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Aastavahetuse mõlgutusi
Andres Aland

Eesti Loomaarstliku Ringvaate peatoimetaja

Seda lugu kirjutades on õhus alati kiire 
aastalõpu lähenemine. Sellele segasevõi-
tu 2010. aastale tagasi vaadates on meie 
sees olevad tunded kindlasti väga erine-
vad. Nende varieeruvus tuleneb peaasja-
likult sellest, kui harmoonilised on igaühe 
suhted meist väljapoole jääva materiaalse 
ja vaimse maailmaga, ent ilmselt enamgi 
veel sellest, kui häid suhteid iseendaga 
hoida oleme suutnud.

Teie käes oleva žurnaali peatoimetaja õi-
gust kasutades esitan allpool mõned aas-
talõpu mõlgutused, usus, et need lugejaid 
hetkekski ühendaks ja kaasa mõtlema ning 
tegutsemagi ärgitaks.

Eesti Loomarstide Ühingu (ELÜ) amet-
likku häälekandjat – Eesti Loomaarstlikku 
Ringvaadet (ELR) – on sel aastal ilmunud 
neli numbrit – hulk, mille nimel lubasin pin-
gutada, kui 2009. aasta novembris nõustu-
sin vastu võtma ajakirja peatoimetaja üles-
anded. Oli ju mitmel eelmisel aastal olnud 
ajakirja ilmumine väga harv: postkastidesse 
jõudis aastas kas üks kaksiknumber (2005), 
vaid üks number (2006 ja 2009), kaks üksik-
numbrit (2007) või lausa mitte midagi (2008).

Tollal oli mu nõustumine ühingu liik-
me ja ajakirja tulevikust hoolivana rõhu-
valt emotsionaalne, alles hiljem hakkasin 
mõistma, kui raskesti täidetavad jalajäljed 
on oma sisulise tööga ajakirja toimetami-
sel maha jätnud Jüri Parre (ELÜ tegevuse 
taastamise järgne peatoimetaja 1989–
1995) või Jaagup Alaots (peatoimetaja 
1996–1999, toimetuse liikmena õieti mitte 
kunagi ajakirja juurest äraolnu). Siinjuures 
ma ei soovi mitte kuidagi alahinnata Arvo 
Soometsa (peatoimetaja 1999–2002) ja 
Toomas Tiiratsi (peatoimetaja 2003–2004) 
indu ning suurt tööd ajakirja järjepidevuse 
tänasesse päeva kandmisel. Ärgu siinko-
hal tundku end unustatuna ka erinevate 
ajajärkude toimetuste liikmed – kõigi nen-
de kolleegide entusiasmi ja panust selle 
nimel, et Eesti loomaarstidel oleks oma 
ajakiri, tribüün, on raske üle hinnata.

Võin kogu toimetuse nimel kinnitada, et 
oleme lubatud nelja numbri väljatuleku üle 
väga rõõmsad. Aga – qui non proficit, de-
ficit (kes ei lähe edasi, läheb tagasi). Ühelt 
poolt on aastase töö järel toimetuse koge-
mus üsna selge: üle nelja numbri aastas 
me kokku panna ei jõua. Teisalt saame ja 
peame ajakirja sisu osas arenema, ikka 
edasi minema.

Et toimetusele saadetud kaastööde 
portfoolio täituks, ehk „üle ääregi ajaks“; 

et iga numbri eel 
lõpeks muret-
semine vajaliku 
mahu täitumise 
üle, tuleb sel-
gelt välja öelda, kellelt kellele me tribüü-
ni nimega Eesti Loomaarstlik Ringvaade 
vahendame. „Loomaarstliku ringvaate“ 
silmapiir ei saa olla (tänapäeval suuresti 
virtuaalse) toimetusetoa või näiteks Tartus 
asuva loomaarstide kõrgkooli (kus toime-
tuse enamik töötab) seinad.

