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Kui Inimesel pea valutab, 
mis siis valutab?
MAREK STRANDBERG

Pole just vähe inimesi, kes kur

davad, et neil on peavalud ja 

kõikvõimalikud muud neuroloo- 

gilised hädad. Püüamegi aru 

saada, mis siis ikkagi valutab, 

kui pea valutab. Peavaludest 

räägib Tartu Ülikooli neuroloogia 
doktorant KATRIN PÕLD.

Me kõik  team e, et aju  valu ei 
tunne. Aga mis siis valutab?

Seda võib olla raske uskuda, 
et aju ei tunne valu -  eriti neil, 
kes on aastaid kannatanud näi
teks m igreenipeavalude käes. 
Nad kirjeldavad sageli oma pea
valusid nõnda, et kohe-kohe plah
vatab midagi seal ajus. Seal peab 
midagi olema! Aga tegelikult on 
veresoonte üm bruses närvilõp
meid ja  peaajukelm e ümbruses 
on närvilõpmeid, mis vahendavad 
miljoneid valusignaale. Veresoon
te toonuse muutused, millele just 
migreeni riskigrupis olevad ini
mesed on väga tundlikud, võivad 
vallandada selliseid valuaistin- 
guid, mida me tunneme peavalu
na.

Tablettidega läheb peavalu üle. 
Kas valu vaigistamine eliminee
rib valu põhjustaja tekitatud mõ
ju  või meil on lihtsalt mulje, et 
meil ei ole valus? Auto roosteko- 
hale saame pahtlit ja  värvi peale 
panna, aga lõpuks läheb ikkagi 
midagi tuksi?

Paljud peavalusündroomid on 
geneetilise tagapõhjaga. Eriti just 
migreen näiteks ja  nende kohta 
me ütleme, et see on krooniline 
haigus, m illega tulebki mõnes 
mõttes elama õppida. Kuigi täna
päeval on praktiliselt igale peava
luga inimesele võimalik lahendus 
leida. Ravimitega ravi moodustab 
ehk 50% ravitulemusest.

Väga suur osa on eluviisi muu
tustel. Me õpetame inimest ära 
tundma neid tegureid, mis peava
lu vallandavad. Need on igal ini
m esel erinevad. Tavaliselt on 
need muidugi sellised head asjad 
nagu p unane vein, šokolaad , 
kohv. Mõnel need hoopis aitavad 
peavalu vastu.

On väga p a lju  selliseid  ü ld isi 
müüte, mida ei maksa alati tõe 
pähe võtta?

Seda küll. Näiteks väga libe 
tee on eneseravi käsimüügi valu
vaigistitega. Me näeme sageli tei
sese peavalu vormi, mida me ni
metame ravimtekkeliseks peava
luks ja  millega on palju raskem 
hakkama saada.

Põhjuseks on valel põhjusel võe
tud valuvaigisti?

Just! Eriti, kui seda on võetud 
süsteemitult, kaootiliselt. Suured 
kurjajuured on igasugused parat- 
setamooli kombinatsioonid -  näi
teks kofeiiniga. Need on elulised 
ja statistüised andmed, mida iga- 
päevapraktikas näeme. Peavalu-

Katrin Põld.

dega patsiendi üks ravi eesmärk 
on ära hoida episoodiliste peava
lude m uutum ine kroonilisteks 
peavaludeks. Üks võimalus, kui
das seda teha, on kasutada valu
vaigistit, mida arst on konkreet
selt soovitanud. Kui patsient ka
sutab valuvaigisteid peavalude 
tõttu juba üle 15 päeva kuus, süs 
meil ongi juba alust rääkida ra- 
vimtekkelisest peavalust.

Kui mul on peavalu kord kahe 
aasta jooksul ja  ma võtan võib
o lla  g ram m i või kaks kokku 
mingi aja jooksul, siis see ei ole 
midagi hullu?

See ei kujuta endast mingit ris
ki.

Tegelikult võiks sellegi võtmata 
jätta?

