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Uus teadusdoktor Janne Tiigimäe-Saar
KESKNÄRVISÜSTEEMI HAIGUSEST TINGITUD SIALORRÖA
RAVI BOTULISMITOKSIINIGA
12. novembril 2018 kaitses Janne
Tiigimäe-Saar arstiteaduse filosoofiadoktori väitekirja „Kesknärvisüsteemi haigusest tingitud sialorröa
ravi botulismitoksiiniga“ (Botulinum
neurotoxin t ype A treatment for
sialorrhea in central nervous system
diseases). Väitekirja juhendajad olid
dotsent Tiia Tamme Tartu Ülikooli
hambaarstiteaduse instituudist ja
professor Pille Taba Tartu Ülikooli
kliinilise meditsiini instituudist.
Oponeeris dotsent Merete Bakke
Kopenhaageni Ülikoolist.
Sialorröad ehk liigset süljevoolust
defineeritakse kui keha võimetust
kontrollida suuneelu kogunenud
sekreeti, mille tulemuseks on sülje
liigne voolamine. Sialorröa võib
esineda nii lastel kui ka täiskasv a nutel k roon i l iste neu roloog iliste haig uste korral, nag u laste
tserebraalparalüüs, amüotroofne
lateraalskleroos ja Parkinsoni tõbi.
P r obleem ei ole t i ng it ud m it te
niivõrd süljeerituse rohkusest, vaid
neelamisreflekside tõhususe halvenemisest, lihaste nõrkusest ja nende
koordineerimatust tegevusest.
Botulismitoksiin-A on kasutusel
olnud mitmete kesknärvisüsteemi
häirete (nt düstooniad, spastilisus)
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ravis mitmekümne aasta jooksul.
Ravimi uue näidustusena on lisandunud liigse süljevooluse vähendamine. Botulismitoksiin-A süstimine
süljenäärmetesse vähendab süljeerit u s t, seeg a kergeneb v ä i k sem a
süljekog use allaneelamine. Sülje
ja suuõõne mikrofloora muutused
võivad põhjustada häireid suuõõne
tervises, mille oluline komponent on
sülje puhastav ja antibakteriaalne
toime.
Doktoritöö eesmärk oli uurida
botulismitoksiin-A rav i tõhusust
ja ohut ust sü ljenää r mete süst im isel sialor röa rav is kesk när v isüsteemihaigustega patsientidel.
Lisaks ravimi toime hindamisele
oli üks uuringu eesmärke hinnata
ka muutusi suuõõne mikrof looras
ja sülje omadustes, sest nii mikro
f loora kui sülje omadused võivad
olla mõjutatud botulismitoksiin-A
süstimise tagajärjel tekkinud süljekoguse vähenemisest.
Uur i ng u t u lemused nä itasid,
et süljevoolus vähenes ravi käigus
statistiliselt olulisel määral. Hambumushäire mõjutas tserebraalparalüüsiga patsientidel süljeerituse
i nten si ivsust. Sia lor röad esi nes
r oh kem nei l Pa rk i n son i tõveg a
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haigetel, kellel sümptomitest domineeris bradükineesia, s.t liigutuste
aeglus ja koh mak us. Park inson i
tõve kliinilise alatüübi korral, mille
korral domineeris treemor, esines
sialorröad vähem.
Sülje koostises ja S. mutans’i
koguses muutust ei esinenud, kuid
laktobatsillide kogus suurenes statistiliselt olulisel määral.
Süljevooluse ravi botulismitoksiin-A süstidega on tõhus, kuid võib
viia suuõõne isepuhastumisvõime
halvenemiseni.
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