
VENTS MILTIŅŠ

ERNSTA BERGMAŅA PĒTĪJUMI PAR SIFILISU UN LEPRU

VIDZEMES GUBERŅĀ

Ernstu Bergmani (Emst von Bergmann) pasaulē pazīst kā aseptikas pamat-

licēju. Mazāk zināmi ir viņa pētījumi par sifilisu un lepru, kurus viņš veica

Tērbatas Universitātē. Lepra un sifiliss Baltijas iedzīvotāju vidū bija plaši

izplatītas slimības. Par to liecina pētījumi paleopatologijā un folklora IS, 6,

9, П, 12, 16, 20, 221. Tērbatas Universitātē 19.gs. sākumā slimos ar siīilisu

un lepru ārstēja ķirurgiskajā klīnikā, kuras vadītājs bija izcilais krievu ķirurgs

Nikolajs Pirogovs (1810-1881). Pēc tam šo darbu turpināja docents Ernsts

Bergmanis. Vēlākos gados pētījumus par sifilisu un lepru Baltijā veica

latviešu, lietuviešu un igauņu medicinas vēsturnieki [l, S-9, 11-14, 21, 22,

24, 26-291.

E.Bergmanis dzimis 1836.gada 4.decembrī Rigā, Pils ielā 11, taču viņa bēr-

nība pagāja Rūjienā. Savas skolas gaitas viņš uzsāka Bērzaines ģimnāzijā.

Stingrais un konservatīvais mācību režīms mazajam Ernestam bija kā ieslo-

dzījuma vieta. 1854.gadā viņš dodas uz Tērbatu, kur pretēji tēva gribai

iestājas Medicīnas fakultātē. Jau iestājeksāmenos E.Bergmanis saņem

rektora uzslavu par teicamajām latīņu un krievu valodas zināšanām. Šajā

laikā universitātes studentu dzīvē liela loma bija studentu organizācijām:

Curonia, Estonia, Livonia, Fratemitas Rigensis.

E.Bergmaņa tēvs bija Livonia (dibināta 1822.gadā) biedrs. Dēls turpināja

tradīciju un arī kļuva par šīs organizācijas biedru. Studenti aizrāvās ar alus

dzeršanu, kas daudziem traucēja apgūt mācības pietiekami augstā līmeni.

Tomēr E.Bergmanis to spēja veiksmīgi apvienot. 1860.gada 31.oktobrī

E.Bergmanis uzstājās ar savu inaugurācijas disertāciju un tajā pašā gadā

kļuva par profesora (lAdelmaņa (G.Adelmann; 1811-1888)asistentu. Tā pa

daļai bija sakritība, jo E.Bergmanis bija apprecējis profesora G.Adclmaņa

meitu Hildegardi. Profesora GAdelmaņa vadībā viņš 1863.gada 16.feb-

ruārī kjuva par privātdocentu. Priekšlasijuma tēmas pirmajā semestrī bija

desmurgija, kaulu lūzumi un izmežgijumi, otrajā semestrī - teorētiskā un

ambulatoriskā ķirurģija.

E.Bergmanis daudz ceļoja. Viņš piedalījās ari Austrijas-Prūsijas karā.

1869.gadā E.Bergmanis atgriezās Tērbatā un atsāka docētāja darbu. Vasaras

viņš bieži ciemojās Rūjienā, kur ārstēja vietējos iedzīvotājus [4, 22-24, 28].
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Docėdams profesora G.Adelmaņa vadītajā ķirurģijas katedrā Tērbatā,

E.Bergmanis pētīja sifilisu un lepru. Pētījumu rezultāti atspoguļoti divos

darbos: «Ein Mme! zur Einschränkung der Syphilis in den Dorpat» un «Die

Lepra in Livlandn [2, 31. Pirmais darbs tika izdots 1867.gadā Tērbatā, bet

otrais - 1870.gadā Sanktpēterburgā. Darbā par sifilisu E.Bergmanis aplūkoja

tā izplatību Eiropā 15.gs. beigās un 16.gs. sākumā. Siiilisam šajā laikā bija

raksturīga liela kontagiozitāte, laundabīga gaita un augsta letalitāte, tāpēc to

salīdzināja ar rnēri un holeru. Sabiedrība centās šīs slimības izplatīšanos
ierobežot. Kā piemēru tam E.Bergmanis min likumu, saskaņā ar kuru no

