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140 aastat professor Ludvig Puusepa sünnist
Toomas Asser – TÜ närvikliinik
Tänav u möödub 140 aastat Tartu
Ülikooli närvikliiniku asutaja ning
selle kauaaegse juhataja professor
Ludv ig Puusepa sün n ist. Ludv ig
Puusepp on üks neurokirurgia rajajatest maailmas ning kuulsamaid
Eesti arstiteadlasi.
Ludv ig Puusepp sündis 3.
detsembril 1875. aastal Kiievis. Tema
kingsepast isa oli elanud Rakveres,
kust ta Peterburi välja rändas ning
sealt hiljem Kiievisse asus ja seal
esialgu poesellina töötas. Kiievis
tutvus ta ka oma tulevase naisega,
poola-tšehhi päritolu Victoriaga.
Nende abielu st sü nd i nud seit smest lapsest kasvas üles viis. Ühest
Puusepa vennast sai matemaatikaprofessor, üks õde õppis arstiks,
teine inseneriks.
Ludvig pandi algul saksa kooli
n i ng t a jät k a s õpi ng u id K i ie v i
e s i me s e s g ü m n a a s iu m i s , m i l le
lõpe t a s 1894. aa st a l k u ld medaliga. Tema kindel soov oli lõpetada
kool väga hästi ja saada teadlaseks.
Õpingud jätkusid Peterburi Sõjameditsiini Akadeemias, kus õppejõududek s ol id maa l ima k uu lsad
Ivan Pavlov, Vladimir Behterev ja
Sergei Botkin. Ülikoolipäevil tegi
Ludvig lisasissetuleku saamiseks
tõlkeid kreeka keelest vene keelde.
Lisaks õpingutele jõudis ta osa võtta
raskejõustikutreeningutest Georg
Hackenschmidti, Aleksander Abergi
ja Georg Lurichiga. Hiljem tegeles
Ludvig kergejõustiku ja uisutamisega. Ük s u isuta m isel võidet ud
aurahadest oli hõbedane uisk, mida
Puusepp veel aastaid hiljem uhkusega rinnas kandis.
Et paremini mõista L. Puusepa
osa neurokirurgia eriala kujunemisloos, tuleks vaadata olukorda
m a a i l m a s 19. s aj a n d i v i i m a s e l
veera nd i l. Nä r v isüsteem i v igastuste ja haiguste kirurgilise raviga
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söa ndasid toona katsetada v a id
üksik ud väga kogenud k ir urgid,
kes said opereerida üksnes koljuluu
läbinud ning seega juba väliselt
nähtavaid kasvajaid. Moodsa neurokirurgia sünnipäevaks peetakse 25.
novembrit 1884, mil Rickman Godlee
(1859–1925 ) eema ldas London is
esi mesen a m a a i l m a s neu r oloog ide poolt k l i i n i l i ste av a ldu ste
alusel diagnoositud ja lokaliseeritud
subkor t i kaa lse gl ioom i. Jä rg nevate aastakümnete neurokirurgia
pioneeridest olid enim tuntud kolm
üldkirurgi: Fedor Krause MandriEuroopas ning Sir Victor Horsley
ja Sir William Macewen Inglismaal.
Nendel püsis huvi ja valmidus tegutseda uues tundmatus valdkonnas ja
julgus opereerida peaajukasvajaid,
kartmata kahjustada oma kirurgireput at sioon i. Ku ivõrd k i r u rg idele oli suhteliselt tundmatu aju
anatoomia ja närvisüsteemi füsio-

loogia, kandis iga kirurgiline sekkumine suurt riski ning riskeerida
soovijaid oli vähe.
Niisugune oli ajukirurgia olukord
sel ajal, kui Ludvig Puusepp otsustas
pärast Peterbu r i Sõja med itsi i n i
Akadeemia lõpetamist 1899. aastal
pühenduda kirurgia valdkonnale, kus
heaks saavutuseks peeti seda, kui
haige jäi operatsiooni järel elama.
Kindlasti pidi see otsus nõudma
noorelt arstilt vääramatut usk u
eriala arengusse. Lisaks pidi olema
veendumus oma võimetesse ja palju
optimismi tuleviku suhtes. Eriala
v a l i k u l ol i m ä ä r av a k s P uu sepa
õpetaja akadeemik Vladimir Behterev
(1857–1927), kes oli jõudnud kindlale
veendumusele neuroloogi diagnoosimisoskuse ja kirurgi oskuste ühendamise vajalikkuses ning just tema
mõjul suundus L. Puusepp sellele
uuele rajale. V. Behterev oli 1897.
aastal asutanud Peterburi Sõjame-