Põhimõtteliselt küll.

Kui peavaluga in im ene panna 
meie ajus toim uvaid protsesse 
nägeva tomograafi alla, siis mida 
me näeme?

Kui me tahaksime uurida, mis
sugused keemilised ühendid nii
öelda muudavad oma asukohta 
näiteks peavaluhoo ajal või mis
suguseid ühendid sünteesitakse 
juurde, missugustest on puudus, 
siis kindlasti näeme, et serotonii- 
nil ja  melatoniinil on oluline roll 
paljude peavaluliikide tekkes.

Peavalu ataki ajal ongi sageli 
serotoniini tase langenud. Seetõt
tu aitavad mõnda migreeniga ini
mest just serotoniini ainevahetust 
mõjutavad ravimid.

Sellepärast on ju  ka teatav  
seos olemas peavalude ja unehäi
rete vahel, kui serotoniini ja me- 
lotoniini tasemed kiiresti muutu
vad.

Paljud peavalud algavad tege
likult juba unes, magamise ajal.

Me siis ärkam e m ärkam a. On 
aabitsatõde, et õigel hetkel ma
gamaminek on möödapääsmatu 
selle jaoks, et käbikeha saaks 
sünteesima hakata melatoniini. 
Valgus häirib melatoniini teket. 
Kas n-ö ülevalgustatud, elektri
fitseeritud ühiskond korreleerub 
kuidagi ka nende peavalude hul
gaga, mida me enda ümber näe
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me? Võrreldes Amazonases ela
vate hõimudega näiteks?

See on huvitav hüpotees kind
lasti, kuigi Amazonases elavate 
hõimude puhul on tõendatud, et 
tegelikult nad jätkavad oma tege
vusi ka peale päikese loojangut. 
See, millal inimene magama lä
heb, on suuresti seotud välistem- 
peratuuri langusega. Läänelikus 
ühiskonnas on valgusreostusel
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oma roll, miks meie füsioloogiline 
uni võib olla häiritud.

Kas e lukeskkonnal on ro ll ka 
peavalude kujunemisel?

Seda ma ei väidaks. Peavalude 
väljakujunemisel on väga oluline 
roll geneetilistel teguritel -  tavali
selt inimesed ütlevad, et juba mu 
vanaemal on pea valutanud.

Kalevipojast saati on meie sugu
võsas pea valutanud...?

Jah, täpselt!

Mis võiks olla peavalu evolut
siooniline tähendus?

Ma võin oletada ainult selle 
põhjal, mida ma ise olen arstina 
näinud. Mulle ikkagi tundub, et 
need inimesed, kes kannatavad 
teatud peavaluliikide, eriti just 
migreenitüüpi peavalu all, kipu
vad olema sellise kõrgema saavu
tusvajadusega, kohusetundlikud 
ja väga töökad inimesed.

Kas see aktiivsus ja  saavutusva
jadus, näiteks soov rännata põh
ja, võib olla tingitud muuhulgas 
sellest, et ma ei märkaks peava
lu?

Jah, see on võimalik, et n-ö 
teovõimetust peavalu ataki ajal 
kompenseeritakse plahvatusliku 
aktiivsusega muul ajal. Minu en

da teooria on, eriti just migreeni 
puhul, et ajus toimuvad laiaula
tuslikud veresoonte toonust hõl
mavad muutused.

P eale  m ig reen ih o o g u  jääb  
inimene tavaliselt ka magama ja 
m agab küllalt sügavalt. Mõnes 
m õttes teeb see võib-olla ajule 
restardi.

Et nende aju lihtsalt ongi värs
kem? Nad on kuidagi kuidagi tä
helepanelikumad üm bruse suh
tes? See on päris huvitav kont
septsioon -  valutavate peadega 
ühiskond kui saavutam ise või
malus. Ma kujutan ette, et väga 
suu re  saavu tusvajadusega on 
Hiina, Lõuna-Korea, ka Jaapan. 
Kas on selgelt erinev genotüüp 
näha ühiskondades, kus nagu 
oleks peavalud või ei ole?