1497.gada katram ar si slimam ārzemniekam vajadzējis 24 stundu

laikā atstāt Parīzi. Ar sitīlisu slimiem bija jādzīvo mājas arestā. Dažus gadus
vēlāk sifīlisa slimnieki jau tiek ārstēti bez maksas. Vēlāk sifilisa slimnieku

ārstēšanai nodibināja speciālus hospitālus. No 18.gs. tika veikti preventīvi
pasākumi sifilisa izplatības ierobežošanai. Īpaši liela vērība tika veltīta

prostitūtu pārraudzībai. E.Bergmanis sīki aprakstīja si apkarošanu

Krievijā. Šie pasākumi saistāmi ar Krievijas ārstu sanāksmi Pēterburgā un tās

ieteikumiem, no kuriem galvenais - bezmaksas slimnieku ārstēšana.

1865.gadā Vidzemes guberņas medicīnas inspektors pieņēma lēmumu par

speciālu hospitālu izveidošanu slimnieku aprūpei. Tika nodibināta medi-

cīniski policejiska komiteja, kurai bija šādi uzdevumi: 1) izveidot lielākus

hospitālus, kuros varētu ārstēt slimniekus bez maksas; 2) prostitūtu kontrole.

Par sifilisa slimnieku skaitu Tērbatā var gūt ziņas no vairāku ārstu

ziņojumiem: 1863.gadā ir 117 slimo, 1864.g. - 97, 1865.g. - 235, 1866.g.
- 194. Sifilisa slimnieku procentuālais skaits Tērbatā bija 10,3-18,8°/o.

Salīdzinājumā ar Pēterburgu „5,4%), Maskavu (8,9%), Vini (B,l°/o) un

Hamburgu (18.8%) saslimšana Tērbatā bija liela. E.Bergmanis pētīja siiilisa

izplatību dažādu profesiju pārstāvju vidū, starp civiliedzivotājiem un

militārām personām, studentu vidū. Viņš pētīja arī ar saslimšanu saistītos

sociālos dzives apstākļus. Studentu saslimšana viņš saskatija vairākas

problēmas: ārstēšanas režīma pārkāpumus un audzināšanas nepilnības
(vecāki ir tālu prom un palaujas uz savu bērnu - studentu nopietnību,
uzskatot tos par pieaugušiem cilvēkiem). E.Bergmanis norāda, ka

administratīvi policejiska sistēma nevar pilnībā atrisināt sifilisa izplatīšanās
problēmu. Viņš arī konstatē, ka salīdzinot vietas, kurās prostitūcija zel, ar

vietām, kurās tā vispār nepastāv, saslimstībai ar sifilisu lielu atšķirību nav.

Tomēr E.Bergmanis atzīmē, ka bordeji ir lielākie brīvās seksuālās dzīves

propagandētāji. Viņš analizē prostitūtu grupas pēc viņu izcelšanās un

konstatē, ka vairākums no tām nākušas no laukiem. Šai grupai ir liela no-

zīme, jo saslimstība ar sifilisu laukos bija gandrīz tik pat liela kā pilsētās.

Augsto saslimstību laukos viņš saista ar iedzīvotāju sadzīves īpatnībām (ēša-

na un gulēšana kopā u.tml.). Neraugoties uz to, ka sifiliss laukos bija plaši

izplatīts, par šo slimību nebija pieņemts runāt. Taču pastāvēja paražas,
kuras liedza svešām cilvēkam dot roku vai skūpstu, it īpaši tad, ja

redzamajās ķermeņa dalās bija izsitumi. Ja tika atklāts, ka zemnieks ir slims

ar sifilisu, to apcietināja un nogādāja Tērbatas Centrālajā hospitāli. Par
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ārstēšanu zemniekam bija jāmaksā. Bez maksas ārstēja militārās personas,

policistus, arestantus, ierēdņus, rekrüšus, pastniekus u.tm|., tomēr privāt-
klīnikās viņiem par ārstēšanos bija jāmaksā. Sabiedrībā veidojās viedoklis,
ka vajadzīgas nabagu slimnīcas un atvieglojumi studentiem. E.Bergmanis

atzīmēja, ka sifilisa slimnieki ir sociāli bīstami, jo ar savu slimību kaitē ne

vien sev, bet apkārtējiem un pat nākamajām paaudzēm 121.

E.Bergmanis pētīja arī lepras izplatības attistības vēsturi Eiropā un Vidzemē.

Viņš atzīmēja, ka antīkajā medicīnā ir aprakstītas daudzveidīgas lepras for-

mas, ir daudz pretrunīgu datu. Plašus un nozīmīgus lepras pētījumus veikuši

norvēģu zinātnieki D.K.Danielsens (Danielsen) un l<.V.Beks (Boeck). Šo zi-

nātnieku veikumu profesori R.Virhovs un F.Hebra atzinuši par izciliem.