L. Puusepp Peterburis psühhoneuroloogia instituudi kliinikus oma
kabinetis koos kolleegide ja patsientidega.
Foto: Tartu Ülikooli raamatukogu
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ditsiini Akadeemia närvi- ja vaimuhaiguste kliinikus operatsioonitoa
ning L. Puusepal tekkis võimalus
juba õpingute ajal assisteerida seal
opereerinud kirurge.
Neljanda kursuse üliõpilasena
tundis Puusepp huvi ka hiljuti avastatud röntgenikiirte vastu ja uuris
nende mõju koerte ajutegev usele
Behterevi laboratooriumis. Behterev
oli veendunud, et aju igal piirkonnal
on kindel funktsioon ning ta püüdis
seda eksperimentaalselt tõestada.
Behterev on üks Venemaa seksuaalfüsioloogilise koolkonna rajajatest
ning ta kaasas sellesuunalistesse
uuringutesse ka L. Puusepa, kes jäi
sõjameditsiini akadeemia juurde
valmistuma professorikutseks.
Järgnevad kaks aastat töötas
P uu sepp dok tor itöö k a l la l, m i s
käsitles ajukeskuste elektristimulatsiooni mõju aju verevarustusele
ja sek suaa l f üsioloog ia le koer tel
ning ta kaitses edukalt oma mahuka
doktoritöö 1902. aastal. Töö üks
oponent oli akadeemik I. Pavlov,
kes andis dissertatsioonile kõrge
hinnangu. Vaatamata I. Pavlovi ja
V. B e h t e r e v i v a h e l v a l i t s e n u d
er i meelsustele sä i l isid Ludv ig
P u u s e p a l he ad s u hte d mõle m a
gen iaa lse tead lase ja mentor iga
järgnevateks aastakümneteks.
1904. aasta veebr uar ist k u n i
1905. aasta juunini oli L. Puusepp
mobiliseeritud Vene-Jaapani sõtta.
Sõjas oli ta peaaegu kogu aeg rindel,
kuni demobiliseeriti pärast põrutada saamist Mukdeni all. Sõda ja
sellega kaasas käivad närvisüsteemi
traumad andis aga võimaluse rakendada oma neurokirurgi kogemusi
ning saada hindamatu väärtusega
tugev kirurgiline kogemus. Puusepp
olevat olnud kiiresti opereeriv kirurg
ning selleks vajalik käeline osavus
pärines väliolukorras tehtud operatsioon idelt. R indel koget u alusel
avaldas L. Puusepp pärast Peterburi
tagasipöördumist hulga artikleid,
milles käsitles neurokirurgilisi ning
sõjameditsiini organisatsiooni küsimusi. Tänu nendele töödele hakati
L. Puuseppa tunnustama kui välineurokirurgia rajajat.
Eesti Arst 2015; 94(11):692–695

L. Puusepp noore arstina Peterburis.
Foto: Tartu Ülikooli raamatukogu

1907. aastal määrati L. Puusepp
Behterevi rajatud kirurgilise neuroloogia kliiniku direktoriks. Tegemist oli maailma esimese neurokirurgiakliinikuga. 1910. aastal anti
L . P uusepa le k i r u rg i l ise neu ropatoloogia professori tiitel. Ta oli
esimene professionaalne neurokirurg
maailmas. Kõikjal teistes maades
tegelesid neurokirurgiaga jätkuvalt
üldkirurgid kui vähem olulise kõrvalharrastusega. Puusepp oli esimene, kes
ühendas närviarsti oskused ja teadmised oma kirurgioskustega, vastates
neurokirurgia erialale tänapäevases
tähenduses. L. Puusepa neurokirurgilise tegevuse algaastatel oli kõik
suuresti katsejärgus: keeruline oli
kasvajate diagnoosimine, nende
asukoha lokaliseerimine, puudus
arusaam operatsiooni näidustustest,
algeline oli kirurgiline tehnika ning
operatsiooni strateegia. Seepärast
on L. Puusepa esimese aastakümne
tegevus olnud keerukas teerajamine
nüüdsetele arusaamadele.
Puusepa huvi köitis juba kirurgilise tegevuse algusest psüühiliste
häirete ravi. 1910. aastal opereeris
ta kolme maniakaal-depressiivset
skisofreeniahaiget, kellel operatsiooni näidustuseks oli psüühikahäire ning kel polnud teada ühtegi
seda põhjustavat peaaju ega organismi üldist haigust. Et Puusepp ise

