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TEADUSTE AKADEEMIA

Teaduse saavutustest puudutavad meid ilmselt kõige vahetu-
malt ja emotsionaalselt liigutavamalt avastused, mis aitavad
senini ravimatuks peetud tervisehädade vastu. Viitan siinkohal
näidet tuues kohe selle numbri kaaneteemale: kui keegi 
halvatuks jäänu suudab tänu uutele ravivõimalustele taas 
jalule tõusta, siis on see ju justkui suurimast suurim ime. Seda
nii hädalise enda kui tema lähedaste ja abiliste jaoks. Viimastel
aastatel on laiemalt tähelepanu pälvinud ridamisi murranguli-
se tähtsusega uuringuid, mille tulemusel – olgu siis närvide ja 
liigeste tööd rakuteraapia või peene elektrilise stimuleerimi-
sega taastades – on halvatud suutelised käsi-jalgu liigutama.

Üks tuntud traumajuhtum, mis meenub, on seotud poo-
lakas Darek Fidykaga. Mees langes noarünnaku ohvriks ning
tema seljaaju katkes täielikult, mistõttu jäi ta alakehast halva-
tuks. Arstid hindasid paranemise tõenäosust vähemaks kui üks

Ulvar Käärt, peatoimetaja
ulvar@horisont.ee
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protsent. Järjekordne lootusetuna näiv juhtum! Fidyka oli 
juba kaks aastat ratastooli abil liikunud, kui Poola ja Briti arstid
otsustasid neuroteadlase Geoffrey Raismani juhtimisel teha
talle erilise operatsiooni: nad paljundasid katseklaasis tema
haistesibula gliiarakke ja siirdasid neid tugirakke vigastatud
seljaajupiirkonda. Gliiarakud osalevad tavaliselt haistesibulasse
suubuvate närvide parandamisel, kuid Fidykale tehtud katse-
teraapia näitas esimest korda, et nendest võib abi olla ka täieli-
kult katkenud seljaajunärvide „lappimisel“. Nimelt suutis mees
kuus kuud pärast rakusiirdamist teha esimesed vaevalised sam-
mud, kahe aasta pärast (aastal 2014) oli ta võimeline tugiraa-
miga liikudes taas iseseisvat elu elama. Fidykaga juhtunu süti-
tas tuhandetes ratastooli jäänutes lootuse kunagi uuesti jalule
tõusta.

Omaette imeline abivahend halvatute liikuma aitamisel,
mille üle ootuste tõhusa toime täpsemad tagamaad pole veel
teadlasetele selged, on elekter. Mõned aastad tagasi lõi sellega
seoses avalikkuses laineid USA neurokirurg Kendall Lee. Tema
juhtimisel siirdati halvatud patsientidele taastusraviks selja-
ajusse elektroodid. Kui varasemast oli teada, et elektriimpulsid
aitavad ergutada närvide kasvu ja taastumist, siis Leega seotud
töörühm proovis elektriga stimuleerida seljaaju vigastuskohast
allapoole jäävat osa. Üllatuslikult selgus, et stimuleerimise ajal
suutsid isegi aastaid alakehast halvatud inimesed oma jalgu lii-
gutada ning läbida toetava treeningu tulemusel lõpuks sada-
kond meetrit. Lee tunnistas uuringu tulemuste avaldamisel
ausalt, et tegelikult ei tea keegi, miks on elektril selline mõju.
Ta oskas vaid oletada, et selgroovigastuste korral ei pruugi 
katkeda kõik peaajust ülejäänud kehasse käsklusi vahendavad
närvikiud ning elekter aitab ilmselt terveks jäänud närvide
kaudu liikuvaid signaale võimendada. 

Nende lootustandvate juhtumite valguses ei maksa siiski
lootusi ja ootusi liiga suureks ajada – need on omas vallas alles
esimesed sammud. Selle numbri kaaneloo autor, Tartu ülikooli
kliinikumis töötav neuroloog Liis Sabregi tõdeb seljaajutrau-
made ravivõimalusi tutvustades kainestavalt, et kuigi taolised
vigastused pole enam tapvad, puudub endiselt ravi, mis täieli-
kult taastaks traumaeelse seisundi. •
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