverentsidel 
ning Eesti-sisestel seminaridel, osalevad aktiivselt 
täienduskoolituse korraldamisel. Eestikeelse 
õppekirjanduse kättesaadavus on paranenud, abiks on 
ka Internet. Residentuuriõpe on korraldatud vastavalt 
Euroopa Kardioloogide Seltsi nõuetele.

Kardioloogiakliinikus jätkuvad ümberkorraldused. 
Loodame saavutada paremat vastavust nüüdisaja 
nõuetele oma tegevuse kõikides aspektides, s.t kliinilises, 

õppe- ja teadustöös.
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Tartu Arstide Liit ja Tartu Ülikooli Kliinikum sõlmisid 
kollektiivlepingu ning palgakokkuleppe

Väino Sinisalu - Tartu Arstide Liit

Peaaegu aasta pidasid Tartu Arstide Liit (TAL) 
ja Tartu Ülikooli Kliinikum läbirääkimisi 

kollektiivlepingu ja palgakokkuleppe sõlmimiseks. 

Visa tööd kroonis ka edu ning 22. mail 2001 
kirjutasid kliinikumi juhatuse esimeesj. Pikani ja TALi 
eestseisuse esimees V. Sinisalu kokkuleppele alla. 

Leping kehtib kuni 31. detsembrini 2001.
Lepingu kohaselt tunnistab kliinikum TALi õigust 

esindada ja kaitsta kollektiivsetes töösuhetes kõiki 
kliinikumi arst-õppejõude. Seega tunnistab kliinikum 
TALi kui sotsiaalse dialoogi partnerit.

Kollektiivlepingus lepiti kokku mõnedes 
sotsiaalsetes garantiides töötajatele. Nii ei või 
tööandja initsiatiivil arstile kehtestatud osalise 

tööaja puhul olla see väiksem kui 80% tööaja 
normist (40-tunnine töönädal) ja töötaja saatmisel 
osaliselt tasustatavale puhkusele olla tasu alla 80% 
arstiga kokkulepitud miinimumpalgast. Fikseeriti 

arsti puhkuse pikkus: põhipuhkus on 28 ja 
lisapuhkus 7 kalendripäeva. Saavutasime ka 
kokkuleppe, et vabale ametikohale kandideerimisel 
eelistab tööandja muude võrdsete tingimuste korral 

arstide liidu liiget.
Lepiti kokku, et arstil on õigus nii haiguse kui ka 

lapse hooldamise tõttu puududa töölt 

töövõimetuslehel 3 päeva aastas. Koolitusüritustel 
viibimise ajal Eestis või väljaspool säilitatakse 
töötajale keskmine töötasu ning koolitusel viibimise 
aeg arvestatakse tööaja hulka, kuid seda mitte üle 

ühe kalendrikuu aasta jooksul. Koolitusürituste ajal 
töötasu maksmine tekitas varem mitmes kliinikus 
arusaamatusi ning seda tõlgendati erinevalt.

Kollektiivlepingu lisana sõlmiti palgakokkulepe. 

Viimane põhjustaski kõige enam diskussiooni. Kui 
jaanuarist 2000 koondusid erinevad raviasutused 

ja allüksused kliinikumiks, siis olid tasustamise 
printsiibid ja töötasu suurus liitunud üksustes küllaltki 
erinevad. Kliinikumi loomisega nendele 

probleemidele kohe lahendust ei leitud. 

Lepingujärgne põhipalk erines allüksustes kuni 
50%, kogu väljamakstav töötasu erines kliinikuti 
kuni kaks korda. Kogu kliinikumis väljamakstavast 
töötasust moodustasid lisatasud 40% ning 

lisatundide maksmise põhimõtted ja kord olid 
kliinikutes erinevad.

Palgakokkuleppe järgi on nüüdsest kõigile 
arstidele makstav lepingujärgne palk 40-tunnise 
töönädala korral minimaalselt 6500 kr. Selle 
saavutamiseks suurendati viie kliiniku palgafondi.

Olulisim oli siiski see, et kokkuleppe kohaselt 
moodustavad kliinikum ja TAL koostöökomisjoni 
palgasüsteemi edasiseks korrastamiseks ja 

töökorralduse parendamiseks. Eesmärk on 
järgnevast aastast suurendada minimaalset arstile 
makstavat kuupalgamäära 8000 kroonini.

TALi jaoks on see tõsine väljakutse. Nüüd on 

avanenud võimalus kaasa rääkida arstide 
tasustamise põhimõtetes ja töötasu suuruses ning 
täita senisest aktiivsemalt kutseühingu rolli. Enam 
ei ole me ainult kritiseerija ja nõudja rollis, vaid 
meilt oodatakse konstruktiivseid ettepanekuid, aga 
ka kompromissivalmidust. See eeldab aga 
arstkonnas üksmeele saavutamist.

Kuna kliinikum näeb Tartu Arstide Liidus kõigi 
seal töötavate arstide esindajat, tekib paratamatult 

küsimus, kas kõik arstid ei peaks ühinema arstide 
liiduga. Ei ole ju arstide liit arstide õiguste eest 
võitlev parteiline organisatsioon ega heategev 
klubi. See on demokraatlikel alustel tegutsev arstide 
vabatahtlik ühendus oma kutsealaste ja 
majanduslike huvide esindamiseks. Miks peaksid 
arstide liidu liikmed, kes maksavad orga
nisatsioonile liikmemaksu, kaasa vedama neid, kes 
ei oska või ei taha oma huvide eest seista ja 
eelistavad seda lasta teha teistel? See on 
mõtlemisaine kõigile arstidele.
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TURVALISUS

CELEBRE

ELU

200 mg ööpäevas

ESIMENE SPETSIIFILINE COX-2 INHIBIITOR

REUMATOIDARTRIIDI JA OSTEOARTROOSI RAVIKS

1 Rctscpfimvim. Taielik informatsioon vt. Phamiata Istun

Pfizer HCP Corporation Eesti Pirita tee 20 10127 Tallinn Telefon: 6405 328 Faks: 6405 327 Phzer



MOVALIS
meloksikaam

Tabletid

Armustamine

Retseptiravim

Näidustus :
reumaatilised haigused

7,5mg... 15mg ööpäevas 
ühekordse annusena alates 
15-ndast eluaastast

Pakend: ,
Tabletid 7,5 mg 
20 tk ja 50 tk pakendis 
või 15 mg 20 tk pakendis

MOVALIS on mittesteroidne põletikuvastane ravim (MSPVR), mis terapeutilises kontsentratsioonis 
inhibeerib selektiivselt COX-2.Olukorras, kus põletikuline COX-2 on inhibeeritud 80%, on füsio
loogilise COX-1 inhibeerimine MOVALISe poolt ainult ~ 20%1
10-nel kliinilisel uuringul põhinev metaanalüüs näitab, et MOVALIS vähendab mao-sooletrakti 
kõrvaltoimete tekkimise riski ~ 36% võrreldes traditsiooniliste MSPVR-ga.2

Ravim ei mõjuta trombotsüütide agregatsiooni3 1

Tootja: Boehringer Ingelheim International GmbH 
Binger Str. 173, Ingelheim/Rhein, Deutschland

Täiendav informatsioon Pharmaca Estica'st või tootja/müügiloa hoidja 
Eesti esindusest: Tallinn И9И, Regati pst.l

Tel. 06 398 015; faks 06 398 020

/^T\ Boehringer 
N|||||i/ Ingelheim

1. Warner et al. PNAS 1999;96:7563-7568
2. Schoenfeld P. Am J Med 1999; 107 (6A): 48S-54S
3. Stichtenoth et al. J Invest Med 1997; 45: 44-49
4. De Meijer et al. Clin Pharm and Ther 1999;66:425-430



Väljavõte TALLINNA ARSTIDE LIIDU juhatuse 
keesoleku protokollist nr 23

Koosolek toimus 15.05.2001. a TALi ruumis algusega kell 16.00

Kohal viibisid juhatuse liikmed: Anneli Elme, 
Andres Ellamaa, Jüri Ennet, Enn Jõeste, Andrus 
Kreis, Kaja Leito, Peeter Mardna, Ivo Saarma ja 

Matti Tarum; TAL sekretär Ants Jäätma ja 
raamatupidaja Elve Chevalier.

Koosoleku juhataja Anneli Elme
Protokollija Ants Jäätma

PÄEVAKORD

1. Eesti Meditsiiniraamatukogu arengu 

perspektiivid. M. Tedremaa.
2. Ülevaade kohtumistest Sotsiaalministeeriumis. 

A. Elme
3. Kollektiivlepingute olukorrast Tallinna 

tervishoiuasutustes.
4. Loodavate keskhaiglate nõukogudesse 

usaldusisikute kinnitamine.

5. Toetuste määramine.
6. AL liikmete avaldused.
7. Jooksvad küsimused.

1. Eesti Meditsiiniraamatukogu direktor Milvi 
Tedremaa andis ülevaate raamatukogu 
arenguvisioonidest aastateks 2005-2010. Selle 
põhjal on kavandatud kolm arenguvõimalust:

1) EMR kui iseseisev erialaraamatukogu jääb 

nii nagu on;
2) EMR kui Akadeemilise Raamatukogu filiaal;
3) EMRi ümberkujundamine Põhja-Eesti 

Meditsiiniinfo Keskuseks.
Viimase variandi kohaselt jääks EMR 

Sotsiaalministeeriumi haldusalasse.
EMRi finantseerib praegu Sotsiaalministeerium, 

kes on tunduvalt kärpinud k.a eelarvet, eriti 
arstiteaduslike raamatute ja ajakirjade ostusummat.