polnud operatsiooni tulemustega
rahul, siis ta sellesuunalisi operatsioone ei jätkanud. Need Puusepa
kolm haigusjuhtu on aga teiseks
teadlikuks katseks maailmas pärast
Gottlieb Burckhardti 1890. aastal
tehtud esimest katset. Burckhardti
ning Puusepa operatsioonid jäid
ainsateks sihiteadlikeks katseteks
psühhokirurgia valdkonnas kuni
1936. aastal avaldatud Egas Monizi
üllatavate tulemusteni psüühikahäirete kirurgilises ravis. 1937. aastal
avaldas ka Puusepp oma kunagiste
oper atsioon ide t u lemu sed n i ng
Ludv ig Puuseppa peetakse tänapäeval neurokirurgia ühe haru –
psühhokirurgia – pioneeriks.
1909. aastal avaldas L. Puusepp
esimese venekeelse töö piirituse
süstimise kasutamise kohta neuralgiate raviks. Tänu omandatud kogemusele õnnestus tal edukalt ravida
kei sr i le l ä he d a l s ei snud d a a m i
kolmiknär v i neuralgiat alkoholiblokaadiga, pälv ides honorarina
suure annetuse kliiniku heaks. See
võimaldas juba 1915. aastal avada
uue Nikolai Pirogovi nimelise neurokirurgia kliiniku, mis esimese maailmasõja päev il Puusepa juhatusel
toimis neurokirurgia laatsaretina.
Haavatute suurt hulka arvestades
rajati hoone lähedale eraldi raudtee.
Puusepa Peterburi-perioodil ilmus
1917. aastal tema esimene kapitaalne
teos „Kirurgilise neuropatoloogia
alused”, mis oli esimene sellealane
käsiraamat maailmas.
Kui oli loodud Eesti vabariik,
siis otsustas ka Ludv ig Puusepp
kodumaale tööle tulla. 1920. aastal
esitas ta Eesti Vabariigi saatkonnale
Moskvas palve võtta teda Eesti kodakondsusesse ja leida talle koht Tartu
Ülikoolis. Tartu Ülikooli neuroloogiaprofessorina töötas Ludvig Puusepp
kuni surmani 19. oktoobril 1942.
4 4aa st a sena, ig at i v ä lja k ujunenud teadlasisikuna 1920. aasta
suvel Peterburist Eestisse tagasi
tulnud Puusepp oli põlevkivikeemia
rajaja Paul Kogermani ja astronoom
Ernst Öpiku kõrval toonases Tartu
Ül i kool is ü k s v ä hestest ra hv usvahelises teadusmaailmas tuntud
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teadlastest ning oli üks nendest,
kes aitasid kaasa rahvusliku Tartu
Ülikooli väljakujunemisele.
Prof Puusepa ettepanekul lahutati Tartu Ülikoolis neuroloogia ja
psühhiaatria kateedrid ning ta asutas
Tartu Ülikooli närvikliiniku, ainsa
taolise Baltikumis. Radioloogilistest
uuringutest oli võimalik kliiniku
tegevuse esimestel aastatel teha kolju
ja lülisamba röntgenogramme. 1922.
aastal avati kliinikus histoloogialaboratoorium. 1926. aastal hakkas tööle
närvikliiniku oma röntgenikabinet
ning kasutusele võeti kiiresti iga
uuendus neuroröntgenoloogia alal.
1926. aastal võttis Puusepp kasutusele nn endomüelograaﬁ a.
Pöördel ise t ä htsu seg a peaajuhaiguste diagnostikas oli 1918.
aasta l USA neurok ir urgi Walter
Dandy väljatöötatud pneumoentsefalograaﬁ a ja ventrikulograaﬁ a.
Uus meetod kasutas liik voriruum ide kont r a s teer i m i sek s õh k u
või ka erinevaid kontrastaineid.
Pneumoventrikulograafiat katsetati Tartu Ülikooli närvikliinikus
1922. aastast alates, süstemaatiliselt hakati uusi uurimismeetodeid
kasutama alates 1928. aastast ning
need olid intrakraniaalsete ekspansioonide lokaliseerimiseks käibel

