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EESTI 
TEADUSTE AKADEEMIA

Käes on järjekordne koroonakevad, kuid sel korral võib tunneli lõpust juba valgust
näha: erinevalt möödunud aastast on meil olemas COVID-19 vaktsiinid. Loodetavasti
jõuab neid lähinädalatel Eestisse üha suuremal hulgal ja immuniseeritud inimeste osa-
kaal kasvab peatselt tasemeni, mis lubab meil tavapärase elu juurde naasta. 
     Tänu vaktsiinidele oleme praegu võrreldamatult paremas olukorras kui meie esi-
vanemad veel mõnesaja aasta eest. Toona ei jäänud ohtlike nakkushaiguste pidevates
puhangutes üle palju muud kui heale õnnele loota. Vaktsiinide kasutuselevõtt on
kahtlemata üks meditsiiniajaloo silmapaistvaimaid saavutusi, mis on aidanud säästa
miljoneid elusid ja ühe ohtliku nakkushaiguse, nimelt inimkonda aastatuhandeid 
kimbutanud rõuged, koguni välja juurida. Võimalikuks sai selline edulugu paljuski
tänu inglise arstile Edward Jennerile, kes lõi 1796. aastal rõugevaktsiini, seda põhja-
likult katsetas ja tulemusi kaks aastat hiljem välja antud raamatus ka laiemale ava-
likkusele tutvustas. 
     Jenneri töö ei tekkinud siiski tühjale kohale. Vaktsineerimisel oli eelkäija – variolat-
sioon, millest teeb Horisondi kevadnumbris lähemalt juttu molekulaarbioloog Ülar
Allas. Nagu selgub, poogiti variolatsiooni käigus patsientidele rõugehaige villidest 
saadud materjali, et nad tõbe kergel kujul läbi põdedes selle vastu immuunseks 
muutuks. 18. sajandi keskpaiku hakati seda idamaadest pärit meetodit kasutama ka
Eesti- ja Liivimaal. Ehkki selline rõugepanek päästis arvukalt elusid, haigestus osa 
nakatatutest siiski raskelt ja suri. Pole siis ime, et Jenneri juurutatud märksa ohutum
meetod – kasutada rõugete vastu immuniseerimisel hoopiski veiserõugete lima – 
variolatsiooni lühikese ajaga kõrvale tõrjus. Eestis hakati rõugete vastu vaktsineerima
19. sajandi hakul. Täielikult suudeti rõugeepideemiatele siinmail piir panna aga juba
iseseisvas Eesti Vabariigis 1920. aastate lõpul.
     Eesti riigi iseseisvaks kuulutamine ja sellele vahetult järgnenud sündmused on 
saanud Eesti Vabariigi hiljutise juubeli tõttu omajagu tähelepanu. Küll on sel aastal
põhjust tähistada veel üht märgilist sündmust Eesti ajaloos: 22. septembril möödub
sada aastat päevast, mil Eestist sai tähtsaima omaaegse rahvusvahelise organisatsiooni,
Rahvasteliidu liige. 
     Eesti välispoliitikale langes algusest peale osaks tänamatu ülesanne: kindlustada
ambitsioonika Venemaa kõrval asuva väikeriigi julgeolek ja tagada talle kindel koht
rahvusvahelisel areenil. Rahvasteliidu liikmesus näis pakkuvat selleks suurepärast või-
malust: liidu põhikiri sisaldas sätet, mis lubas käsitleda kallaletungi ühe Rahvasteliidu
liikme vastu rünnakuna kõigi liikmesriikide vastu. Ehkki Eesti lootused Rahvasteliidu
kaudu oma julgeolekut kindlustada olid määratud läbi kukkuma, ei saa liikmesuse
tähtsust Eestile siiski alahinnata. Sellest, kuidas Eesti saja aasta eest maailmapoliitikas-
se astus ja selles osales, saab lähemalt lugeda ajaloolase Mart Kuldkepi artiklist.
     Värskes Horisondis on vaatluse all veel palju muud huvitavat ja silmapiiri avardavat.
Nii nagu looduses on kevad tärkamise aeg, saab ka Horisondi kevadnumbris alguse
kaks uut lühiartiklite sarja, millest esimene käsitleb Eesti toidukultuuri ajalugu ning
teine juhatab meid bioloogiafilosoofiasse, arutades rubriigi avaloos bioloogiliste 
liikide määratlemise probleeme. Ajakirja kaaneloos saab aga kinnitust arusaam, et
varases lapsepõlves tasub oma immuunsüsteemi arengu huvides mullas tuhnida, mis
kõigi laste meele kindlasti rõõmsaks teeb. Kuniks lapsed mullas tuhnivad, tasub vane-
matel aga uut Horisonti lugeda. 
     Head lugemist ja püsigem terved! •

Helen Rohtmets-Aasa, toimetaja
helen@horisont.ee
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