M.Tedremaa ettepanek on moodustada 

praeguse raamatukogu baasil Põhja-Eesti 
Meditsiin infokeskus.

Arutati loodava infokeskuse vajalikkust ja selle 
finantseerimise võimalusi. Kui eelarve summadele 

saaks toetust Põhja-Eesti piirkonna haiglatelt, siis 
oleks mõeldav luua korralik meditsiinialane 
andmebaas.

Otsustati pöörduda Sotsiaalministeeriumi ja Eesti 
Haiglate Liidu poole ettepanekuga moodustada 
sihtasustus Põhja-Eesti Infokeskus, mille nõukogusse 
kuuluksid Р-Eesti piirkonna haiglad ja osaline 
finantseerimine tuleks riigieelarvest.

2. A.Elme andis ülevaate peetud läbirääkimistest 
Sotsiaalministeeriumi kantsleriga.

Kohtumine oli asjalik.
AL taotleb, et Tallinna arstid, kes vabanevad 

reformi käigus, saaksid ümberõppeks raha linna 
eelarvest. Samuti vajatakse etteteatamise aega, et 
see oleks piisavalt pikk töötajale uue ametikoha 
valimiseks. Haiglate struktuuri muudatused ning 
sellega kaasnevad kaadrimuudatused peaksid 
olema ette teada kuus kuud .

Arstide ümberõpet peaks olema võimalik 

korraldada Tallinna haiglate baasil.
Tallinna Linnavalitsuse eelarvesse tuleks 

planeerida arstide koondamisekulud.
Arstid, kes koondamise tõttu on sunnitud üle 

minema eraarstideks, peaks olema vabastatud 

litsentsi tasust.

3. Küsitlus näitas, et kollektiivlepinguid on vähe 
sõlmitud tervishoiuasutustes ja tihti ei kajasta need 
arstide õigusi. On vaja välja töötada Tallinna 
tervishoiuasutuste jaoks ühised lepingu põhipunktid, 
mida võiks ka eelnevalt läbi arutada ühiste õiguste ja 
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kohustuste seisukohast Tallinna tervishoiuasutuste 

juhtidega. Usaldusisikutele panna ülesandeks kollektiiv
lepingute sõlmimiste alustamine tuleval sügisel.

4. Tallinna LV soovis saada ettepanekuid AL 
usaldusisikute kinnitamiseks loodavate keskhaiglate 
nõukogudesse.

Juhatus otsustas esitada Lääne-Tallinna 
Keskhaigla nõukogusse - dr Rando Truve,

Ida-Tallinna Keskhaigla nõukogusse - dr Mari 

Mereni
Sihtasutuse Tallinna Lastehaigla nõukogusse - 

dr Adik Levini.

5. Täiendõppe toetuse komisjon esitas 5 taotlust 
sõidukulude osaliseks katmiseks rahvusvahelistel 
seminaridel osalemiseks.

Otsustati rahuldada Veera Plehhanova, Elga 

Mesimaa, Lidia Abramovi, Kaja Leito ja Haide 
Põdra avaldused.

6.1. TAL liikmeks võeti vastu Inga Aavik -Tallinna 
Keskhaigla günekoloog ja Mare Pajumets- 
Pelgulinna Haigla naistearst.

6.2. TAL liikmete nimekirjast kustutati
Äli Tõnnov- Mustamäe Haigla radioloogia- 

kliiniku juhataja avalduse põhjal;
Silvia Juhansoo - lahkunud Pelgulinna Haiglast 

pensionile minekuga;
Helle Karro - seoses asumisega tööle Tartusse;
Piret Veerus - lahkunud töölt Pelgulinna 

Haiglast.

6.3. Ants Jäätma avaldus töölepingu 

lõpetamiseks TALi sekretäri kohalt seoses pensionile 

jäämisega.

7. Jooksvad küsimused.
Andres Ellamaa tegi ettepaneku osta TALi 

rahadega Jaak Uibo väljaantud raamatut "Eesti 

rahvastiku tervis XXI sajandi künnisel" 10 eks 
ä 100 krooni.

Otsustati osta dr Uibolt 1000 krooni väärtuses, 

vajadusel kinkida TALi külalistele.

Otsustati rahuldada Eesti Tervishoiumuuseumi 
taotlus saada toetust kirjanduse soetamiseks 1000 
krooni ulatuses.
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EALi eestseisuse koosolek

Järjekordne eestseisuse koosolek toimus 8. juunil 

2001 Pärnus. Kohal viibisid eestseisuse liikmed 

A. Lehtmets, I. Oro, J. Lemendik, M. Riikjärv, 
A. Eime, V. Sinisalu. Kohale ei saanud tulla A. Kork 

ja T. Kariis.
Arutusel olnud küsimused
1. Medifar 2001

Räägiti messi korraldamisest ja edasistest 
arenguperspektiividest. Kohal viibisid ka Eesti 

Näituste ASi esindajad.
Käesoleval aastal toimub Medifar 3,

5. oktoobrini Eesti Näituste messikeskuses. 
Peakorraldaja on Eesti Näituste AS. EAL korraldab 
nende päevade ajal noorarstide probleemidele 
pühendatud nõupidamise.

Eestis on viimastel aastatel toimunud 2 meditsiini- 
ja farmaatsiatoodete näitust aastas: Eesti arstide 
päevade (EAP) ajal kevaditi ja Medifar sügiseti. 
EAP on eelkõige arstide liidu korraldatud arstide 
täienduskoolitusüritus, Medifar on kommertsüritus. 
Meditsiini- ja farmaatsiafirmad ei pea otstarbekaks 
osaleda kahel näitusel aastas. Eestseisuse 
üksmeelse arvamuse kohaselt on EALi prioriteet 
EAP korraldamine ja see jääb traditsiooniliseks iga
aastaseks arstide ürituseks.

2. Palgaläbirääkimised Eesti Haiglate Liiduga
1. juunil kohtusid Tallinnas haiglate liidu majas 

Eesti Arstide Liidu, Eesti Keskastme 

Tervishoiutöötajate Kutseliidu ja Eesti 
Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liidu 
delegatsioonid Eesti Haiglate Liidu (EHL) 
esindajatega. Lepiti kokku, et EHL tunnistab 
palgaläbirääkimistel arstide huvide esindajana 
EALi, keskastme meditsiini spetsialiste esindab 

Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit ja teisi 

meditsiinitöötajaid Tervishoiutöötajate 

Ametiühingute Liit.
EHLi seisukohalt tekitas küsimusi Eesti 

Radioloogide Ühingu taotlus pidada läbirääkimisi 

eraldi. Nimetatud organisatsiooni kuuluvad nii 

arstid, õed, sanitarid kui tehnilised spetsialistid. EAL 
on teinud Radioloogide Ühingule ettepaneku 

esindada läbirääkimistel ka nende ühingu arste, 
kuid senini ei ole sellega nõustutud.

EAL on fikseerinud oma nõudmised volikogu 

otsusega 21.04.2001. a (vt Eesti Arst 2001; 
80(5):289).

EHL ei olnud kutseliitude nõudmisi kohtumise 
ajaks veel sisuliselt arutanud. Seepärast ei saanud 

sellel kohtumisel veel mingeid otsuseid teha. EHL 
ettepanekul toimub järgmine kohtumine 26. juunil, 
eelnevalt arutab EHL volikogu esitatud nõudmisi. 
Läbirääkimistel rõhutasid EHL esindajad, et 
kutseliitude nõudmiste rahuldamiseks oleks vajalik 
lisaks senise finantseerimise mahule täiendavalt 
juurde saada umbes 400 mln krooni aastas, ja 
kutsusid kutseliitusid üles toetama nende taotlusi 
sotsiaalministeeriumile. EAL eestseisus kuulas ära 
esitatud informatsiooni. I. Oro märkis, et eelmisel 
aastal võeti vastu kutseliitude ja EHL ühisavaldus, 
kus haiglate liit nõustus vajadusega suurendada 
raviasutuste eelarves palgakulu kuni 50%-ni. 
Seniste andmete kohaselt ei ole enamik raviasutusi 
seda teinud.

EALi edaspidine taktika läbirääkimistel tuleb 
valida vastavalt EHLi esitatud seisukohale.

3. Eesti Arsti OÜ tegevus

Eestseisus kuulas ära ajakirja Eesti Arst 
2000. aasta majandusaruande, mille esitas 
peatoimetaja Väino Sinisalu. Tunnistati, et Eesti Arsti 
kvaliteet on paranenud. Ajakiri ilmub regulaarse 
kuukirjana ja tuleb majanduslikult hästi toime.

Eesti Arst on ainus eestikeelne meditsiiniteaduslik 
ajakiri, mille eesmärgiks on tutvustada kaasaegse 
tõenduspõhise meditsiini seisukohti, laiendada 
arstide silmaringi, aidata kaasa arstide 

täienduskoolitusele. Kindlasti peaks ajakirjas olema 
informatsiooni EALi tegevuse ja arstide kutsetööga
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seonduva kohta. Toimetusel on kava nende 

küsimuste paremaks valgustamiseks.