Geneetikast rääkides on pea
valudesse haigestumine Aasia po
pulatsioonis kindlasti teistsugune 
kui siin Euroopa poolel. Aga see 
võib tuleneda tegelikult osalt ka 
eluviisi erinevustest. Geneetiline 
foon mängib oma rolli kahtlema
ta, kuid oluline on, mida inimene 
sinna juurde teeb -  kas ta püüab 
ikkagi olla distsiplineeritud, kas 
ta püüab igal öösel magada või
malikult ühtlase tundide arvu, kas 
tal on regulaarne režiim, toitumi
ne. Geneetilised tegurid on ole
mas, aga neid ei maksa võib-olla 
ka üle tähtsustada. Ja samas me 
teame ka, et peavaludest rääkimi
ne ja  arsti juurde minek on kul
tuuriline tegur. Et k indlasti on 
ühiskondi, kus ei ole üldse kom
beks sellest rääkida või kus seda 
ei peetagi probleemiks.

Mainisid just uneteemat. Oleme 
viimase aasta või enama jooksul 
Kuku saates tiirelnud nagu min
g isugune teh iskaaslane  suure 
massi ümber, mis ongi uni, une
ga seotud tervis. Esimene a ru 
saam on see, et kuna aju ei ole 
siiski n-ö kõige jaoks mõeldud ja  
et unel on oma fundamentaalne 
tä h e n d u s . P eava lu  p u h u l on 
mõistlik ikkagi ennekõike korda 
seada ju st n im elt oma uni, siis 
toitumine ja  muu?

See on tõepoolest esmatähtis. 
Ma alati ütlen seda ka patsienti
dele. Et meil ei ole võimalik ravi
mitega ega muude raviviisidega 
mitte mingit edu saavutada, kui 
inimene põhjalikult oma eluviisi 
ümber ei vaata. Ja sealjuures pea
valude ennetuses ongi kõige olu
lisem mitte see, et ma nüüd võtan 
kätte ja magan igal ööl 10 või 12 
tundi -  pigem  see toob kahju. 
Äärmiselt oluline on püüda maga
da igal ööl võimalikult ühesugune 
arv tunde. Mitte nii, et ma magan 
nädala sees näiteks 5 tundi öösel 
ja  nädalavahetusel lasen rihma 
lõdvaks ja  magan 12 tundi -  see 
on kõige kahjulikum  harjum us 
inimestele, kellel on soodumus 
peavalude tekkeks.

Intervjuu aluseks olev saade 
“Kukkuv õun” oli eetris 10.12.2017 
ning on järelkuulatav Kuku Raa
dio taskuringhäälingus.

Patsiendid tekitavad Tallinna 
Kiirabi töötajatele ligi 
15 torkevigastust aastas
Tallinna Kiirabi näitel on patsiendi tahtliku või 
tahtmatu tegevuse tõttu igal aastal ca 10-15 torke- 
vigastusega tööõnnetust, rääkis kiirabi liidu juha
tuse esimees Ago Kõrgvee.

Eesti kiirabitöötajad on ühed suurema tööst 
tingitud vigastuste riskiklassiga tervishoiutöötajad 
riigis. Üheks olulisemaks ohuks on nakatumine 
patsiendi poolt edasi antavatesse haigustesse kiir
abi osutamise ajal. Ago Kõrgvee sõnul on üksnes 
Tallinna Kiirabi teeninduspiirkonnas aastas kesk
miselt 1000 (lõppeval aastal ca 1600) väljakutset 
üledoosi saanud, reeglina ennast süstiva narko
maani juurde.

“Praktikast teame, et suur osa selliseid patsien
te võib olla ka ohtlike nakkuste, kaasa arvatud 
HIV kandjad,” lisas ta. “Kiirabi töö spetsüfikast 
tulenevalt ei ole kahjuks võimalik sajaprotsendüi- 
selt välistada kiirabitöötaja vigastamist ja seeläbi 
kokkupuudet patsiendi potentsiaalselt kontagioos- 
se verega. Tallinna Kiirabi näitel on patsiendi taht
liku või tahtmatu tegevuse tõttu igal aastal ca 10- 
15 torkevigastusega tööõnnetust.”

