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Gennadi Timberg

Kusepõiepõletikku esineb sageda-
mini naistel. Vähemalt üks-kaks 

naist viiest on kogenud oma elu jooksul 
põiepõletikku.

Enne, kui alustada põiepõletiku tun-
nustest, peaks mõistma, kuidas üldse 
põiepõletikku jaotada ning millised või-
vad olla selle haiguse põhjused.

Kõigepealt tuleks eristada bakteriaal-
set tsüstiiti ehk põiepõletikku mitt ebak-
teriaalsest tsüstiidist, kuigi nende sümp-
tomatoloogia ehk avaldumisvorm on 
samalaadsed.

Peamistele sümptomitele on iseloo-
mulik see, et võib esineda põletav valu-
likkus põie piirkonnas, eriti peale uri-
neerimist, mida nimetatakse düsuu-
riaks. Teiseks sageneb vajadus urinee-
rida, kuid uriinikogused on väga vähe-
sed, vahel mõned tilgad. See avaldub 
kusepakitsusena ehk sagekusesusena, 
mida nimetatakse pollakisuuriaks. 
Uriin on hägune-sogane, halva-terava 
lõhnaga. Kaasuvateks sümptomiteks 
võivad olla veel veri uriinis ehk hema-
tuuria, väike palavik, külmavärinad, 
mida esineb suhteliselt harva, valulik 
seksuaalvahekord, eriti suguti survel 
kusiti ja kusepõie piirkonda, väsimus, 

tuim-näriv valu ja spasmid või krambi-
taolised valud alakõhu piirkonnas.

Põiepõletik võib avalduda hoopis 
muulgi moel. Selle tõtt u ongi minu arva-
tes tekkinud põiepõletikust vale aru-
saam, kuna tegelik põhjus pole põhjali-
kult või õigesti välja selgitatud. Põie-
põletikuga samalaadseid sümptomeid 
annab ka mitt ebakteriaalne tsüstiit, mis 
hõlmab mitt ebakteriaalse infektsiooni 
tekitajaid, nagu viirused, mükobakterid, 
klamüüdia, seened. Samuti võib mitt e-
bakteriaalne mitt einfektsioosne tsüstiit 
olla kiiritustüstiit, keemiline, autoim-
muunne või interstitsiaalne tsüstiit.

Peab siiski teadma, et paljudel ini-
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mestel, kellel on herpes simplex ehk kõige 
tavalisemad niinimetatud külmavillid 
(HSV-HSV1-HSV2), võib samuti esineda 
põiepõletikku. Herpese tsüstiit võib ini-
mesel küll olla, kuid kirjanduse andme-
tel võivad samal ajal võetud viiruse-
proovid anda vähemalt 80 protsenti 
negatiivseid vastuseid.

Klamüüdia infektsiooni korral on 
uuringud näidanud, et 130st ambula-
toorselt uuritud 14–25aastasest noorest 
naisest esines 21 protsendil chlamydia 
trachomatis’e infektsioon koos uretriidi-
tsüstiidi kliinilise leiuga, kusjuures ühel 
kolmandikul neist kulges infektsioon 
asümptomaatiliselt ehk haiguspildile 
mitt evastavalt.

Mükobakteriaalsed või urogenitaal-
tuberkuloossed tsüstiidid esinevad 
sagedamini arengumaades, kuid seda 
haigust võib ett e tulla ka pärast kuse-
põie kasvaja intravesikaalset ehk otse 
kusepõide ordineeritud BCG (Bacillus 
Calmett e-Guerin) ravi. Seenest põhjus-
tatud tsüstiit ehk põiepõletik esineb 
sagedamini langenud immuunsusega, 
diabeeti põdevatel patsientidel; neil, kes 
on saanud süsteemset keemiaravi; kel-
lel on olnud pikemaaegselt püsidrenaaž 
kusepõiest ja saanud pikka aega anti-
bakteriaalset ravi. Sagedasemad ja levi-

numad urogenitaalsed seeninfektsiooni 
tekitajad võivad olla Blastomyces derma-
titidis, Candida tüved, ja Torulopsis glab-
rata.

Vähiravi korral kehavälist või vagi-
naalset kiiritust saanud 1784 uuritud 
patsiendil tekkis kiiritustsüstiit 6,5 prot-
sendil.

Autoimmuunset tsüstiiti on tähelda-
tud Sjögreni sündroomi ja süsteemse 
erütematoosse luupuse (SLE) korral, kus 
esinevad alumiste kuseteede vaevustele 
tüüpilised sümptomid.