4. Eesti Arstide Päevad 2002
EAP 2002 toimuvad 18. ja 19. aprillil Tallinnas 

Sakala Keskuses. Et lisaks EAP toimuvad igal aastal 
TÜ arstiteaduskonna päevad ja üritus "Kliinik", oli 

arutlusel mõte kooskõlastada arstiteaduskonnaga 
ürituste temaatikat, et vältida dubleerimist. 
Sellekohased ettepanekud on edastatud 
arstiteaduskonna nõukogule.

5. Arstide Täienduskoolituse Fondi Sihtasutuse 

loomine
Fondi eesmärk on toetada arstide 

täienduskoolitust. EALi eestseisuse ülesandeks on 

valida loodava fondi juhataja ja nõukogu. 
Eestseisus on teinud ettepaneku fondi nõukogu 

võimalikele liikmetele. Ettepanek hakata fondi 

juhatuse esimeheks on tehtud Katrin Rehemaale. 
Kui eestseisuse esitatud nõukogu kandidaadid 

ettepanekuga nõustuvad, töötab nõukogu välja 

fondi statuudi ja tingimused toetuse saamiseks.
Vahendid fondi tegevuseks loodetakse saada 

Eesti Arstide Liidult, ajakirjalt Eesti Arst ja kirjastuselt 
Medicina. Kindlasti tuleb leida ka teisi täiendavaid 
rahaallikaid.

Jooksvate küsimuste hulgas arutati vajadust 

propageerida EALi tegevust arstiteaduskonna 

üliõpilaste hulgas, alustada koostööd 

Arstiteadusüliõpilaste Seltsiga.

Väino Sinisalu

Suured erinevused antibiootikumide kasutamisel 
Euroopa Liidu liikmesriikides
Rühm Rootsi Nakkushaiguste Instituudi teadlasi 

uuris haiglavälist antibiootikumide kasutamist 
Euroopa Liidu 15 liikmesriigis. Ravimite müügi 
tulemused väljendati päevadoosidena 1000 
inimese kohta. Ilmnes, et kõige enam tarvitati 
1997.a antibiootikume Prantsusmaal (36,5 

päevadoosi 1000 inimese kohta) ja Hispaanias 
(32,4 päevadoosi). Vastav näitaja oli Hollandis 
vaid 8,9 ning Taanis 11,3. Ajavahemikul 1993

1997 suurenes antibiootikumide kasutamine 

enamikus Euroopa Liidu riikides keskmiselt 4%, kuid 
vastav suurenemine Luksemburgis oli 12% ning 

Itaalias koguni 34%. Enamikus riikides kasutati 
ambulatoorses ravis laia toimespektriga 
penitsilliine. Soomes eelistati tetratsükliine, Austrias 

makroliide ning Taanis ja Rootsis kirjutati kõige 

sagedamini välja kitsama toimega penitsilliine. 
Autorid järeldavad, et Euroopa Liidu paljudes 
liikmesriikides on võimalik antibiootikumide 
tarvitamise otstarbekust ja efektiivsust oluliselt 
suurendada. Selleks tuleks täpsustada nende 
ravimite kasutamist erinevates earühmades ning 
eelkõige sõltuvalt näidustustest. Praegused 

erinevused olenevad ajaloolisest taustast, 
kultuurilistest ja sotsiaalsetest teguritest ning 

tervishoiuteenuse osutamise erinevustest, mis 

omakorda mõjustavad ravimite väljakirjutamist.

Cars О, Mõistad S, Melander A. Variation in 
antibiotic use in the European Union. Lancet 

2001;357:1851-2.
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Lamisill
terbinafiin

www.lamisilinfo.com

Sinu patsiendi tervis on Sinu kätes! ’

Kõrge mükoloogilise tervistumise aste

Vähe kõrvaltoimeid

Vähem koostoimeid teiste ravimitega

Soodsaim ravi

Efektiivne ravi küüne-

seenhaiguste vastu

Viited: 1. British Journal of dermatology 1999; 141 (Suppi 56) 1-4 1E Glyn V Evans. В Sigurgeirsson

et al, Double blind, randomised study of continuous terbinafine compared with intermittent itraconazole 

in treatment of toenail onychomycosis. BMJ 1999:31В 1031-1035(17 Apr) 3. M. Hall, с Monka. P 

Krupp. D. O'sulhvan et al. Safety of oral Terbinafine. Results of a PMS Study in 25 884 Patients. Archives 

of Dermatology. October 1997. 4. H.I.Katz. Drug interactions of the newer oral antifungal agents. British 

Journal of Dermatology 1999. 141 (Suppl 56): 26-32
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Maailmal Arstide Liida avaldus patsiendi huvide 
kaitsmise ja ametisaladuse kohta

Vastu võetud maailma arstide assambleel Budapestis Ungaris oktoobris 1993.

Arstidel on eetiline kohustus ja ametialane 
vastutus toimida alati patsiendi parimates huvides.

Juhul kui arst tuvastab olukorra, mis võiks 

kahjustada patsiendi tervist, on ta kohustatud sellest 
teavitama vastutavat ametivõimu, et oleks võimalik 

rakendada vajalikke ravimeetmeid.

Juhul kui vastutavad ametivõimud keelduvad 

kasutusele võtmast ravimeetmeid, siis peab 
keeldumismotiividest teavitama seda arsti, kes tegi 
olukorrast ettekande. Kui vastavat teavet ei anta 
või kui selle sisu ei ole veenev, siis on arst kohustatud 
rakendama edasisi meetmeid.

Niisugused edasised meetmed võivad minna 
vastuollu arsti töölepingus fikseeritud 

konfidentsiaalsussättega, seades arsti sotsiaalse, 

ametialase ja eetilise valiku ette.

Alati, kui tervishoiu rahalised vahendid on 
piiratud, võivad eelarve kokkuhoiu meetmed 
põhjustada konflikti arsti ja teda palganud 
ametivõimude vahel sobivate ning vajalike 

tervishoiuteenuste pärast.

Terviseteenuse ametnikud on vastutavad 
valitsuse poliitika rakendamise eest ja nad võivad 
olla sunnitud tegema otsuseid, millega töölevõetud 

arstid ei pruugi nõustuda. Ametnikud, kes on 

valitsuse tervishoiupoliitika ja selle rakendamise 
vastu, peavad suunama oma kriitika 
ebarahuldavate poliitiliste otsuste või vastavate 
rakendusmeetmete lähteallika vastu.

On vaja sätestada vastastikku heaks kiidetud ja 

vastuvõetavad menetlused, mille abil arstid võiksid 

väljendada oma arvamust nii üksikpatsientide kui 
ka rahva tervise asjus ilma töölepingunõudeid 
rikkumata.

Niisugune sätestatud menetlus peab olema 
fikseeritud arstide töölepingus. Tööleping peab 

tunnistama, et arsti eetilised kohustused on 
ülimuslikud puhtlepinguliste töökohustuste suhtes.

Eriraskused võivad esile kerkida juhul, kui arst 
kahtlustab, et administratiivotsused on motiveeritud 
valedest põhjustest, milleks võib olla usuline, 
rassiline või sooline eelarvamus või motiiv rahalise 
tulu saamiseks, või et kliiniline uurimistöö toimub 
kontrollimatult ja eiratakse vastavaid eetilisi 
nõudeid.

Juhul kui on tekkinud arutelu nõudev olukord, 
võib arsti vastakas mõtteavaldus näida laimav ja 
mainet kahjustav nii õiguslikult kui ka tegelikult. 
Tekkinud eriprobleemidele otsib arsti soovil 
õiguslikku lahendust sobiv erialaline kogu, nagu 
registreeri mis- või litsentseerimisasutus.

Arvo Tikk
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Meditsiiniline viga

Rein Zupping - Mustamäe Haigla närvikliinik

Viga on inimtegevuse vältimatu osa, vigu tuleb 
ette ka kõige kohusetundlikumate ja 

pühendunumate professionaalide hulgas. Arstiabi 
on väga keerukas ja riskantne tegevusala ning 
inimlik viga võib juhtuda ka väga hoolikatel ja 
täpsetel arstidel ja õdedel.

1990. aastate teisel poolel Ameerika 
Ühendriikides laialdaselt publitseeritud tõsiste 

tagajärgedega meditsiinilised vead äratasid 
avalikkuse ja ka arstkonna suurema tähelepanu 

arstiabi ohutuse vastu. Erialakirjanduses on pärast 
seda ilmunud järjest rohkem kirjutisi vigadest ja 
ravitüsistustest ning nende vältimisest meditsiinis. On 
leitud, et arstiabi ei ole nii ohutu, kui ta peaks olema. 
Ameerika Ühendriikides ja Ühendkuningriigis on 

vastu võetud riiklikud aktid arstiabi ohutuse 
parandamiseks ning seal rõhutatakse, et ohutust 
tuleb vaadelda kui arstiabi kvaliteedi kõige 
olulisemat tunnust.

