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Ülevaade
Biomeditsiiniline ravi on alguse saanud
autistliku häirega laste uurimisest.
Autism on häire, millel puudub seletus
ning mille esinemissagedus üha kasvab. See on sundinud uurimisasutusi
ja lapsevanemaid otsima sellele häirele
selgitusi ning katsetama uuemaid
edumeelseid biokeemial baseeruvaid
ravimeetodeid, mis näitavad, et lapse
autism ei ole ainuüksi psühholoogial põhinev nähtus, vaid et sellel on
bioloogiline ja meditsiiniline alus. Siit
on ka pärit mõiste „bio-meditsiiniline“.
Bioloogilise meditsiini meetodeid saab
kasutada enamuse krooniliste häirete
puhul, sest nende aluseks olevad ainevahetuslikud muutused on sarnased.
Biomeditsiin rakendab uuemaid,
teaduslikes uurimustes kasutatavaid
testimisprotseduure ja hindamismeetodeid. Paljud innovatiivsed praktikud
Ameerikas, näiteks loodusravi ja funktsionaalse meditsiini arstid on uuenduslikke biomeditsiinilisi sekkumisi kasutades laiendanud arusaamist inimese
tervisehäiretest ning moodustatud on
hulgaliselt organisatsioone niisugustes valdkondades nagu vananemise
pidurdamine, funktsionaalne meditsiin,
integratiivne meditsiin, transdistsiplinaarne meditsiin, arenenud kiropraktiline meditsiin ja kaasaegne loodusmeditsiin.
Biomeditsiinilised sekkumised kasutavad osaliselt tavapäraseid või standardseid meditsiinilisi protseduure,

nagu näiteks rutiinne vereanalüüs,
väljaheite analüüs jne kuid lisaks
kasutatakse ka muid ainevahetuslikke
näitajaid ning uuemaid ainevahetuslikke laboratoorseid teste, mida tehakse
vaid eesrindlike uurimisasutuste või
ülikoolide juures. Näiteks kasutatakse
väljaheite DNA analüüsi tavalise külvi
asemel, uriini peptiidide analüüsi, ELISA
IgG tundlikkuse testi või tsütotoksilist
testi toidutalumatuse hindamiseks,
orgaaniliste hapete testi, raskmetallide,
porfüriinide ja keskonna toksilisuse
teste ning oksüdatiivse stressi biomarkereid. Seoses erinevate teadusharude
ja meditsiini arenguga luuakse üha
rohkem niisuguseid funktsionaalseid
teste, mis võimaldavad inimeste tervisehäireid võimalikult vara paremini
ja täpsemalt määratleda ja ka ravida.
Näiteks oleme me keskkonnameditsiini
valdkonnas praegu suutelised testima
ja ravima mitmesuguseid keskkonnast
lähtuvaid mürgistusi, mille allikaks on
näiteks klooriga töödeldud pestitsiidid,
lenduvad lahustid, ftalaadid ja parabeenid ning polükloreeritud bifenüülid
(PCBs).
Miks biomeditsiiniline lähenemine?
Bioloogiliste näitajate ehk biomarkerite
hindamine võimaldab luua korrektseid
ja täpseid raviprotokolle. Näiteks kui me
soovime kelatsiooniteraapia abil vabastada keha raskmetallide koormast,
saame me eelnevalt teha raskmetallide
testi, et määrata nende hulka ning
kontrollida kelaatorainete efektiivsust
konkreetse isiku puhul.
Eestis on kelatsioonteraapia veel tundmatu ravimeetod.
Eelnimetatud biomeditsiinilised protseduurid on olnud kättesaadavad alles