Haarala ja kaasautorid näitasid oma 
uuringus, et 121 patsiendist esines üle 60 
protsendil alumistele kuseteedele tüüpi-
lisi tsüstiidi sümptomeid.

Interstitsiaalse tsüstiidi patoloogiat 
kirjeldati esmaselt juba 1887. aastal. Joop 
P. van de Merwe demonstreeris oma 
uuringutes interstitsiaalse tsüstiidi väga 
tihedat seost autoimmuunsete haiguste 
ja Sjögreni sündroomiga. USAs on välja 
toodud, et interstitsiaalset tsüstiiti on 
diagnoositud rohkem kui 450 000 pat-
siendil. Nurse Health Studies’i andme-
tel tuleb 100 000 elaniku kohta vähemalt 
60 interstitsiaalse tsüstiidi juhtu, nen-
dest üle 90 protsendi hõlmab valget ela-
nikkonda ja üle 80 protsendi juhtudest 
on naised.
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Pahalased on bakterid

Üks kindlatest põiepõletiku põhjustaja-
test on bakterid ehk mikroorganismid, 
mis satuvad meie organismi väljast-
poolt. Välistatud pole organismi oma 
immuunsüsteemi ehk vastupanuvõime 
nõrgenemise tagajärjel välja löönud kor-
duvad põletikud, kus põhjuseks võib 
olla oma organismis tavaliselt kontrolli 
all olev mikrofl oora.

Rääkides bakteriaalsest tsüstiidist, on 
tegemist kusepõiepõletikuga, kus bakte-
rid on pääsenud kusepõide kusiti ehk 
ureetra kaudu. Kusepõiepõletikku esi-
neb sagedamini naistel. Vähemalt üks-
kaks naist viiest on kogenud oma elu 
jooksul põiepõletikku.

Bakterite tungimisel kuseteede süs-
teemi võib olla palju põhjusi. Näiteks on 
naistel meestega võrreldes lühem kusiti. 
Naise halvast hügieenist põhjustatuna lii-
guvad bakterid anaalpiirkonnast ümbrit-
sevate pindade ja kudede kaudu kusitisse.

Infektsiooni sissepääsu ohtu kusetee-
desse võib tõsta ka kateteriseerimine, 
pikemaaegne põie püsikateeter, kusiti 
piirkonna või põie piirkonna trauma.

Põletikuliselt haaratud diafragmaal-
lestmed (ehk organeid katt ev sidekoe-
line kest) võivad tekitada mitt etäielikku 
põie tühjenemist ja refl uksi põide.

Raseda naise emaka surve kusepõiele 
võib tekitada mitt etäielikku kusepõie 
tühjenemist, mis võib anda jääkuriini ja 
võib olla soodus keskkond bakterite kas-
vuks.

Mitt etäielik kusepõie tühjenemine 
ehk äravoolu häired võivad tekkida neu-
rogeensest põhjusest, kusejuha striktuu-
rist ehk kitsenemisest, tupe allavajest, 
kasvajalistest protsessidest ja muust, kui 
kusepõide jääb residuaaluriin ja jääk-
uriini korral tekib mikroorganismide 
kasvuks soodne keskkond.

Inimestel, kes palju lamavad ja pea-
vad mingi probleemi tõtt u olema lama-
vas sundasendis, on palju suurem val-

midus urotrakti infektsiooni tekkeks, 
sest paralleelselt on tekkinud ka orga-
nismi vastupanuvõime langus ja vastu-
võtlikkus infektsioonidele.

Normaalse kaitsva mikrofl oora puhul 
võib seoses menopausiga ja menopausi 
järgselt tekkida mitt enormaalne vagi-
naalne fl oora.

Alumiste kuseteede arenguanomaa-
liate puhul kannatavad inimesed rohkem 
korduvate kuseteede infektsioonide all.

Põiepõletiku tekkele aitab kaasa ka 
aktiivne seksuaalne tegevus. Seksuaalne 
vahekord mitme partneriga võib juurde 
tuua erinevaid baktereid, mis võivad 
põhjustada uretriidi ehk kusitipõletiku 
ja tsüstiidilaadseid sümptomeid.

Põiepõletiku tekkes võib mängida 
rolli naiste aluspesugi. On tõendusi, et 
stringid toovad või tekitavad bakterite 
liikumist anaalpiirkonnast ett epoole 
kusiti suunas.

Põiepõletike puhul tuleb arvestada ka 
diabeedi ehk suhkruhaigusega, eriti just 
mitt ekompenseeritud juhtudel, kui urii-
nis on kõrge suhkrusisaldus, mis loob 
bakteritele soodsa paljunemiskesk-
konna.