Tērbatā lepru pētīja arī profesori L.Struve un G.Ade|manis. Lepru bieži

sajauca ar psoriāzi un sifilisu. Profesors G.Adelmanis savā disertācijā ap-

raksta lepras diferenciāldiagnostiku. E.Bergmanis salīdzina sifilisa un lepras

simptomus, apraksta šo slimību diferenciāldiagnostiku. Viņš norāda, ka vis-

labāk šos jautājumus pārzina tieši Vidzemes ārsti.

E.Bergmanis pētījis 14 lepras slimniekus un ļoti izsmeļoši tos aprakstījis.
Tērbatas klīnikā pavisam bijuši 23 lepras slimnieki: jaunākā pacienta
vecums bija 6 gadi, vecākā

- 61 gads. Šie slimnieki bija galvenokārt no

Vidzemes, tikai daži bija no Krievijas. Īpaša uzmanība tika pievērsta lepras

un sifilisa diferenciāldiagnostikai. Aprakstīti gadījumi, kad nepieciešama

bija ķirurgiskā palīdzība. E.Bergmanis izdara šādus secinājumus: 1) Tērbatā

lepra vērojama vienlaikus dažādās formās (atšķirībā no norvēģu

pētījumiem), 2) saslimstība ar lepru nav atkarīga tikai no dzīvesvietas,

dzives veida un profesijas, ir vēl citi faktori, kas to ietekmē. E.Bergmanis
raksta, ka ar lepru slimo galvenokārt zemnieki, piemēram, Rūjienā lepras
slimnieki ir tik pat bieži sastopami kā pie jūras vai Peipusa ezera l3ļ.

Turpmākajos gados lepra Latvijā ir pētīta gan gadsimta sākumā |B, 15-20ļ,

gan mūsdienās [l2-14, 21, 231. Arī pašreiz Talsu leprozorijā ir lepras
slimnieki.

E.Bergmanis lepras un sifilisa epidemiologisko analīzi veica Eiropas konti-

nentā un atzīmēja Eiropā pastāvošo stereotipisko uzskatu nepilnības. Viņa

darbi ir rakstiski pieminekļi tā laika priekšstatiem par sifilisu un lepru Vidze-

mē, tie liecina par to, ka ārstiem bijusi laba izpratne par šīm infekciju slimi-

bām un to diferenciāldiagnostiku.
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DIE FORSCHUNGEN ERNST BEFIGMANNS ÜBER LEPRA

UND SYPHILIS IN LIVLAND(ZUSAMMENFASSUNG)

Vents Miltiņš

Der berühmte Gründer der Aseptik Ernst von Bergmann betåtigte sich

wissenschamich an der Dorpater Universitåt. Don nahm er Untersuchungen über

Syphilis und Lepra in Livland vor. Diese Forschungen sind in seinen Werken 'Ein

Mme! zur Einschränkungder Syphills in den L/vland"(Dorpat, 1867) und 'Die Lepra

in Liv/and' (St. Petersburg, 1870) - verallgemeinert. Das ist ein historisches

Zeugnis der damaligen Vorstellungen über Syphilis und Lepra in Livland. ein

Zeugnis des ausgezeichneten Verståndnis der Arzte über diese Infektions-

krankheiten und deren Differenzialdiagnostik.

Vents MILTIŅŠ
Asītes iela 4

Rīga, LV-1004

Latvija





 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 1 to page 1
     Font: Times-Bold 9.0 point
     Origin: top left
     Offset: horizontal 18.00 points, vertical 42.52 points
     Prefix text: 'Acta medico-historica Rigensia (1997) III: 211–215'
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     1
     0
     
     TL
     Acta medico-historica Rigensia (1997) III: 211–215
     1
     0
     TB
     1
     1
     694
     345
     0
     1
     9.0000
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     18.0000
     42.5197
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0k
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     6
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 1 to page 1
     Font: Times-Bold 9.0 point
     Origin: top left
     Offset: horizontal 18.00 points, vertical 53.86 points
     Prefix text: 'DOI: 10.25143/amhr.1997.III.21'
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     1
     0
     
     TL
     DOI: 10.25143/amhr.1997.III.21
     1
     0
     TB
     1
     1
     694
     345
    
     0
     1
     9.0000
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         1
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     18.0000
     53.8583
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0k
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     6
     0
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