Minimeerimaks kiirabitöötaja võimalikku hili
semat haigestumist sellise sündmuse tagajäijel on 
välja töötatud kord, mis näeb ette konsultatsiooni 
nakkusarsti juures, riski väljaselgitamist ja profü
laktilise ravikuuri määramist. Tulenevalt kehtivast 
seadusandlusest on ravi eest tasumine sellisel ju
hul tööandja ülesanne. Ravikuuri maksumus on 
praegu ca 1500 eurot iga juhtumi kohta.

“Kuna sellised sündmused on kiirabitöötaja 
jaoks vaimselt väga traumeerivad ning tööandjale 
katteallikata väljaminek, on reaalne oht, et taolisi 
juhtumeid korrektselt ei menetleta,” märkis Kõrg
vee. “Samas on HIV patsientide ravikulud, aga ka 
profülaktiline ravi nii politseitöötajatele, kui ka 
näiteks vägistamisohvritele juba praegu riigieelar
vest kaetud. Sellist ravi vajavate kiirabitöötajate 
hulk on võrreldes juba tasuta ravi saavate patsien
tide hulgaga kaduvväike ja ravikuur väga lühike. 
Samas on vajadus neis piirkondades, kus HIV- 
kandlusega üledoosis narkomaane esineb, siiski 
suur.”

Arvestades eeltoodut palub kiirabi liit leida sot- 
siaalministeeriumü võimalus lülitada riigieelarvest 
HIV-ravi saavate isikute hulka ka kiirabitöötajad, 
kelle ravi vajaduse on nakkusarst tuvastanud.

Madis Filippov, www.med24.ee

Kliinikumi parima kol
leegi tiitli pälvisid Živile 
Riispere ja Peeter Saadla
Tänavu said Tartu ülikooli klnnikum parima kol
leegi tiitli Živile Rüspere dr Peeter Saadla.

Toomaks esile häid arstidevahelisi kollegiaal
seid suhteid asutas Tartu ülikooli kliinikum eeti- 
kakomitee eestvedamisel 2016. aastal parima kol
leegi preemia. Preemia väljaandmise idee sai al
guse kliinikumi eetikakomiteesse kuuluvalt dr Ain 
Kaare ettepanekust, mistõttu valis esimesed pari
mad kolleegid just eetikakomitee. Edaspidi nime
tavad laureaadid ise järgmised parima kolleegi 
tiitli saajad. 2017. aastal said parima kolleegi tiitli 
dr Živile Riispere ja  dr Peeter Saadla. Živile Riis
pere on patoloogiateenistuses patoloog, kolleegid 
ldidusõnu pälvisid dr Riispere abivalmidus ja kol
legiaalsus. Peeter Saadla on kliinikumi sisekliini- 
kus vanemarst-õppejõud sisehaiguste erialal. Dr 
Saadla professionaalsus ning meeskonnatunnetus 
olid omadused, mida teda kolleegid teda iseloo
mustades välja tõid.

Traditsioonina saavad tunnustuse pälvinud en
dale mälestuseks maalid. Saadla portree on maa
linud Allan Kukk ning Riispere portree autor on 
Elo-Mai Mikelsaar. 2016. aastal pälvisid parima 
kolleegi preemia dr Vivika Adamson ja dr Silver 
Sarapuu. Vivika Adamson töötab infektsioonikont- 
rolli teenistuses, Silver Sarapuu on ametis aneste
sioloogia ja intensiivravi kliiniku 1. intensiivravi 
osakonna juhatajana. Traditsioon on ka see, et 
preemiad antakse üle kliinikumi ja meditsünitea- 
duste valdkonna ühisel aastalõpu kontserdil.
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