viimase 10–20 aasta jooksul. Varem
kasutati neid vaid uurimismeetoditena
teaduslikes uurimisasutustes ja ülikoolides. Lihtne ja hea näide on D-vitamiini
puuduse test nimetusega D-25, OH
test ning homotsüsteiini taset määrav
test, mille kõrge väärtus on kindlaks kardiovaskulaarse riski näitajaks.
Integratiivse meditsiini ja loodusravi
arstidele, kõrgemal tasemel kliinilistele
toitumisspetsialistidele (toitumisterapeutidele) ja isegi kiropraktikutele,
kes on saanud vastavat koolitust,
sobib biomeditsiiniliste sekkumiste
kasutamine hästi. USA-s on niisugused
praktikud kõige tõenäolisemalt seotud
mainekate organisatsioonidega, nagu
näiteks ACAM, Funktsionaalse Meditsiini Instituut, ABCI, CCN, ABCN ja isegi
Carrick Institute.
Selliste biomarkerite ehk analüüside
kasutamine aitab meil mõista tänapäevaste haiguste keerukust. Võtkem
näiteks noor naine, kelle peamisteks
kaebusteks on depressioon, ärevus,
paanikahood, meesuguhormoonidega
seotud kiilanemine ja mitmesugused
seedeprobleemid, või siis autistlik laps,
kellel ilmneb hüperaktiivne käitumine,
kõne ja vaimse arengu pidurdus, kes
armastab lihtsaid süsivesikuid, sööb
valikuliselt, ning kellel on ekseem ja
kõhuvalud. Mõlemal juhul kasutatakse
umbes samasuguseid biomeditsiinilisi
sekkumisi, sest oma olemuselt on mõlemad juhtumid sarnased, erinevused
on vaid ealistes väljendumisvormides.
Kuidas saame haiguste puhul biomeditsiinilisi kontseptsioone rakendada?
Mistahes meditsiinilise sekkumise
esmane eesmärk on luua ideaalne
füsioloogiline seisund optimaalseks
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funktsioneerimiseks, kasvamiseks,
arenguks ja paranemiseks. Olles suutelised defineerima ja ravima haiguslikke
seisundeid vastavalt funtsionaalsetele
häiretele ja hälvetele, saame me kontrollida ja juhtida paranemist.
Viis levinumat biomeditsiinilise sekkumise valdkonda on (1) detoksifikatsioon ehk toksiinidest puhastumine,
(2) soolestiku tervise parandamine, (3)
immuunfunktsiooni tasakaalustamine,
(4) oksüdatiivse stressi vähendamine ja
(5) toitainete, mikrotoitainete ja ensüümide tarvitamine lisanditena.
Detoksifikatsioon kuulub tavaliselt
meditsiinivaldkonda, kus tegeldakse
homotoksikoloogia, kelatsiooniteraapia
ja võib-olla ka dieetteraapiaga. Uut
paradigmat selle sekkumise kohta
kutsutakse keskkonnameditsiiniks.
Detoksifikatsioon on protsess, kus
määratakse välisest elukeskkonnast
meie kudedele langev raskmetallide ja
keskkonna toksiinide koormus (elavhõbe, plii, alumiinium, petrokemikaalid,
orgaanilised fosforiühendid (organofosfaadid) ja ksenobiootikumid). Kui
oleme kindlaks teinud kehale mõjuva
toksilise koormuse, saame elimineerida toksiinid meie toiduvalikust ja
minimeerida kokkupuuted keskkonna
mürkidega. Toit võib olla saastunud,
toksiinide allikaks võib olla elu- või töökoht või transpordivahendid, mida me
igapäevaselt, iganädalaselt või sageli
kasutame. Me saame süüa orgaanilist
toitu, elimineerida teatavate majapidamises kasutatavate puhastusvahendite
ja hügieenitoodete kasutamise, vältida
kokkupuudet pestitsiidide, aurude või
muude keskkonnamürkidega.
Tähtsaks elemendiks kõikide biokeemiliste sekkumiste puhul on soolestiku tervise parandamine. On olemas
piisavalt uuringuid ja teadmisi tugeva
seose kohta aju ja soolestiku tervise
vahel. Kuni viimase ajani ei ole see
valdkond tavameditsiini tähelepanu
pälvinud, kuid loodusravi ja integratiivne meditsiin on rõhutanud selle seose
tähtsust juba aastakümneid. Meie
sisemine keskkond või ökosüsteem on
meie tervise mikroskoopiline esindus.
See sisemine maailm nõuab tasakaalu
heade ja halbade bakterite, pärmseente ja parasiitide vahel, ning sellel on
võime panna meie immuunsüsteemi
meid teenima ja kaitsma välismõjude
eest, omades kaitsebarjääri nimetusega
„soolebarjäär“.
Meie immuunsüsteem on äärmiselt

keeruline ja tundlik süsteem, mis
on tõotanud meid teenida ja kaitsta
mistahes väliste „vallutajate“ eest, kuid
see süsteem võib tekitada meie kehale
rohkem kahjustusi kui kõik teised kokku, sest tegemist on kõige kergemini
mõjutatava süsteemiga.
Meie keha toodab oma biokeemilistes
protsessides pidevalt oksüdatiivseid
kõrvalprodukte ning normaalselt on tal
võime nende poolt tekitatud kahjustusi
elimineerida. Mõnikord aga veab keha
meid alt ning me ei suuda seda „kulutuld“, mida kutsutakse oksüdatiivseteks
kahjustusteks, enam kontrollida. On
olemas palju kasulikke biomeditsiinilisi
markereid (glutatioon, transferriin, urinaarne 8-dehüdroksüguaniin jne.), mis
aitavad oksüdatiivse stressi taset hinnata ning selle alusel mitmesuguseid
antioksüdante määrata. On näidatud, et
liigne vabade radikaalide kahjustus ehk
oksüdatiivne stress, mida kutsutakse ka
põletikuks, võib viia rakkude pahaloomulise vohamiseni. Enamusel krooniliselt haigetel inimestel, sealhulgas ka
autistidel, on ajus põletik, mis on kõige
tõenäolisemalt saanud alguse soolestiku halvast tervisest.
Alates soovitatava päevase annuse
(RDA - Recommended Daily Allowance) kehtestamisest toidulisanditele on
funktsionaalse meditsiini praktikud
teadnud, et sellest ei piisa optimaalse
tervise tagamiseks, rääkimata haige
keha parandamisest. Biomeditsiinilised
testid võimaldavad praktikutel usaldusväärseid toidulisandite koguseid
määrata. Meie ühiskonda ei iseloomusta mingil juhul toitainete küllus, meie
kehad on alati toitainete puuduses.
Lõpetuseks
Enamikke kaasaja haigusi, olgu need
siis olemuselt psühholoogilised, füüsilised või biokeemilised, võib selgitada
mitmesuguste biomeditsiiniliste häiretega. Neid iseloomustab tasakaalust
väljas verekeemia (kõige tõenäolisemalt toitainete puudus), oksüdatiivne
stress, metüülimise jt probleemid,
puudulik immuunregulatsioon, seedeelundite düsfunktsioon ja koormatus
raskmetallide või keskkonna toksiinidega. Seega näib loogiline, et rakendada
tuleks holistilist lähenemist, mis toetub
biomeditsiiniliste markerite kasutamisele nii haiguse või seisundi diagnoosimisel kui ka selle ravis. Autismi spektri
häirega lastel (sealhulgas ADHD) ja
neil, kellel on muud aju talitluse häired
(Parkinsoni või Alzheimeri tõbi või

bipolaarne häire vms), on kõigi nende
häirete põhjustes sarnasusi. Seetõttu
vajame me biomeditsiinilisi sekkumisi
juba praegu, enne kui need haigused
progresseeruvad.
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