L. Puusepp Peterburis opereerimas.
Foto: Tartu Ülikooli raamatukogu

veel 1980. aastate alguseni, esimese
kompuuter tomog raaf i t ulek un i.
Aju angiograaﬁa võttis 1927. aastal
kasutusele portugali neuroloog Egas
Moniz. Esimese arteriograaﬁa Tartu
Ül i kool i när v i k l i i n i k us soor itas
Puusepp 2. oktoobril 1930. aastal
pikliku aju kasvajaga patsiendil.
Regulaarselt kasutati arteriograaﬁat
1935. aastast alates aju aneurüsmide,
ajuveresoonte väärarendite, ajuvere-

L. Puusepp õpilastega 1940. aastal.
Foto: Tartu Ülikooli muuseum
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soonte kasvajate ja veresoonte vigastuste diagnoosimiseks. Ajuarterite
kontrasteerimist teostati unearteri
kaudu lahtisel meetodil. Esimese
ajuarteri aneurüsmi operatsiooni
tegi Walter Dandy 1931. aastal kuid
esimese eduka aneurüsmi sulgemise
operatsiooni 23. märtsil 1937. Tartu
närvikliinikus raviti sel ajal ajuarterite aneurüsme unearteri ligeerimise
teel kaelal.
1929. a a s t a l e sit a s P u u s e pp
meetodi koljusisese rõhu mõõtmiseks
ning konstrueeris manomeetriga
varustatud aparatuuri. Tolleaegne
tehnika ei võimaldanud valmistada
selleks otstarbeks perfektselt funktsioneerivat seadet ning Puusepa
mõtte realiseeris 1959.–1960. aastal
Rootsi neurokirurg Nils Lundberg.
Esimeses maailmasõjas saadud
kogemused n i ng t i he konta k t
Euroopa ja Ameerika kolleegidega
aitasid Puusepal tulemuslikult arendada operatsioonitehnikaid, täiustada kasvajate diagnostikat ja kirurgilise ravi näidustusi. Ta oli maailmas
tuntud neurokirurgia pioneer ajukasvajate, psühhokirurgia, epilepsia,
parkinsonismi, insuldi, selgroolülidevaheliste ketaste väljasopistuste
kirurgilise ravi alal ning tema nime
kannab süringomüeelia ehk õõsaju
operatsiooni meetod.
Eesti Arst 2015; 94(11):692–695
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Puusepp oli üks neist, tänu kelle
ha kati 1922. aastal välja andma
ajakirja Eesti Arst ning aastatel 1923–
1939 ajakirja Folia Neuropathologica
Estoniana, millest ilmus 17 köidet
ja millele on teinud kaastööd kõik
tolle ajajärgu maailmakuulsad neurok ir urgid. Mõistes teadusseltside
olulist rolli teadushuviliste kaasatõmbamisel ja uute teadmiste otsingul,
asutas Puusepp 26. novembril 1922
Eesti Neuroloogide Seltsi.
Prof Ludv ig Puusepa esimene
ulatuslik monograafia Tartus oli
aastatel 1927–1929 kolme osana
avaldatud „Die Tumoren des Gehirns“.
1931. aastal ilmus Barcelonas selle
koguteose hispaaniakeelne tõlge.
P uusepp pü hendas 726-lehek ü ljelise monograafia oma õpetajale
V. Behterevile. Tema enda kirurgilisel kogemusel tuginev klassikaline
didaktiline käsiraamat käsitles kõiki
teadaolevaid ajukasvajate erivorme.
Põhjalikult analüüsis Puusepp Türgi
sadula piirkonna kasvajaid ning
nende kirurgilist ravi uue frontoorbitaalse juurdepääsu abil, k us
teat ud suu r te t uu mor ite pu hu l
soovitab ta eemaldada ka osa silmakoopa laest. Seda Puusepa meetodit
refereerib ka Walter Dandy oma hilisemates ajukirurgia käsiraamatutes.
Puusepa teiseks panuseks ajukasv ajate k i r u rg ia sse ol i eel ne v a lt
Harvey Cushingi kirjeldatud temporaalse-subtemporaalse dekompressiooni täiustamine intrakraniaalse
rõhu tõusu leevendamiseks glioomide korral. Puusepa kaheastmelist
meetodit nimetati füsioloogiliseks
enukleatsiooniks. Esimeses etapis
tehti tuumori eeldatava piirkonna
kohal kraniektoomia, avati kõvakel me n i ng na h k su let i. Hi ljem
teises etapis oli lihtsam tuumorit
identiﬁtseerida ning eemaldada ilma
naaberkude kahjustamata. Meetod
oli laialdaselt kasutusel mitme aastakümne vältel.
A jav a hem i k u l 1932–1939 s a i
valmis kaks ja pool köidet „Kirurgilist neuropatoloogiat ” ( kok k u
1392 l k), k u id s u r m a tõt t u jä i
sellest kapitaalsest teosest poolteist
köidet kirjutamata. Rohkesti ilmus
Eesti Arst 2015; 94(11):692–695