Milliseid uuringuid 
võidakse teha?

Diagnoos püstitatakse reeglina pat-
siendi anamneesi ehk haiguse eelloo, 
kliinilise leiu ja laboratoorsete-instru-
mentaalsete uuringute alusel. Sümpto-
meid kinnitavad arstlik läbivaatlus ja 
muidugi laboratoorsed uuringud. Kind-
lasti on vaja teha uuringud viiruste, 
PCR-laboratoorsed uuringud klamüü-
dia, ureaplasma ja mükoplasma suhtes. 
Põiepõletiku pikaldase kroonilise kulu 
korral tuleb teha kindlasti haiguse 
anamneesi täpsustades ka Mycobacte-
rium tuberculosis’e uuringud. Seeninfekt-
siooni kahtlusel tuleb kindlasti võtt a ka 
külvid seentele mikroskoopiliseks 
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uuringuks. Autoimmuunprotsessi kaht-
luse korral on vajalik teha niinimetatud 
S-ANA HEp-2 uuringud, mis aitavad 
arsti peamiselt süsteemsete sidekoehai-
guste diagnostikas, juhul kui IgG 
(immunoglobuliin G) on olnud posi-
tiivne. Oluline on ka määrata Sm-vasta-
sed antikehad, mis on spetsiifi lised erü-
tematoossele luupusele (SLE). Teha tuleb 
antikehade uuringud ka Sjögreni sünd-
roomiga ja sklerodermiaga patsientidel 
(SSA, SSB ja Scl 79).

Kindlasti tuleb teha klassikaline urii-
nianalüüs, soovitavalt koos mikroskoo-
pia ja uriinikülviga mikroorganismide 
kasvu suhtes. Vastavalt nendele leidudele 
otsustab erialaspetsialist instrumentaalse 
uuringu vajaduse ehk tsüstoskoopia koos 
proovitüki ehk biopsia võtmisega, kus 
saadakse vastus, milline kahjustus võib 
kusepõie limaskestal esineda.

Paralleelselt tuleks määrata külvid 
kusitist ja tupest mikrofl oorale, aga ka 
PCR-uuringud viiruste, klamüüdia ja 
seente suhtes. Kui anamneesist selgub, 
et probleem on seotud seksuaalvahe-
korra ja partneriga, tuleb partnerile 
kindlasti teha eesnäärmesekreedi uurin-
gud ja vajadusel mikrofl oora külvidega 
spermauuringud.

Täiendavate instrumentaalsete uurin-
gute üle, mis aitavad välistada kaasu-
vaid protsesse, nagu kasvajad, endomet-
rioos, konkremendid, otsustab eri-
alaspetsialist. Need võivad lisaks tsüs-
toskoopiale olla ultraheliuuring (UH), 
kompuutertomograafi a (KT) või tuuma-
magnetresonantstomograafi a (MRT). Et 
välistada näiteks endometrioosi, võib 
vajalikuks osutuda laparoskoopiline 
uuring koos koetüki võtmisega.

Ravi oleneb põletiku liigist

Kusepõiepõletiku ravi oleneb täiel mää-
ral selle põletiku liigist. Sellest, millise 
vormiga on tegemist ja kas patsiendil on 

äge või krooniline, korduv põletik. 
Ägeda põletiku korral on haigestumine 
tavaliselt järsk ja kiire algusega ning siin 
alustab arst reeglina kogemusliku 
raviga. Ägeda tsüstiidi korral on ravi-
kuur lühike ja kestab kolm kuni viis 
päeva, sõltuvalt sellest, kas kaasuvalt on 
tegemist ka hematuuria ehk verikusega. 
Antibiootikumi valik oleneb reeglina 
sellest, kas tegu on primaarse ehk 
esmase põletiku või korduva põletikuga. 
Kindlasti tuleb esmase ravi määramisel 
lähtuda ravimiallergiate olemasolust. 
Alustatakse reeglina uroantiseptikumi-
dega, kuna ravi eesmärgis peab silmas 
pidama sedagi, kus organismis on 
ravimi kontsentratsioon kõige kõrgem. 
Põiepõletiku puhul peaks lähtuma sel-
lest, et ravimi kontsentratsioon oleks 
võimalikult kõrge uriinis ja ravim väljub 
organismist just neerude ja kuseteede 
kaudu.

Reeglina määratakse empiiriliselt sel-
line antibiootikum, mis toimib just Ente-
robacteriaceae (E. coli ligikaudu 90%) mik-
roorganismidele. Empiirilist ravi võib 
alustada, kui on võetud uriinianalüüs ja 
AB-tundlikkuse külvid mikroorganis-
midele.