Vead ja nendest põhjustatud ravitüsistused on 
eksisteerinud organiseeritud meditsiinipraktika 
algusest peale, kuid tavaliselt neid ei tunnetatud. 
Rohke aadrilaskmine ja paljud toksilised ravimid 
põhjustasid sageli patsiendi surma, kuid seda 
põhjendati haigusega, mitte arsti ohtliku 
tegevusega. Kuigi teadmiste areng on 
elimineerinud sellise ohtliku ravi, on vead arstimises 
jäänud. Arstid ja õed nagu ka kõik teised inimesed 
on loomupäraselt eksivad. Eksimine on inimlik. On 

leitud, et vead meditsiinis on sagedased, kuid 
õnneks ainult väike osa vigasid põhjustavad 

kahjustusi.
On jõutud arusaamisele, et enamik meditsiinilisi 

vigasid ei ole tavaliselt põhjustatud inimeste 
hooletuse, hariduse või ettevalmistuse puuduste 
tõttu. Vead juhtuvad sagedamini süsteemide halva 

planeerimise ja organisatsiooniliste tegurite 
tagajärjel. Kuigi arst või õde on viimane lüli vea 

põhjuste ahelas, on vead kavandatud arstiabi 
süsteemidesse ja ootavad, et keegi neid teeks.

Käesoleva ülevaate eesmärgiks on esitada 
andmeid meditsiiniliste vigade ja nendest 
põhjustatud tüsistuste esinemise, vigade põhjuste 

ja vältimise võimaluste kohta.

Definitsioonid. Viga defineeritakse kui 
ettekavatsemata toimingut, mis ei saavuta 

kavandatud tulemust (1). Viga on määratletud ka 
kui planeeritud tegevuse lõpuleviimise äpardumist 

(sooritamisviga) või vale plaani kasutamist 
eesmärgi saavutamiseks (planeerimisviga) (2).

Ravitüsistus on mittetahtlik kahjustus või vigastus, 
mis on põhjustatud meditsiinilisest tegevusest, mitte 
niivõrd haigusprotsessist (1). Ingliskeelses 
kirjanduses kasutatakse selles tähenduses terminit 
"adverse event' (ebasoodus juhtum), saksakeelses 
"unerwünschte Nebenwirkungen" (soovimatud 
kõrvalnähud). Veast põhjustatud ravitüsistust 
peetakse välditavaks tüsistuseks.

Hooletust defineeritakse kui sellist arstiabi, mis 
on allpool kohalikku standardit (1). Hooletusest 
põhjustatud ravitüsistus on välditava ravitüsistuse 
alaliik, mis vastab hooletuse määramise 
seaduslikele kriteeriumitele (kui arstiabi ei vastanud 
standardile, mida oodatakse keskmiselt arstilt, kes 
on kvalifitseeritud patsiendile abi andmiseks).

Vigade epidemioloogia. Kuigi kirjanduse 
andmed vigade kohta arstiabis on viimasel 
kümnendil suurenenud, ei ole täielikku pilti vigade 

esinemisest. Adekvaatne epidemioloogiline 
informatsioon meditsiiniliste vigade kohta piirdub 
väheste haiglate ja erialadega. Enamik uuringuid 
on tehtud akadeemilistes haiglates, mistõttu 
tulemused ei kajasta kõikide haiglate ja 
ambulatoorsete raviasutuste tööd. Suhteliselt 
paljudes uuringutes käsitletakse ravimitega seoses 
olevaid tüsistusi. Vigade mõõtmise eelduseks on 
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ühtsed definitsioonid, nende puudumine raskendab 

kirjanduse analüüsi. Seetõttu ei ole meditsiiniliste 
vigade esinemissagedus ja raskus täpsemaltteada.

Tavaliselt uuritakse ravitüsistusi ja vea osa nende 
tekkel. Vigu esineb tunduvalt sagedamini kui 
tüsistusi, sest enamik vigu ei põhjusta kahjustusi. 
Teiselt poolt, mitte kõik, kuid küllaltki suur osa 

ravitüsistusi on vigade tagajärg.
Kõige laiahaardelisem ravitüsistuste uuring on 

Harvardi meditsiinipraktika uuring, mida 
refereeritakse alati vigade ja tüsistuste käsitlemisel 

(1, 3). Uuringus analüüsiti 1994. a jooksul 51-s 
New Yorgi akuutse abi haiglas ravitud 30 121 
patsiendi haiguslugu. Ravitüsistusi, mis põhjustasid 
pikema haiglasviibimise või vaegurluse haiglast 
väljakirjutamisel, esines 3,7% patsientidest. 69% 
ravitüsistuste põhjuseks võis pidada meditsiinilisi 

vigu, mistõttu neid nimetatakse potentsiaalselt 
välditavateks tüsistusteks. 27,6% ravitüsistustest 
hinnati hooletusest tingituks, kusjuures hooletuseks 
peeti sellist abi, mis oli allpool kohalikku standardit. 
Enamus ravitüsistustest tingitud tervisehäireid kestsid 
vähem kui 6 kuud, 2,6% põhjustasid püsiva 
invaliidsuse ja 13,6% lõppesid surmaga, seejuures 
peeti surma põhjuseks vähemalt osaliselt 
ravitüsistusi. Kõige sagedamad ravitüsistused olid 
tingitud ravimite toimest (19%), järgnesid 
haavainfektsioonid (14%) ja uuringu või 
protseduuri teostamisest tingitud tüsistused (13%).

1992. aastal tehti sarnane uuring Ameerika 
Ühendriikide Colorado ja Utah osariigi kahes 

haiglas, kus analüüsiti 15 000 juhuslikult valitud 

haiguslugu (4). Ravitüsistusi leiti 2,9% 
hospitaliseerituist. 29,2% tüsistustest hinnati 
hooletusega seoses olevateks, 53% peeti 
välditavateks. Üle 50% tüsistustest olid kerged, 

6,6% lõppesid aga surmaga.
Toodud uuringute andmeid kogu Ameerika 

Ühendriikide hospitaliseerituile ekstrapoleerides 

järeldas Rahvusliku Akadeemia meditsiiniinstituut 

oma ettekandes, et meditsiiniliste vigade tagajärjel 
sureb USAs igal aastal 44 000 kuni 98 000 
patsienti (2). Instituudi ettekanne vallandas meedias 
laialdase vastukaja. Ettekannet on aga ka 

kritiseeritud ning väidetud, et uuringute andmed 

on vananenud ning nende eesmärgiks ei olnud 
põhjuslike seoste selgitamine (5). Paljud 

analüüsitud haiged olevat olnud juba terminaalses 

seisundis ning oleks ka ilma ravitüsistusteta surnud. 
Vaatamata kriitikale oli meditsiiniinstituudi 
ettekandel väga oluline tähtsus, sest ta juhtis 

tähelepanu seni vähe valgustatud probleemile.
Austraalia 28 haiglas tehtud uuringus, mis 

haaras 14 179 patsienti, leiti ravitüsistusi 16,4% 

haigetest (6). Nendest suri 4,9% ja püsiva 
invaliidsuse põhjustanud terviserikke said 13,7%. 

Hinnati, et 51 % tüsistustest oleks olnud välditavad, 
seega kujunesid need seoses meditsiinilise veaga.

Londoni kahe akuutse abi haigla 1014 patsiendi 
haigusloo analüüsil leiti ravitüsistusi 10,8% (7). 
Neist lõppesid letaalselt 8% ja 19% põhjustasid 

püsiva terviserikke ning 66% ühe kuu jooksul 
möödunud minimaalse tervisehäire. Hinnati, et 
48% ravitüsistustest olnuksid välditavad.

Üheks sagedamaks ravitüsistuseks on ravimite 

manustamisega seoses olevad komplikatsioonid, 
seejuures pole aga kõik tüsistused põhjustatud 
vigadest ravimi määramisel. Näiteks patsiendil, kel 
varem pole esinenud ravimiallergiat ja kel tekib 
allergiline reaktsioon antibiootikumi suhtes, ei ole 
see tüsistus meditsiiniline viga. Veaks tuleb pidada 
seda, kui ravim määratakse patsiendile, kel on 
olnud dokumenteeritud allergiline reaktsioon sama 
klassi ravimite suhtes. Akadeemilises haiglas on iga 
1000 ravimi määramise kohta leitud 3,13 viga. 
Teises uuringus leiti 6,5 ravimitüsistust 100 
hospitaliseeritud patsiendi kohta (2). Sarnaseid 
andmeid on veelgi. Võib aga eeldada, et andmed 
ravimitega seoses olevatest vigadest ja tüsistustest 
on väiksemad tegelikkusest, sest paljusid tüsistusi 
ei dokumenteerita.

L. L. Leape (8) jaotab ravitüsistusi põhjustanud 

vigasid diagnostilisteks, ravi-, profülaktika ja 

muudeks vigadeks (vt tabel).