L. Puusepa artikleid nii kodu- kui ka
välismaises perioodikas.
L . Puusepp töötas edukalt ka
neuroröntgenoloogia alal, organiseeris alkoholi kahjuliku toime uurimist ja alkoholismivastast võitlust,
avaldas psühhohügieeniteemalisi
teoseid. Ajalukku on Ludvig Puusepp
läinud siiski neurokirurgia rajajana.
Professor Puusepal oli otsustav
roll Prantsuse Teadusliku Instituudi
loomisel Tartusse ning ta oli üks
silmapaistvamaid frankoﬁ ile Eestis,
kuigi ta võis kõnelda ja ettekandeid
pidada ka vene, saksa, itaalia ja
inglise keeles. Loodud instituudi
vahendusel käis ennast Prantsusmaal
täiendamas kümneid Eesti arste ning
Tartus esinesid Prantsuse arstid.
Professor Ludv ig Puusepp oli
1938. aastal nimetatud Eesti Teaduste
Akadeemia esimese koosseisu 12
liik me hulgas. Maailmas tuntud
teadlase ja arstina esindas Ludvig
Puusepp Tar tu Ülikooli arstiteadust, kuid samavõrd ka Eestit kui
riiki. Tema toona loodud väärtusi
on kolleegid hoolikalt hoidnud ja

tänapäeva kantuna on need toeks
ka praegu.
1937. aasta 15. mai nädalaleht
Esmaspäev portreteeris professor
Puuseppa järgmiselt: „Tema ei ole
mees taevast, ta on viljarikas muld,
maa ise. Või puu, millele pole võrdset
ja m i s k la m mer du nud v äge v a lt
aluspinnasse k inni. Vaadake kui
k ind lalt ta seisab pisut et telükk unud peaga, tarmukal prof iilil
rahulik ilme. Sellest õhkub peagu
k ülma tahet, teoinimest ja otse
jahmatavalt palju vitaalsust. Tugev
lõug. Pilk taevasinasse uppuvaist
silmist näpitsprillide tagant tungleks
nagu kuhugile, kuid ta kaks lihasterohket praktilist inimest reetvat
kät t on n ii rahulik ud, haaravad
julgelt ja eksimatult, nii fantaasiata,
nii unistusteta. Need käed aga on
päästnud tuhandeid elusid, ent nad
oleks võinud ju tõsta ka kullakange,
juhtida pan kade suur teh i ng u id.
Ning esimesel momendil näedki tas
rohkem ärimeest kui arsti ja teadlast.
Kuid teadus on temale kõik. Poliitika
ja ühiskondlikud asjad teda ei huvita.
Peaasi, kui ta saab rahulikult töötada
ja kui tal käepärast kõik tarvilikud
instrumendid. Kõik huvitab teda, mis
kuidagi ühenduses neurokirurgiaga,
muu ei tule arvesse.“ „... ta on ise
karastunud ja muutunud kindlaks,
vankumatuks, meheks terasest, kelle
veendeid enam ei murta, kes võib-olla
ise murrab teise veendeid. See riie on
must, arvad sina, eksid sõbru, täiesti
valge, lumivalge, ütleb ta. Ta ei saagi
olla teistsugune. Koguni oma puhul
on ta loobunud imestamast. „Tuhat
põhjust kokku on annud minusuguse
summa. Olen Ludvig Puusepp, sest
asjaolud on mind selliseks teinud.
Mina pole siin süüdi.““

Ivan Pavlovi pühendusega foto L. Puusepale 3. jaanuaril 1909.
Foto: Erakogu
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