Palju keerulisem ja aeganõudvam on 
kroonilise põletiku ravi, sest eelnevalt 
on vaja välja selgitada, millisest konk-
reetsest probleemist korduv põletik on 
tekkinud, ja alles seejärel saab eri-
alaspetsialist vastavaid ravivõtt eid kasu-
tada. Eriti keeruliseks osutub see 
immuunallergiliste põhjuste korral.

Osaliselt teisesuunaline on seksuaal-
sel teel levivate infektsioonide alusel 
saadud põiepõletike ravi, mis mõnikord 
võib kulmineeruda ka püsipartneri 
raviga. Siingi on sageli vaja ravi käigus 
võtt a korduvaid külve ja AB-tundlik-
kuse tekitaja määrata. Siia valdkonda 
kuulub ka küllaltki raskesti ravile alluv 
ja aladiagnoositud interstitsiaalne tsüs-
tiit. Selle põletiku korral kasutatakse 
süsteemset ravi koos intravesikaalse 



 MARIA LUGU

„Mu nimi on Maria, olen 52aastane, kahe 
lapse ema ja põiepõletik on olnud mu pea-
aegu lahutamatu kaaslane kümme aastat,” 
alustab oma juttu rõõmsameelne blond 
naine. Jõhvis elav naine mäletab hästi esi-
mest korda, kui arst talle diagnoosi ütles: 
„See oli õige pea pärast seda, kui mul ema-
kas eemaldati. Laupäeva hommikul alanud 
valu alakõhus oli nii tugev, et ma kartsin, et 
tegu on operatsioonijärgse komplikatsioo-
niga,” meenutab ta.

Kuna põletav valu läks hullemaks iga tun-
niga, läks naine erakorralise meditsiini osa-
konda. Sõna „põiepõletik” kuulis Maria esi-
mest korda just tol päeval. „Ma ei teadnud 
sellest mitte midagi, arst siis seletas, et 
tegemist on kuseteede infektsiooniga, mis 
on üsna tavapärane haigus.” Möödus mõni 
päev ja Maria mõistis, et vaatamata arsti 
soovitustele ja välja kirjutatud ravimitele 
on see midagi, mida ta üldjuhul kontrollida 
ei suuda. See lihtsalt hakkas korduma,  
keskmiselt kolm-neli korda aastas. Vaata-
mata kõigi hügieenireeglite järgimisele 

annab haigus endast ikka ja jälle märku. 
Maria kogemust mööda ei muutu aja jook-
sul haigus lihtsamini talutavaks, vaid iga 
kord on ta justkui teistest ära lõigatud. 
„Kui sümptomid on kerged, püüan ise 
koduste ja rahvaravi vahenditega hakkama 
saada, kuid kui ikkagi valu tugevneb, helis-
tan kohe arstile, et hullemat ära hoida.”

Maria sõnul on ta üsna häbelik ega ole 
paljudele oma sõpradele haigusest rääki-
nud. „Need, kes seda pole põdenud, ei tea, 
kui valus see on ja kui palju see igapäeva-
elu mõjutab,” põhjendab ta.

 DAGMARI LUGU
49aastane hiidlane Dagmar ütleb, et tema 
sai põiepõletiku „kingiks” lähenevalt 
menopausilt. Esimest korda koges ta põle-
tavalt valu urineerimisel kuus aastat tagasi 
ja pärast seda on haigus hakanud korduma. 
Dagmaril on ilmnenud teisedki ülemine-
kuea sümptomid ning arstid on soovitanud 
väikeettevõtjast naisel töötamist rahuliku-
malt võtta. „Günekoloog ütles mulle otse, 
et väiksem stress vähendaks haigestumise 
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raviga, mis on väga keeruline ja kuulub 
erialaspetsialisti-uroloogi valdkonda, 
kuna ligikaudu kümme protsenti inters-
titsiaalse tsüstiidiga patsiente võib olla 
kirurgilise ravi kandidaadid.

Lisaks suukaudsele ravile pole arse-
nalist kadunud tavapärased intravesi-
kaalsed ehk põiesisesed ravimid. Neid 
peab manustama aseptilistes tingimus-
tes, et probleemi veelgi ägedamaks ja 
keerulisemaks ei muudaks.

Bakteriaalse tsüstiidi korral peab ran-
gelt jälgima, et uriinikülve võetaks püsi-
valt ja ravi määrataks ainult vastavalt 
bakteri tundlikkusele ravimi suhtes. Vaid 
nii on võimalik raviefekti saavutada.