Sagedamini juhtub vigasid keerukamatel 

kirurgilistel erialadel nagu vaskulaarne kirurgia, 

kardiokirurgia ja neurokirurgia. Tõsisemate 

tagajärgedega vigu on sagedamini intensiiv-
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Tabel. Meditsiinilise vea tüübid

Meditsiinilise vea tüübid
Diagnostilised Viga või hilinemine diagnoosimisel

Näidustatud testi mittekasutamine
Vananenud testi või ravi kasutamine
Monitooringu või testide tulemustele mittereageerimine

Raviga seoses olevad Viga operatsiooni, protseduuri või testi läbiviimisel
Viga ravi korraldamisel
Viga ravimi kasutamises või kasutamismeetodis
Hilinemine seoses ravi alustamisega või reageerimisega 
patoloogiale osutavale testile
Mitte näidustatud ravimeetodi kasutamine

Profülaktikaga seoses 
olevad

Profülaktilise ravi mitterakendamine
Ravi mitteadekvaatne monitooring või järelkontroll

Muu Kommunikatsiooni puudulikkus 
Aparatuuri puudumine või rike 
Muu süsteemne äpardus

raviosakondades, operatsioonitubades ja 

erakorralise meditsiini osakondades.
Farmakoteraapias on sagedamini põhjustanud 

vigu ravimite annuse muutmist nõudev neeru- ja 
maksafunktsiooni halvenemine (13,9%), varasem 
allergia sama klassi ravimi suhtes (12,1%), vale 

ravimi kasutamine (11,4%), ravimi vale annus 
(11,1%), annustamise atüüpiline või ebaharilik 

sagedus (10,8%) (2).
Vigade põhjused. Õnnetuste ja vigade 

analüüs meditsiinis jt valdkondades on tekitanud 

palju laiema arusaamise vigade põhjustest ning 
selle tulemusel pööratakse suuremat tähelepanu 
organisatsioonilistele teguritele ja väiksemat 

vahetult vea teinud indiviidile. James Reasoni 
organisatsiooniliste õnnetusjuhtumite mudel 

arendati esmalt kasutamiseks keerulistes 

tööstusharudes, praegu on seda rakendatud ka 

meditsiinis (7). Meetodi abil uuritakse juhtumite 

ahelat, mis viivad õnnetusjuhtumi või ravitüsistuseni, 

selgitatakse juhtumises osalenud inimeste tegevust, 

uuritakse kollektiivi töötingimusi ja 
organisatsioonilisi aspekte, milles intsident juhtus.

Peaaegu kõikide õnnetusjuhtumite korral etendavad 
põhilist osa inimeste otsused ja tegevus. Need aitavad 
kaasa õnnetusjuhtumite tekkele kahel põhilisel viisil: 

aktiivsete ja latentsete vigade kaudu (9).
Aktiivsed vead on riskantsed teod või 

tegematajätmised nende poolt, kelle tegevus 

põhjustab vahetult ravitüsistuse (kirurgid, 
anestesioloogid jne). Aktiivsed vead on:

• Tegevuse vääratused või puudused.

• Kognitiivsed äpardused, nagu unustamine

ja situatsiooni vale hindamine.
• Reeglite rikkumine - kõrvalekalded ohutust 

praktikast või standarditest. Vastupidiselt esmaselt 
informatsiooniprobleemidest johtuvatele vigadele 

(unustamine, tähelepanematus) on reeglite 

rikkumine sagedamini seoses motivatsiooni- 
probleemidega, nagu madal moraal, vanemate 
kolleegide halb eeskuju ja mitteküllaldane 

juhtimine.
Latentsed vead sõltuvad kõigepealt juhtidest ja 

nende organisatsioonilistest otsustest ning nad 

loovad tingimused ohtlike situatsioonide tekkeks. 

Nende hulka kuuluvad:

• Suur töökoormus.
• Puudulikud teadmised või kogemused.

• Mitteküllaldane juhendamine.
• Pingeid tekitav töökeskkond.
• Kiired muutused organisatsioonis.
• Ühtimatud eesmärgid (näiteks konflikt 

finantseerimise ja kliiniliste vajaduste vahel).
• Mitteküllaldane kommunikatsioonisüsteem.
• Mitteküllaldane seadmete ja ruumide 

hooldus ning korrashoid.
Keerulistes süsteemides on kõige ohtlikumad 

latentsed vead, sest nad on väga sageli avastamata
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г—► hea ravitulemus

► viga puudub

Patsient 
saab ravi

halb ravitulemus (haigusest põhjustatud 
vältimatu tüsistus)

-►avastatud —► viga
likvideeritakse

► väike

*—► avastamata—► tagajärg puudub 
või väike 
kahjustus
(välditav tüsistus)

r—►avastatud —► viga
likvideeritakse

• tõsine

'—►avastamata—► patsiendi 
kahjustus 
(välditav tüsistus)

Joonis. Vigade identifitseerimise skeem

ja nad võivad realiseeruda aktiivsete vigadena.
Joonisel on toodud vigade identifitseerimise 

skeem.
Vigade avalikustamine. On selge, et 

vigadest saab õppida ja nende kordumisttulevikus 
vältida ainult siis, kui nad avalikustatakse, neid 
analüüsitakse ja neist tehakse järeldused. Selleks 

tuleb luua vigadest teatamise süsteemid. 
Kohustuslikku teatamist rakendatakse Ameerika 
Ühendriikides selliste vigade korral, mis on seotud 

raskete kahjustuste või surmaga (2). Selliseid 

tüsistusi on kerge avastada ja raske varjata. Enamik 
kohustusliku teatamise süsteeme on riiklikud ning 

vastavatel instantsidel on õigus konkreetseid 
juhtumeid uurida ja karistusi rakendada. Seejuures 

avalikustatakse tavaliselt haigla, mitte aga vea 
vahetult põhjustanud arst või õde. Ka Inglismaa 
riiklik tervishoiuteenistus planeerib juurutada 
kohustuslikku vigadest teatamise süsteemi.

Vabatahtliku vigadest teatamise süsteemi 
eesmärgiks on parandada ohutust. Sellised 

süsteemid registreerivad vigasid, mis ei teinud kahju 
või tegid seda minimaalselt. Ettekanded on 
tavaliselt väljapoole haiglat salastatud ning 
karistamist nende juhtude korral ei rakendata. 

Vabatahtliku vigadest teatamise eesmärgiks on 
kindlaks teha ja parandada nõrku lülisid süsteemis 

enne õnnetuste teket. Enamikus Ameerika 
Ühendriikide haiglates on vigade avalikustamine 

üks osa arstiabi kvaliteedi arendamise programmist.
Vigade avalikustamise suhtes on klinitsistide, 

patsientide ja eetikaspetsialistide seisukohad 
erinevad, vastandlikud. Kõlblusõpetlaste järgi 

kahjustab vigade varjamine patsiendi eest usaldust 

meditsiini vastu ja näitab kitsaid professionaalseid 
huvisid ning patsiendi heaolu mittearvestamist. 

Nüüdisaegne meditsiinieetika nõuab rohkem 

avatust ja patsientide kaasamist raviotsustustesse 

ning soosib vigade avalikustamist.

Ameerika meditsiiniassotsiatsiooni 

eetikakoodeksi järgi peab arst veast tingitud 
tüsistuse korral sellest informeerima patsienti, sest 
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ainult sellisel juhul saab patsient otsustada edasise 
arstiabi üle.

Vea avalikustamise üle otsustamisel tuleb arstil 
arvestada isiklike, professionaalsete ja patsiendi 
potentsiaalselt vastandlike huvidega. Siia kuuluvad 
arsti isiklik reputatsioon, professionaalne kohustus 
vältida tulevikus vigu, potentsiaalne võimalus 
rikkuda vea avalikustamisel suhted patsiendi ja 
kolleegidega, patsiendi õigus saada teada tõde. 
On ka võimalus, et patsient kannatab rohkem, kui 
saab teada, et tüsistus oleks olnud välditav. Üldiselt 

on vea tunnistamine arstile raske. Võib aga 
kinnitada, et arstid, kes aktsepteerivad vastutust 

vigade eest ja arutavad vigasid teiste arstidega, 
teevad suurema tõenäosusega konstruktiivseid 
muutusi oma praktikas.

Lisaks vea avalikustamisele peavad 

eetikaspetsialistid vajalikuks, et arst paluks 
patsiendilt vabandust. Väidetakse, et ausus ja 
vabandamine on eetiliselt obligatoorsed.

Patsientide küsitluste andmetel soovisid 98% 
vastajatest, et arstid tunnistaksid oma viga aktiivselt 
(13). Raskema vea korral sooviti sagedamini 
suunamist teisele arstile ja rahalist kompensatsiooni 
kui kergema eksimuse puhul. Raskema vea puhul 
ja juhtudel, kui arst viga ei tunnistanud, sooviti 
oluliselt sagedamini kohtusse kaevata.

Meditsiiniliste vigade uurija klinitsist 
T. A. Brennan arvab aga, et kõik pingutused 
vigade vältimiseks põrkuvad kohtuprotsesside 
võimalusega, mis ajendavad aga salatsemist ja 
varjamist (14). Võib küll rääkida arstide eetilisest 
kohustusest teatada vigadest põhjustatud 
kahjustusest, kuid hirm väärravi protsesside ees 

takistab arsti käitumise muutumist. T. A. Brennani 
arvates tuleb Ameerika Ühendriikides meditsiiniliste 

vigade vähendamise eesmärgil reformida vastavat 
seadusandlust meditsiinis. On avaldatud ka 

arvamust, et vigadest teatamine toidab 
advokaatide isu kaevata haigla kohtusse.

