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Karl Schlossmann. Formaldehüüdi tekkimisest soolte mikroobide
mõjul ja autointoksikatsioonist (Eesti Arst 1924;9:208–215)
Oma aja kohta esinduslikus artiklis
on K a rl Sc h lo s sm a n n e sit a nu d
kirjanduse ülevaate ja oma uurimuse
tulemused formaldehüüdi produtseerimisest soole mikroobide poolt.
Tollel ajal oli selge, et inimese
sooles elutsevad mitmed mikroobid.
Osa neist oli kindlaks tehtud, osa
veel t u nd mat ud. Eba selgek s jä i
mikroobide roll sooles. Nagu autor
on märkinud, oli sel ajal enamik
tead lasi seisukohal, et soole
mikroobid (soole mikrofloora) ei ole
inimese normaalseks elutegevuseks
vajalikud, küsimus oli selles, mil
määral on nad otseselt kahjulikud.
Mitmed uurijad olid leid nud, et
soole mikroobid produtseerivad oma
elutegevusega erinevaid aineid, sealhulgas aldehüüde, mis võivad inimesele ohtlikud olla. Mitmes uuringus
leiti, et tavalised soole mikroobid
produtseerivad fomaldehüüdi, mille
vesilahus – formaliin – oli tuntud kui
konservant ja desinfitseeriv vahend.
Karl Schlossmann uuris in vitro
for ma ldehüüd i produtseer i m ist
erinevatel söötmetel kasvatatud
erinevate soole mikroobide poolt ja
leidis, et puhaskultuuris kasvades
produtseerisid paljud mikroobid
for m a ldehüüd i, ena m i k nei st
k uu lusid bac terium coli r ü h ma.
Autor on v iidanud ka sellele, et
ehkki in vitro valmistavad paljud
soole mikroobid formaldehüüdi, ei
ole selge, kas nad teevad seda ka
tavaolukorras teiste mikroobidega
sümbioosis sooles kasvades. Selle
koht a a nd me d puudu sid . Ku n a
formaliin on antiseptilise toimega,
või s e e l d a d a , e t t a v aolu kor r a s
produtseerivad mikroobid ainult
sellises mahus formaldehüüdi, mis
nende elutegevust ei häiri.
A r t i k l i s t s e l g u b, e t t ol aj a l
„v iimase paari aasta uuri mused
lubasid oletada, et formaldehüüd,
mis sooles tekib, üks nendest mürkidest on, mis autointoksikatsiooni
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juures teiste mürkide kõrval silmapaistvat osa võib etendada“. Autor
on refereerinud Ühendkuningriigis
tehtud uurimust, kus raskete psühhooside all kannatavatel haigetel
leiti soolest Proteus’e sugukonna
m i k r o obid , m i s pr o dut see r i sid
roh kelt formaldehüüd i ja võisid
seega põhjustada autointoksikatsiooni. Oli esitatud ka teooria, mille
kohaselt formaldehüüd, sidudes
kaltsiumi, osaleb aterosk leroosi
patogeneesis.
Kokkuvõtteks on autor nentinud,
et soole mikroobide elutegev use

produktide uurimine on alles algusjärg us ning „need uurimised on
üheks huvitavamaks ja tähtsamaks
ülesandeks bioloogias“. Sada aastat
hiljem võime tõdeda, et tänapäeva
teadus on tõestanud, et soole mikrobioom mõjutab oma ainevahetuse
produktidega paljusid inimese elutegevuse protsesse. Nende mõjutuste
täpsem patogenees ja mikrobiooni
mõjutamine ravi otstarbel ootab
veel selgitamist.
Kommenteerinud Väino Sinisalu –
Eesti Arst

AUTORIST
Karl Schlossmann sündis 1885. aastal
Tartumaal talupidaja perekonnas. 1911.
aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli arstiteaduskonna kiitusega. Esimeses maailmasõjas osales ta Vene armees bakterioloogina. Aastal 1918 saadeti ta tööle sõja
ajal Voroneži linna evakueeritud Tartu
ülikooli. Oma doktoriväitekirja „Autoseroterapia sifilitika“ kaitses ta 1920. aastal
Voroneži Ülikoolis. Samal aastal tuli
ta tagasi kodumaale ja kinnitati Tartu
Ülikooli hügieeni õppetooli bakterioloogiadotsendiks. Kui hiljem moodustati
bakterioloogia laboratooriumi baasil ülikooli bakterioloogia instituut,
oli Karl Schlossmann kuni 1944. aastani selle juhataja ja professor.
Karl Schlossmann on Eesti mikrobioloogia rajaja, tal on suured
teened Eesti ravimuda mikrobioloogilise koosseisu uurimises ja muda
kasutamisel raviks. Sel teemal avaldas ta raamatu „Estonian curative
sea-muds and seaside health resorts“, mis ilmus 1939. aastal Londonis.
Karl Schlossmann oli üks oma aja silmapaist vamaid teadlasi
Eestis ja riigivanem kinnitas ta 1938. aastal asutatud Eesti Teaduste
Akadeemia presidendiks. Vast asutatud akadeemia liikmeteks said
arstiteadlastest veel Ludvig Puusepp ja Aleksander Paldrok. Eesti
Teaduste Akadeemia esimese presidendi mälestuseks asutati 2004.
aastal Karl Schlossmanni medal, mis on akadeemia kõrgeim autasu Eesti
teadlasele arstiteaduses ja sellega seotud erialadel. Medali vääriliseks
on seni tunnistatud Mart Saarma (2004), Lembit Allikmets (2008),
Ain-Elmar Kaasik (2012) ja Irja Lutsar (2020).
Karl Schlossmann emigreerus 1944. aastal Rootsi, kus töötas mikrobioloogia alal Stockholmi Karolinska Instituudis. Karl Schlossmann
suri 1969. aastal Stockholmis.
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