Mitt ebakteriaalse tsüstiidi korral on 
ravi kompleksne ja keeruline, kuna see 
nõuab täpselt kõigi põhjuslike kompo-

nentide väljaselgitamist. Alles vastavalt 
sellele saab kasutada kombineeritud 
raviskeeme, nagu näiteks interstitsiaalse 
tsüstiidi ravis.

Paranenud enesetunne 
uinutab

Põiepõletik ei ole paratamatu ja korduv 
probleem. Pigem on asi selles, et pärast 
kogemuslikku ravi tekib paranemine ja 
patsient ei tule arsti juurde järelkont-
rolli, sest haigusnähud on möödunud ja 
enesetunne paranenud. Vähesest järele-
jäänud ärritusest ei lasta ennast eriti häi-
rida, sest seda peetakse ise mööduvaks 
jääknähuks. Samal ajal peab olema kin-
del, et põletikuprotsess on ravile allu-



võimalust oluliselt, aga ma olen põiepõle-
tiku saanud ka siis, kui olen kolmenädalasel 
puhkusel ja toitun tervislikult,” lausub ta.

See on pannud Dagmari mõtlema, mis 
saab siis, kui „päris” menopaus algab. „Kas 
on võimalik, et need lähevad veel hulle-
maks ja „okastraadi” asemel tunnen siis 
„voolu all elektrikarjust” või midagi veel 
hullemat?” räägib Dagmar mõru muigega.

Kõige pikem põiepõletikuvaba ajavahe-
mik on Dagmaril olnud kolm kuud. „Siis 
olen jälle kaks nädalat rivist väljas,” kirjel-
dab ta. Dagmar ise usub, et põiepõletiku 
põhjuseks on abikaasa. „Kui ta tuleb Nor-
rast kaheks nädalaks koju, saame esimesed 
paar-kolm päeva täiskasvanu rõõme nau-
tida, aga siis on sellega ka lõpp. Kui me just 
kondoomi ei kasuta.”

Dagmari sõnul on see väga frustreeriv, 
sest nad on abikaasaga endiselt väga lähe-
dased ja peavad intiimsuste jagamist oluli-
seks. „Kui sul tiksub kuklas teadmine, et 
seks toob kaasa valulikud tagajärjed, siis 
lihtsalt ei suuda sellest enam vaimustuda,” 
kurvastab naine. Ka on ta loobunud sõpra-
dega telkimisest, sest kardab jahedal maa-
pinnal magades haigestuda.

Dagmar kinnitab, et arstiga nõu pidades 
on ta teinud oma toitumises muudatusi: 
loobunud vürtsikatest toitudest ning kohv 
on jäänud vaid hommikuseks joogiks. 
Samuti on ta suurendanud joodava vee 
kogust ja vähendanud pidutsedes alkoholi 
koguseid. „Olen piirdunud paari šoti või 
siidriga,” täpsustab ta. Samuti püüab ta pii-
savalt magada. Mida aga teha selleks, et 
abikaasaga saaks muretult lähedust nau-
tida ilma kondoomi kasutamata, seda Dag-
mar ei tea.

Dagmar on õppinud oma keha kuulama 
ja saab tekkinud põletikust aru juba siis, kui 
veel tihti pissilegi ei aja. „Mul on lihtsalt 
kehvavõitu olla ja tean, et midagi on 
valesti. Kui juba lühikese aja jooksul mitu 
korda vetsu ajab, siis on kindel värk. Natu-
kese aja pärast tekib põletav valu, siis tuleb 
juba peapööritus, peavalu, väsimus, pala-
vik, mõnikord ka veri.”

Dagmari sõnul tekib see kõik kolme-nelja 
tunniga, mistõttu helistab ta juba esimeste 
sümptomite tekkides perearstile, kes väljas-
tab retsepti. „Ilma ravimite abita mina selle 
põletikuga toime ei tule,” kinnitab naine.

Birgit Itse
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nud ja tulemus efektiivne. Medikamen-
toossele ravile võiks alati järgneda 
mingi kindel alternatiivravi, nagu füto-
teraapia ehk taimravi, joogirežiimi ja 
organismi üldist toonust-immuunsust 
tõstev ravi, samuti vastav profülaktika, 
loomulikult ka hügieen.