Vigade vältimine. Tavaliselt pööratakse 
tähelepanu aktiivsetele vigadele ja neid vahetult 
teinud isikutele, karistatakse neid või suunatakse 
täienduskoolitusele, et vältida aktiivsete vigade 

kordumist. Vigasid vaadatakse kui kellegi eksimust 

või süüd, mis on põhjustatud teadr 
küllaldase tähelepanu puudumisest. On levinud 

arvamus, et karistamine on vigade vältimisel 

efektiivne, ja seda toetavad ka karistamisele 

orienteeritud õiguslikud ja reguleerivad süsteemid 
ning meedia. Selle asemel et ohutust parandada, 

teeb karistamine vigade vähendamise raskemaks, 

sest ta sunnib inimesi oma eksimusi varjama. See 
aga takistab vigade avastamist, analüüsi ja 
korrektsiooni. On jõutud ka järeldusele, et 
tähelepanu fokuseerimine aktiivsetele vigadele 

jätab latentsed puudused süsteemi ja tulevikus 

muudab nende akumuleerimine süsteemi tundlikuks 
potentsiaalsete aktiivsete vigade suhtes (15). 
Latentsete puuduste avastamisel ja parandamisel 

on tõenäoliselt suurem osa ohutute süsteemide 

loomisel võrreldes aktiivsete vigade vähendamise 

püüetega pärast nende toimumist.
Ollakse seisukohal, et kõige määravamad 

muutused, mida haiglatel tuleks vigade 
vähendamiseks teha, on seotud töö ja 
töökorraldusega. Arstid ja õed peavad tunnistama, 

et viga on inimtegevuse vältimatu osa ning neid 
tuleb aktsepteerida ka kui süsteemi vigasid, mitte 
niivõrd inimloomuse puudusi.

Vigade vältimisel tuleb vähendada mälu 
usaldamist. Töö tuleb kavandada nii, et 

minimaalsed nõuded oleks esitatud sellistele kergelt 
haavatavatele funktsioonidele nagu lühiaegne 
mälu ja kestev tähelepanuvõime. Sel eesmärgil 
tuleks laialdasemalt kasutada protokolle ja 
kompuutreid. Üheks kõige tõhusamaks vahendiks 

vigade vähendamisel on kliiniliste juhendite ja 
protokollide kasutamine.

Uus suhtumine inimlikesse vigadesse on 
tõestanud, et usaldusväärsed indiviidid, 
meeskonnad, süsteemid ja organisatsioonid on 

võimelised avastama häireid enne negatiivsete 
tagajärgede avaldumist (8, 15). Kõige ilmekamalt 
leiab see tõendamist lennunduses ja 

aatomienergeetikas. Andmed raskustest, 
probleemidest ja juhtumistest annavad 
informatsiooni süsteemi nõrkadest kohtadest mis
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võivad saada õnnetuste põhjuseks. Suure 
töökindlusega organisatsioonid väärtustavad sellist 

informatsiooni ja kasutavad seda adaptatiivsete ja 
konstruktiivsete muutuste tegemiseks ning 

ennetavad nii võimalikke õnnetusi.
Kokkuvõttes tuleb rõhutada, et meditsiinilised 

vead ja ravitüsistused on oluline probleem arstiabis. 

Vigade vähendamiseks peame kõigepealt muutma 

oma suhtumist nendesse ja tunnistama nende 

esinemist, neid avalikustama ja analüüsima ning 

neist õppima.
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Summary
Medical error

In this review article the data on epidemiology, 

etiology and prevention of medical errors are given. 
Health care is not as safe as it should be and sizable 

number of hospitalized patients are harmed as a result 

of medical errors. Studies performed in USA, United 

Kingdom and Australia have shown that 2,9 to 16,4% 

of admitted patients experience an adverse event 

caused by medical management. About half of these 

adverse events are attributed to medical errors. It is 
stressed that in error prevention more emphasis should 

be focused on latent errors and less on active errors.

ReinZ@solo.ee

TARTU ÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU .
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Maks Tiitso 100

Peet-Henn Kingisepp - TÜ füsioloogia instituut

eluloolised andmed, õppe- ja teadustöö, Tartu Ülikooli ajalugu

Eelmisel aastal möödus sajand Tartu Ülikooli 

füsioloogiaprofessori Maks Tiitso sünnist, mis annab 
põhjust lisaks varem avaldatule (1 -6) heita veel 
kord pilk tema elule ja tegevusele. Maks Tiitso oli 
esimene eesti soost doktorikraadiga teadlane, kes 
füsioloogia ja füsioloogilise keemia instituudi 
juhatajana luges Tartu Ülikoolis eestikeelset 

füsioloogiakursust arsti-ja loodusteaduskonna ning 

kehalise kasvatuse osakonna üliõpilastele, pannes 
sellega aluse eestikeelsele füsioloogiaõppele Tartu 
Ülikoolis.

Eluloolised andmed. Mihkel ja Maria Tiitso 
poeg Maks (Maksim) sündis 9. oktoobril (vana 
kalendri järgi 26. septembril) 1900. aastal* Tartus 
kaupmehe pojana (7, 8). 1909. a alustas ta 
õpinguid Tartu reaalkoolis, mille lõpetas 1917. a 
(9), samal aastal astus ta Jurjevi Ülikooli 

arstiteaduskonda (10). Vene tsaaririigi ülikoolist sai 
Eestis toimunud pöördeliste sündmuste käigus 

lühikest aega tegutsenud Landesuniversität zu 

Dorpat (11), kuhu õppima asumiseks esitas Maks 
Tiitso avalduse 1918. a 4. septembril (12) ning juba 
sama aasta 28. novembril võttis ta oma 
dokumendid sealt välja (13). Järgmise aasta 
25. septembril andis ta sisse sooviavalduse 
"EW TÜ arstiteaduse fakulteedi II kursuse peale 

astumiseks" (14) ja sama aasta 4. oktoobrist on 
Maks Tiitso "...seaduspäraselt Tartu Ülikooli 

üliõpilaste nimekirja tähendatud" (15). Seega 

jõudis Maks Tiitso umbes kahe aasta jooksul kolm 
korda Tartu Ülikooli arstiteaduskonda astuda ja 

vahepeal osa võtta Vabadussõjast, sest 16. maist 
1919. a kuni 25. märtsini 1920. a kuulus ta Tartu 
kooliõpilaste pataljoni koosseisu (16).

1923. a lõpetas Maks Tiitso Tartu Ülikooli cum 

laude (17). Huvi füsioloogia vastu avaldus ilmselt

Maks Tiitso

varakult, sest kahel järgneval aastal töötas ta 
nooremassistendina TÜ füsioloogia instituudis, mida 

tol ajal juhatas professor Alexander Lipschütz. 

1925.-26. a täiendas Tiitso ennast Rockefeller 
Foundationi stipendiaadina (18, 19) Toronto 
ülikooli füsioloogia instituudis professor 

J. J. R. Macleodi juures, kes koos F. G. Banting’iga 
oli insuliini avastamise eest 1923. a saanud Nobeli 

preemia. Enesestmõistetavalt oli ka Tiitso tegevus 
Torontos seotud insuliini toime uurimisega. Töö 
edukusest annavad tunnistust ilmunud artiklid (20, 
21) ja professor Macleodi kirjutatud kiitev hinnang 
Tiitso kohta (22). 1926. a töötas Tiitso veel ka 
Harvard! ülikooli (Harvard Medical School) 
biokeemia instituudis professor O. Folini juures, kes 

arvamuses tema töö kohta märgib: "He has been 
diligent, faihtfu! and successful in the work." (23). 

Täiendus väljapaistvates teaduskeskustes andis 
Tiitsole mitmekülgse ettevalmistuse ja lõi eeldused 
tema edukale teadustegevusele nii füsioloogia kui 
füsioloogilise keemia alal.

1926. a lahkus professor Lipschütz Tartust ja 
siirdus Tšiili Conception! ülikooli. TÜ 
arstiteaduskonna nõukogu valis füsioloogia ja 
füsioloogilise keemia professori vakantsele kohale 
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Šveitsi Zürichi ülikooli professori Alfred Fleischi, 

kelle juures alustas pärast välislähetust tööd ka 

Maks Tiitso. 1927.-28. a oli ta noorem-ja 1929,
35. a vanemassistent (24). Samal ajal võttis Tiitso 

osa ka mitme ühiskondliku organisatsiooni tööst, 
ta oli "Association of Harvard chemists" ning Tartu 
Eesti Arstide Seltsi liige (25).

1932. a kaitses Maks Tiitso doktoriväitekirja 
teemal "Hingamise propriotseptiivne kontroll" (26, 
27). Selle teema valik oli seotud prof Fleischi 
töösuundadega ja osutus määravaks ka Tiitso 
edasises teadustöös. Temast sai prof Fleischi poolt 
kasutusele võetud meetodite edukas edasiarendaja 
ning teadusliku töö jätkaja. Kui Alfred Fleisch 
1932. a lõpul Tartust lahkus, sai Maks Tiitsost 

1933. a teisest semestrist alates füsioloogia ja 
füsioloogilise keemia õppeülesande täitja (28). 
Maks Tiitso habiliteerus 1934. aastal, 7. mail pidas 
ta eradotsendi õiguste saamiseks prooviloengu 
teemal "Selgaju reflekstsentrumina", mis on 
avaldatud Eesti Arstis pealkirja all "Seljaaju 
reflektoorseisttalitlusist" (29, 30). Samal aastal sai 
Tiitso füsioloogia instituudi ajutiseks juhatajaks. 
14. oktoobril 1935. a valiti ta füsioloogia ja 
füsioloogilise keemia eradotsendiks (31) ja 

novembris füsioloogia instituudi juhatajaks (32). 
1935. a sügissemestril võttis ta osa füsioloogilis- 
farmakoloogilisest erikursusest Stockholmis Rootsi 
Balti Instituudi stipendiaadina professor 
G. Liljestrandi juures (33). 1938. a valiti Tiitso 
füsioloogia ja füsioloogilise keemia õppetooli 
erakorraliseks professoriks ja kinnitati sellele kohale 

vabariigi presidendi käskkirjaga 18. jaanuarist 
1939. a (34). Pärast seda kui Tartu Ülikoolist sai 

Tartu Riiklik Ülikool, nimetati Maks Tiitso 

26. detsembril 1940. a hariduse rahvakomissari 
otsusega füsioloogia ja bioloogilise keemia 
kateedri juhatajaks, professoriks (35). Saksa 

okupatsiooni ajal, 1942. a jaanuaris kinnitas 
haridusdirektor ta arstiteaduskonna prodekaaniks. 
1944. a sügisel emigreerus Maks Tiitso Rootsi, kus 
ta Stockholmis sama aasta 2. oktoobril suri (36). 

Ta on maetud Stockholmi Metsakalmistule.
Õppetöö. Maks Tiitso luges esimesena 

füsioloogia ja füsioloogilise keemia kursust täies 

ulatuses arsti- ja loomaarstiteaduskonna 
üliõpilastele, juhendas arstiteaduskonna üliõpilaste 

füsioloogia ja füsioloogilise keemia praktikume. 

Temale langes ka eestikeelsete erialaliste 

oskussõnade loomise põhiraskus. Pikemalt on 
tolleaegsest füsioloogiaõppest võimalik lugeda 

varem avaldatud artiklitest (4-6). Lisaks õppetööle 
ülikoolis avaldas Tiitso teaduslikke artikleid ka 
eestikeelses perioodikas (30, 37) ja oli tegev 

teaduse populariseerijana, näiteks ilmusid "Tervise 
käsiraamatus" peatükid "Inimese keha talitlus" ja 
"Üldise spordifüsioloogia alused" (38, 39).

Teaduslik tegevus. Töötamise ajal 
füsioloogia instituudi nooremassistendina uuris 

Maks Tiitso koostöös prof Lipschütziga sugu
näärmete transplantatsiooni järgseid muutusi 
organismis ja suguhormoonide toimet loomadel. 
Stipendiaadina Torontos prof Macleodi juures uuris 

M. Tiitso insuliini mõju veresuhkru tasemele eri 
toitumisrežiimil olnud katseloomadel. Tulnud tagasi 
Tartu ülikooli, seostus M. Tiitso teaduslik tegevus 
prof Fleischi töösuundadega. Ta hakkas uurima 
inimese hingamissageduse, õhuvoolu ja kopsude 
ventilatsiooni muutusi stenoseeritud hingamisel ning 
selgitas kopsude erineva täitumisastme ja 
hingamisteede stenoosi mõju hingamissagedusele 
ning kopsude ventilatsioonile küülikutel enne ja 
pärast vagotoomiat. Koos E. Tootsoniga analüüsis 
ta respiratoorse arütmia võimalikke põhjusi. 
M. Tiitso uuris ka pneumotahhograafiliste näitajate 
ning koos A. Pehapiga südametsükli kestuste 
muutusi füüsilise töö ajal. Loomkatsetes uuris Tiitso 
südame parema koja venituse mõju 
südametegevusele. Tolle aja juhtivates 
teadusajakirjades (J Physiol, Pflügers Archiv, 
Arbeitsphysiologie) ilmus ajavahemikul 1935
1939 M. Tiitso sulest ühtekokku 7 artiklit. Üldse 

on Tiitso bibliograafias üle 55 trükise.
Kokkuvõttes võib öelda, et Maks Tiitso pani 

aluse füsioloogia õpetamisele eesti keeles, tema 
uurimismeetodeid kasutati ja teadusliku töö suundi 
arendati pärast sõda edasi nii Tartu Ülikooli 

füsioloogia kateedris kui ka kliinikutes.
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Summary
Maks Tiitso — 100. Maks Tiitso was born in Tartu 

on October 9, 1900. He finished the Realgymnasium 

of Tartu in 1917, and entered the Medical Faculty of 

the University of Tartu in the same year. Maks Tiitso 

took part in the Estonian War of Independence in 1919

1920. He graduated cum laude from the Tartu University 
in 1923. In 1924-25 he worked as an assistant at the 

Department of Physiology of Tartu University (headed 

by Prof A. Lipschütz), he won a scholarship of the 

Rockefeller Foundation and worked at the University of 

Toronto in 1926 - 27 (Department of Physiology, Prof.

J. J. R. Macleod) and at the Harvard Medical School, 

Boston (Department of Biomedical Chemistry, Prof. 

O. Folin). Maks Tiitso returned to Estonia and worked 

as an assistant at the Department of Physiology (headed 

by Prof. A. Fleisch) at Tartu University. In 1932 he 

recived a doctor's degree in medicine from Tartu 

University. From 1934 he occpied the post of privat
docent and head of the Department of Physiology and 

Physiological Chemistry. In 1935 he was awarded a 

scholarship of the Baltic Institute for participation in 

courses in Stockholm (Prof. G. Liljestrand). From 1938 
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to ] 944 Maks Tiitso was a professor of Physiology and 

the head of the Department of Physiology at Tartu 

University. In autumn 1944 he emigrated to Sweden 

and died on October 2, 1944 in Stockholm.

Directions of Maks Tiitso's scientific activity: 

endocrinology (influence of insulin on carbohydrate 

metabolism), cardiovascular and respiratory physiology.

He was the first to intrpduce the teaching of physiology 

in theEstonian language atTaryu University.

phk@ut.ee

* Mitmetes allikates ja ka Maks Tiitso enda kirjutatud elulugudes 
on sünnikuupäevaks 10. oktoober 1900.

Asutati Adda ja Leonhard Mardna Fond

Maie Keerma - ajakiri Eesti Arst

28. mail 2001 avati Eesti Tervishoiu Muuseumis 
dr Leonhard Mardna 100. sünniaastapäevale 
pühendatud näitus "Dr Leonhard Mardna - 100". 
Näituse avamisel kirjutasid Sihtasutuse Eesti 
Rahvuskultuuri Fondi nõukogu esimees Eri Klas ja 
dr Peeter Mardna alla lepingule, millega Eesti 
Rahvuskultuuri Fondi juurde moodustatakse Adda 
ja Leonhard Mardna Fond. Tulenevalt Leonhard 
Mardna seisukohast, et just võimekas terapeut on 
meditsiinis primaarne, on fondi eesmärgiks toetada 
sisehaiguste arstide õpinguid ja tegevust sellel 
erialal.

Aluse uuele nimelisele allfondile pani dr Peeter 
Mardna 104 000 krooni suurune annetus Eesti 
Rahvuskultuuri Fondile. Adda ja Leonhard Mardna 

Fondist hakatakse stipendiume jagama kord kahe 
aasta jooksul. Esimesed stipendiaadid nimetatakse 
2002. aastal. Stipendiumide määramiseks nimetas 
annetaja halduskogu, millesse kuuluvad Eesti 
Arstide Liidu president, Eesti Sisearstide Seltsi 
president, Tallinna Arstide Liidu president ja 

perekond Mardna arstikutsega esindaja.
Adda ja Leonhard Mardna Fond on juba neljas 

nimeline allfond, mille eesmärgiks on toetada 
meditsiini. Varasemast on Eesti Rahvuskultuuri 

Fondil professor Uno Sibula Fond eesmärgiga 

toetada kirurgide koolitust ja täiendusõpet. Dr Ivo 

Risti Fond traumatoloogia-ortopeedia residentide 
koolitamise ja täiendusõppe toetamiseks ning 
dr Väino Tuppitsa Mälestusfond, mille eesmärk on 
toetada Tallinna Keskhaigla traditsioone inimestele 
heatasemelise meditsiiniabi korraldamisel ja 
meditsiinipersonali ettevalmistamisel, on veel 
moodustamisel, s.t kogutakse vahendeid 
põhikapitali suurendamiseks 100 000 kroonini, mis 
on vajalik eeltingimus, et fondist saaks stipendiume 

jagada.

Eri Klas ja Peeter Mardna lepingut allkirjastamas.
Verner Puhmi foto
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Dr Maret Malviste 70
Dr Maret Malviste on sündinud 13. juunil 

1931. aastal Tallinnas. Pärast Tartu Ülikooli 

lõpetamist (1956) on ta töötanud naistearstina 3 

aastat Kohtla-Järve haiglas ja 42 aastat Tallinna 

Keskhaiglas.
Maret Malviste on inimene, kelles on harmooniliselt 

ühendatud oskused olla tark ja hinnatud arst, hea 

ema ja vanaema ning aktiivne inimene.
Juubilar on alati kaasa läinud uute ideedega, 

tema käe all on opereeri-ma õppinud põlvkond 

Tallinna Keskhaigla ja ka teiste Eesti haiglate 

praegu praktiseerivaid naistearste, ta on resi

dentide hinnatud juhendaja.
Ta on osanud ühitada töö ja koduse elu. Tänu

spordiarmastusele ja tervetele eluviisidele on 

kolleeg Maret Malviste alati elurõõmus ja terve.