Iga külmetusfaktor, mis ei ole ett e 
võetud süsteemseks organismi karasta-
miseks, võib tekitada põletikku. Iseravi-
misel võib selle tagajärjel tekkinud põie-
põletik võtt a kroonilise iseloomu. Kind-
lasti on tore, kui noored naised käivad 
minikleitides ja seelikutes, aga iga asi 
õigel ajal ja õiges kohas. Pole mõtet 
külma, niiske ja vihmase ilmaga kanda 
lühikest seelikut, siidsukki ja nabani 
ulatuvat jopet, millega tavaliselt on pool 
selga on paljas. Kahjuks on moodne, et 

näha oleks ka naise aluspesu. Nii võib 
riietuda suvisel ajal. Paljud neiud on 
selle tagajärjel kannatanud ja oma kroo-
nilisi põletikke väga pikka aega ravinud.

Põiehädade puhul 
on tähtis dieet

Ennetamine on kindlasti vajalik nende 
patsientide puhul, kes on korduvalt põie-
probleemiga hädas olnud. Ja ennetamise 
alla ei kuulu vaid külmetuste vältimine, 
vaid ka toitumine ja dieet. Toit peaks 
sisaldama rohkelt värskeid puu- ja köö-
givilju, eriti neil, kas kannatavad just 
kroonilise bakteriaalse tsüstiidi all. 
Tuleks vältida ärritavaid ja teravamaitse-
lisi toite, sama kehtib jookide kohta. 
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Sama moodi ärritavad kusepõit ka kange 
tee ja kohv. Aga vedeliku üldist tarbimist 
ei tuleks piirata. Näiteks harilikku jõhvi-
kat (Oxycoccus palustris – nii mahl kui ka 
kapslid) nimetatakse ka põhjamaade vii-
namarjaks. Tal on bakteriostaatiline 
toime ja see takistab bakterite võima-
likku edasist kasvu uriinis. Eriti oluline 
on see suhkruhaigetele, kellel võib urii-
nis olla ka suhkur, mis on bakterite kas-
vuks eriti sobiv. Liigsest suhkrutarbimi-
sest tuleks üldiselt ikkagi hoiduda.

Peale jõhvika on veel palju muid 
alternatiivravis kasutatavaid taimseid 
preparaate, nagu Arctostaphylos uva-ursi 
– harilik leesikas; Vaccinium vitis-idaea – 
pohl ehk palukas; Solidago virgaurea – 
harilik kuldvits; Petroselinum crispum – 
aedpetersell.

On küsitud, kuidas vältida tsüstiidi 
ehk põiepõletiku tekkimist seoses sek-
suaaleluga. Kindlasti on kõige kindlam 
kaitstud vahekord, kuid näiteks 15 
minutit enne ja pärast seksuaalvahe-
korda soovitatakse kusepõis tühjen-
dada. Lisaks on soovitav enne ja peale 
seksuaalvahekorda end duši all pesta. 
Neil, kel on probleeme tupe kuivusega, 
tuleks kindlasti kasutada lubrikante ehk 
libesteid, et vältida mikroskoopilisi 
limaskesta vigastusi.

Inimesed on väga erineva tundlikku-
sega ja nende immuunsüsteem on eri 
tugevusega. Kindlasti etendab jalgade 
püsiv külmetamine põiepõletiku tekkes 
oma osa. Karastamata inimene võib 
püsivalt rõskuse ja külma käes olles 
organismi vastupanu languse tagajärjel 
saada esmalt ägeda põiepõletiku, mis 
püsivate samalaadsete tingimuste püsi-
misel võib kujuneda krooniliseks vae-
vuseks. Kõik inimesed peaksid jälgima 
normaalset hügieeni, aga kui see muu-
tub üleliigselt paaniliseks pesemiseks, 
kus normaalse põletikuvaba naha hool-
damiseks kasutatakse lisaks tavaseebile 
desinfi tseeriva toimega seepe ja vahen-
deid, siis naha ja limaskestade vastupa-
nuvõime langeb, rasunäärmete kaitsev 
toime hävib ja normaalne mikrofl oora 
kaob. Alumiste kuseteede limaskestades 
tekib loomuliku vastupanuvõime lan-
gus, mille tulemusena pääseb mitt evaja-
lik bakteriaalne fl oora kuseteedesse.

Kui kogu aeg on pissihäda ja pakitseb, 
siis reeglina annab selliseid sümptomeid 
kusitipõletik, mis põletikuprotsessi süve-
nedes võib hiljem lisaks haarata kuse-
põiekaela ehk trigonum’i osa ning tekib 
sellegi piirkonna põletik. Näiteks võib 
tuua tugeva tupevooluse, kus ärritav sek-
reet satub kusiti piirkonda ja põletik levib 
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retrograadselt kusitisse. Eriti tüüpiline 
on selline leid sugulisel teel levivate hai-
guste puhul, kui tekitajad jõuavad kusi-
tisse. Seega tuleb sellistel puhkudel ravi 
alustamisel selgeks teha, kas tegemist on 
kusiti- või põiepõletikuga.

Uriinipidamatusega on 
hädas paljud naised

Vanemas eas naiste üks sagedasemaid ja 
tõsisemaid probleeme on uriinipidama-
tus ehk inkontinents. See probleem on 
väga paljudel naistel, kuid millegipärast 
häbenetakse või kardetakse sellega eri-
alaspetsialistile pöörduda. Arvatakse, et 
see on vananemisega kaasuv nähtus 
ning lepitakse vaevusega ja püütakse 
kuidagi edasi elada. Peab siiski meeles 
pidama, et selle põhjused on väga erine-
vad ja tegemist pole vaid vananemisega 
seotud probleemiga. See lihtsalt väljen-
dub vanemas eas enam. Olenevalt põh-
jusest on uriinipidamatuse probleemid 
lahendatavad. Kindlasti saab leevendust 
ja elukvaliteet paraneb.

Uriinipidamatus on seotud ka sünni-
tustega. Rohkem lapsi sünnitanud nai-
sel on suurem tõenäosus uriinipidama-
tusega silmitsi seista. Selleks et sünni-
tada, peavad naise suguteed ja lihased 
lõtvuma. Oma osa mängib ka selle 
perioodi hormonaalne muutus naise 
organismis. Üks soovitatavamaid võt-
teid on muidugi spetsiaalsete võimle-
misharjutuste tegemine, mis on samuti 
üks inkontinentsusravi võtt eid.

Efektiivseim ja soovitatavaim on rase-
date jooga. Seda peaks tegema vastavate 
õpetajate juhendamisel, nii raseduse ajal 
kui ka pärast rasedust. See taastab vaag-
napõhja lihaste toonust. Teatud perioo-
dil on soovitatav kanda spetsiaalset 
tupekuulikest (nn Vagitrim), kuid peab 
kindlasti eelnevalt erialaspetsialistiga 
konsulteerima, kuidas seda teha. Kõige 
parem profülaktika ja ravi ongi võima-

likult kiiresti oma füüsilise toonuse 
taastamine.

Günekoloogid ja uroloogid on kusepi-
damatust ja selle ravi väga paljudes 
artiklites käsitlenud. Kui uriinipidama-
tus on välja kujunenud, mis tähendab, et 
igasuguse väiksema füüsilise pingutuse, 
köhatamise või jooksu puhul tekib urii-
nileke, siis kasutab erialaspetsialist sel 
puhul kirurgilist ravi ehk nn ling-sus-
pensiooni. Kuna on toimunud kusepõie-
kaela ja kusiti nurga muutus ja sulgurli-
has ei sulgu enam ovaalselt, tekib niini-
metatud kolmnurkne sulgumine, millest 
ka leke. Kirurgilisel teel asetatakse spet-
siaalsete nõelte abil ling kusiti ja põie-
kaela nurga alt läbi ning pingutatakse, 
andes sellega põiekaela nurgale võimali-
kult füsioloogilisem asend ning sellega 
kaasuvalt taastub pidamine. Peab aga 
silmas pidama, et ülekaalulisuse korral 
pole välistatud probleemi kordumine.

Kui vett  ei joo, siis kudede 
elastsus väheneb

Seda, et vanema naise põie maht ja elast-
sus vähenevad, kõikide puhul kindlalt 
väita ei saa. Olukorda saab selgitada tei-
siti. Vanema inimese organismis vähe-
neb võrreldes noorema eaga kudede 
veesisaldus. Loomulikult langeb sellega 
seoses ka kudede elastsus.

Vanemas eas inimesed ei tarvita 
enam nii palju vedelikku. Selle põhju-
seks võivad olla kaasuvad haigused 
(südamega seotud probleemid, neeru-
haigused) või tahavad nad vältida öist 
urineerimist. Nii vähendatakse vedeliku 
tarbimist. Loomulikult selle tagajärjel 
kudede veesisaldus langeb, elastsus 
väheneb. Langeb ka kusepõie seinas ole-
vate fi broelastsete kiudude elastsus ning 
selle tagajärjel võib väheneda ka kuse-
põie maht. Inimene jõuab geriaatrilisse 
ikka, kus organismi hormonaalne tasa-
kaal on teistsugune.