Tallinna Keskhaigla naistekliiniku töötajad 

õnnitlevad armastatud kolleegi.

Õnnitleme juunikuu juubilare
50Hille Kärema Tõnismäe Polikliiniku sisearst

Maia Mirme Nõmme Haigla gastroenteroloog 60
Silvia Juhansoo Pelgulinna Haigla traumatoloog-ortopeed 60
Elo Trudnikov Tallinna Lastehaigla pediaater 60

Tiiu Kaljuste Pelgulinna Haigla sisearst 65
Ants Starnberg Mustamäe Haigla näo-lõualuu kirurg 65
Mait Padul Mustamäe Haigla traumatoloog 65

Maret Malviste Tallinna Keskhaigla günekoloog 70
Roomelt Malviste Magdaleena Haigla peaarsti asetäitja 70

Lilian Luik radioloog 75

Tallinna Arstide Liit

Lugupeetud ajakirja Eesti Arst tellijad!

Kui Teil on tekkinud probleeme ajakirja kättesaamisega, siis palume kohe võtta ühendust toimetusega 
telefoni või e-posti teel!
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AUTOREILE

Eesti Arst on interdistsiplinaarne teaduslik meditsiiniajakiri, 
mille eesmärgiks on aidata kaasa arstide kvalifikatsiooni 
tõstmisele ja silmaringi avardamisele. Ajakiri võimaldab 
arstidel publitseerida oma teadustöö tulemusi, tutvustada 
kaasaegseid diagnostika- ja ravimeetodeid ning käsitleda 
mitmesuguseid meditsiinilisi ja tervishoiukorralduslikke 
probleeme, samuti Eesti Arstide Liidu tegevust.

Ajakiri avaldab originaalsete teaduslike tööde tulemusi, 
ülevaateartikleid, referatiivseid ülevaateid erinevatest 
erialaajakirjadest, kasuistiliste haigusjuhtude kirjeldusi ja 

arstidele vajalikku informatsiooni.

Käsikirjad esitatakse trükituna 2 eksemplaris 1,5- 
intervallise reavahega ning arvutikettal Wordi formaadis. 
Leheküljed peavad olema nummerdatud.

Artikli maht (kaasa arvatud kirjanduse loetelu) on järgmine:
• ülevaateartikkel mitte üle 10 lehekülje,
• teaduslik töö mitte üle 8 lehekülje,
• haigusjuhu kirjeldus 1 -2 lehekülge.
Käsikiri peab olema keeleliselt korrektne, terminid, 

lühendid, mõõtühikud, valemid, tsitaadid, nimed, initsiaalid 

kontrollitud.

Tiitellehel peab olema
• pealkiri,
• autori(te) ees- ja perekonnanimi, asutus(ed),

• 3-5 võtmesõna,
• ingliskeelne lühikokkuvõte pealkirjaga (kuni 250 sõna),
• korrespondeeriva autori nimi, aadress, e-posti aadress, 

töökoha ja kodune telefon, faksinumber.

Artikkel koosneb järgmistest pealkirjastatud osadest:
• sissejuhatus ja töö eesmärk,
• uurimismaterjal ja -meetodid,
• tulemused,
• arutelu,
• kokkuvõte või järeldused,
• kirjanduse loetelu (ülevaate puhul kuni 20 nimetust, 

teadusliku artikli puhul kuni 10 nimetust),
• tänuavaldused (vajadusel märkida töö finantseerimise 

allikas).

Tabelid, joonised ja fotod järjestada numbriliselt ning 
varustada pealkirja või selgitava tekstiga. Joonised esitada 
arvutikettal eraldi failina. Fotod esitada kahes eksemplaris, 

tagaküljele märkida selle järje-korranumber, autori nimi ja 
ülemine serv.

Kirjanduse loetelu koostatakse tekstis esinemise 
järjekorras, kasutades Vancouver! viitamissüsteemi. 
Venekeelsed kir j a n d и sa 11 i ka d translitereeritakse ladina 
tähtedega. Tekstis märkida kirjanduse viited sulgudes olevate 

araabia numbritega.
• Raamatutel märgitakse autori perekonnanimi, init

siaalid, pealkiri, väljaandmise koht, kirjastus ja ilmumise aasta.

• Kogumike puhul märgitakse peatüki autori 
perekonnanimi, initsiaalid, peatüki pealkiri, toimetajate nimed, 
kogumiku pealkiri, väljaandmise koht, kirjastus, ilmumise aasta 
ning peatüki algus- ja lõppnumbrid.

• Ajakirjade puhul tuuakse kuni kuue autori 
perekonnanimi ja initsiaalid, artikli pealkiri, ajakirja nimetus 
lühendatult vastavalt Index Medicuse süsteemile, ilmumisaasta, 
köide, anne või number, artikli lehekülgede algus- ja 
lõppnumbrid.

• Konverentsi teeside korral esitatakse autori 
perekonnanimi, initsiaalid, teesi pealkiri, kogumiku toimetajad, 
pealkiri, konverentsi nimetus, toimumisaeg, koht, kogumiku 
ilmumise koht, kirjastus, ilmumise aasta, teesi algus- ja 
lõppnumbrid.

Kirjanduse esitamise näidiseid:
1. Hynd GW, Grant Willis W. Pediatric neuropsychology. Tokyo: 

Grund & Stratton; 1988.
2. Gershom GE. Rehabilitation of the stroke survivor. In: Barnett 

HJN, Mohr JR, Stein BM, Yatsu FM, eds. Stroke: pathophysiology, 
diagnosis and management. 2nd ed. New York, NY: Churchill 
Livingstone; 1992. p. 1189-201.

3. Liang P, Pardee AB. Differential display of eukaryotic messenger RNA 
by means of the polymerase chain reaction. Science 1992;257:967-71.

4. Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, 
privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degouler P, 
Piemme TE, Rienhoff O, eds. MEDINFO 92. Proceedings of the 7* 
World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, 

Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561 -5.

Käsikirjal peavad olema autorite allkirjad. Toimetus ei 
tagasta fotosid, jooniseid ega avaldamisele tulevate artiklite 
käsikirju. Ajakirjas avaldatavad artiklid kuuluvad retsenseeri

misele.

Kaastööd saata 
toimetuse aadressil:

Eesti Arst
Pepleri 32

51010 Tartu

Kontaktivõimalus: 

eestiarst@arstideliit.ee
Telefon: 07 427 825 (toimetus) 

051 64 584 (peatoimetaja) 

Faks: 07 427 825

Eesti Arst ilmub 12 korda aastas. Tellimusi on võimalik 
vormistada ajakirja toimetuses (telefonil: 07 427 825 või 
Internetis: www.arstideliit.ee).

Peatoimetaja: Väino Sinisalu
Toimetajad: Tiiu Tomberg, Ülla Linnamägi 

Keeletoimetajad: Urve Pirso, Ester Jaigma 

Reklaamitoimetaja: Maie Keerma 
Majandusjuht: Kai Tamm 
Sekretär: Külli Kuus

Toimetuskolleegium: Andres Ellamaa, Vello Ilmoja, Ain- 
Elmar Kaasik, Andres Lehtmets, Margus Lember, Eero Vasar

Väljaandja: Eesti Arsti OÜ

Kujundus: Joon Stuudio; Trükikoda: ETPV Trükikoja AS
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Lisainfo: Pharmaca Estica'st ja Bayeri esindajalt
Betooni 9, Tartu 51014, tel: 07 307 802, GSM 050 35 991, fax: 07 307 802

Вауегф



Kestine (ebastiin) on teise põlvkonna 
mittesedatiivne antihistamiin täiskasvanutele 
ja üle 12-aastastele lastele. Retsepti ravim

Kestine on näidustatud allergilise riniidi sümptomaatiliseks 
raviks ja idiopaatilise kroonilise urtikaaria korral.

Annustamine üks kord ööpäevas, toime kestab 24 tundi.

Pakend: Kestine 10 mg 10 tabletti

Täielik ravimiinfo Pharmaca Esticas, Nycomedi koduleheküljel 
internetis www.nycomed.eeja Nycomedis telefonil 079 98100

NYCOMED

Nycomed SEFA AS, Jaama 55В • 63308 Põlva, Telefon: (079) 98 100, Faks: (079) 98 101, www.nycomed.ee

http://www.nycomed.eeja
http://www.nycomed.ee


Enamuse ekseemi põdevate patsientide probleem 
on Staph, aureus

kolonisatsioon

ravimitena kõrvaldamaks

seeritud Staph, aureusega, 

on Fucidin H ja Fucicort 

soovitatud esmavaliku

Kuna Üle 90% atoopilistest 

ekseemidest on koloni-

Staph. aureast jättes steroidile 

vaba tee algpõhjuse 

likvideesimiseks

Fucidin® H (Cg
Futsidiinhape/ 
hüdrokortisoonatsetaat A

Fucicort® ccr
Futsidiinhape/ - ' -
beetametasoonvaleraat A

Kõrvaldab Staph, aureuse. Ravib ekseemi.
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus. Fucidin H kreeming sisaldab 20 mg fusidiinhapet ja 10 mg 
hüdrokortisoonatsetaati. Fucicort, kreemi ig 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 väike
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

MediNet
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