 NIINA LUGU

See oli esimese sessi ajal ülikoolis, kui prae-
guseks 52aastane tallinlanna Niina kuse-
teede põletikku haigestus. „Varsti pärast 
oma 19. sünnipäeva ärkasin öösel kohuta-
vate valude peale alakõhus. Kõht oli punnis 
ja valutas kohutavalt,” mäletab ta hästi. 
Naine kahtlustas ise gaase, kuid keset ööd 
üle aetud ema ei uskunud, et gaasivalu nii 
tugev võiks olla ja kutsus kiirabi. „Kuna mul 
oli üle 38 kraadi palavikku ja sõna otseses 
mõttes oigasin põlvili maas, viis kiirabi mu 
kaasa,” räägib Niina.

Haiglas selgus kiiresti, et tegemist on 
kuseteede põletikuga, mille põhjustas koli-
bakter ehk soolekepike. Nädal haiglaseinte 
vahel möödus koos antibiootikumikuuriga, 
kuid arstid hoiatasid, et haigus hakkab kor-
duma. Nii ongi olnud. Niina sõnul külastab 
haigus teda tavaliselt kaks kuni kuus korda 
aastas. „See kohutav ja talumatu valu kes-
tab tavaliselt kolmest kümne päevani, aga 
õnneks pole ma kunagi uriinis verd näi-
nud,” leiab ta midagi lohutavat.

Niina on käinud mitme arsti juures, mõni-
kord on põletikupõhjustaja taas sooleke-
pike, teinekord aga ei leita mingeid bakte-
reid. Niina kinnitusel ei aita mõnikord valu 
vastu ka antibiootikumid. Pigem on ta 
täheldanud, et sõltumata sellest, kas võtab 
antibiootikume või mitte, taandub haigus 
ühtmoodi. Ta on proovinud kõiki rahvaravi-
vahendeid ja tulemus on sama. „Ma olen 
haiguse võimalike tekkepõhjustega väga 
hästi kursis ning  kõik ennetamise abi-
nõudki on pidevalt kasutusel, aga haigust 
ära hoida ei õnnestu,” nendib ta.

Niina kahtlustab, et tema haigus on päri-
tud, sest juba pärast tema esmahaigestu-

mist rääkis ema talle oma piinadest ja sel-
lest, et on samuti aastakümneid sellesama 
vaevuse küüsis olnud. „Nii et ma olen oma 
saatusega leppinud,” sõnab ta.

 KAIDI LUGU
Seoses pesamuna sünniga väiksest Lääne-
maa külast mõne aasta eest Pärnusse koli-
nud 35aastane Kaidi kuulis esimest korda 
kuseteede põletikust kolm aastat tagasi, 
kui kolmest lapsest noorim oli alles laste-
aiateed alustanud. Praeguseks on ta saa-
nud sama diagnoosi viiel korral ja alati on 
arst välja kirjutanud antibiootikumid. „Mul 
hakkab see kohe väga ägedalt – kohutav 
kõhuvalu, urineerides tuleb verd ning väga 
tihti ajab tualetti,” kirjeldab ta.

Analüüsid pole tuvastanud baktereid, 
mille sattumist kuseteedesse võiks kehva 
hügieeni süüks ajada. „Olen oma hügieeni-
harjumustest arstile rääkinud ja tema kinni-
tusel teen kõike õigesti,” lausub ta. Arsti 
ütlust mööda olevatki osa inimesi sellele 
haigusele vastuvõtlikumad.

Alguses arvas Kaidi, et põletik on seotud 
ravimitega, mida ta kroonilise haiguse 
tõttu tarvitab. „Hakkasin neid võtma paar 
kuud enne seda, kui esimest korda põletik 
ilmsiks tuli,” põhjendab ta.

Arstid lükkasid Kaidi kahtlused siiski 
ümber ja ravimi infoleheltki ei leidnud ta 
midagi, mis tema oletusi võiks kinnitada. 
Kuna ravimil on veel kõrvaltoimeid, mis 
Kaidi elu segavad, kaalub ta siiski võimalust 
paluda eriarstilt igapäevase ravimi asenda-
mist mõne teisega, mille toimeaine erineks. 
„Kui midagi ei muutu, siis tean, et põhjus 
on mujal,” räägib ta.

Birgit Itse
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Vananemine ei ole välditav ja see on 
elu loomulik osa, kuid me saame vana-
neda ka „noorena”. Mida tervislikumad 
on meie eluviisid, seda kaugemale seda 
probleemi nihutame. Me ei saa vaadata 
inimest selle järgi, kui vana ta on, vaid 
inimest tuleb hinnata tema bioloogilise 

staatuse alusel, milline on tema vitaal-
sus, mis ongi selle võti. Idamaade fi lo-
soofi a toob näiteks sellise võrdluse, et 
50aastase inimese bioloogiline staatus 
peaks võrduma vähemalt 30aastase ini-
mese staatusega, siis me saame vana-
neda „noorena”.