Ajakiri ei peaks pelgalt ELÜ hetkel ~140 
inimeselise liikmeskonna siseasjaks jää-
ma, vaid tekitama palju laiemat huvi ning 
ulatuma iga end loomaarstiks pidava 
(mitte tingimata sellena töötava) inimese-
ni. Lisaks seni enamuse artikleid panusta-
nud ülikooli teadlastele-õppejõududele ja 
ravimifirmadele ootame autoreid ja luge-
jaid (tellijaid) riigiasutustest (Põllumajan-
dusministeeriumi toidu- ja veterinaarosa-
kond, Veterinaar- ja toiduamet koos selle 
maakondlike keskustega), laboritest, klii-
nikutest ja kõigist teistest erialaga seotud 
asutustest; volitatud ja volitamata, kehtiva 
või kehtetu tegevusloaga loomaarstide 
ning kõigi teiste hulgast, kes lihtsalt loo-
maarstinduse ja sellega seotud valdkon-
dade hea nime ja tuleviku eest seisavad, 
sellest hoolivad.

Teretulnud on laiemad teemad/problee-
mid, millele ELR vahendusel võiks vastu-
seid leida, huvitavad tööalased juhtumid 
(koos fotodega), kriitilised sõnavõtud (eri-
ala õpetamine VLIs, täiendusvõimalused, 
igapäevane töökorraldus jm), mälestused, 
koolituste reklaamid ja ülevaated, juube-
litervitused ja in memoriam sõnumid jne, 
jne. Uskuge – kaugeltki mitte kõik ajakirja 
tegelikud ja potentsiaalsed lugejad peavad 
veebikeskkonda ainsaks ajakirjanduse levi-
mise viisiks, vaid naudivad endiselt valgele 
pinnale korrapäraselt laotatud trükimusta.

Sellist loomaarstkonna ühtekuuluvus-
tunnet nagu mäletame 1988. aastast, kui 
ELR tegevus taastati, oleks täna paljude 
objektiivsete ja subjektiivsete asjaolude 
tõttu ilmselt idealistlik soovida. Küll julgen 
loota, et iga-aastase suurepärase eriala-
konverentsi kõrval tõuseks taas ja jääks 
ajakiri teiseks meeldivate kohtumiste ning 
arendava suhtlemise keskkonnaks meile 
kõigile.

Lootuses väga heale koostööle tulevi-
kus soovin toimetusele, ühingule ja kõi-
gile kolleegidele head edukat uut aastat!

PEATOIMETAJA VEERG
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Quo vadis, loomaarstiõpe?

Toivo Suuroja

EMÜ VLI morfoloogia osakond

Tempus fugit – aeg lendab (Vergilius) ja 
Tempora mutantur et nos mutamur in il-
lis – ajad muutuvad ja meie ise muutume 
ühes nendega (Ovidius).

Asjata ei valinud ma käesoleva pikema 
kirjutise alustamiseks neid vana aja tarka-
de meeste vaimukaid sententse ehk mõt-
teteri. On aasta 2010 ja EMÜ veterinaarme-
ditsiini ja loomakasvatuse instituudi poolt 
kõlab jälle hüüd: „Appi, meid pekstakse ja 
röövitakse!“

Oli aasta 2000 ja tollase EPMÜ looma-
arstiteaduskond pidas rasket heitlust oma 
olemasolu eest. Käesoleva loo autoril oli 
au asuda selle võitluse eesliinil. Nüüd on 
lõppemas 2010. a ja kired loomaarstitea-
duskonna ümber on jällegi lõkkele löö-
nud. Tüli on toast uulitsale kandunud ja 
kaasa löövad sealsed Eesti massimeedia 
raskekahurid nagu „Postimees“ ja Eesti 
Televisiooni ülipopulaarne „Pealtnägija“. 
Milles asi? Võtaks ehk veidi tuure maha ja 
püüaks asju natuke rahulikumalt analüüsi-
da. Paljuräägitud suvine hobupatsient Pas-
ha on surnud, sügav kaastunne omanikele 
ja rahu tema põrmule! Raskelt kättevõi-
deldud „euroelu“ tahab elamist ja just-just 
saabuv euroraha kulutamist.

Oli aasta 2002, kui tollase E(P)MÜ juht-
konna ning Haridus- ja Teadusministeeriu-
mi ühisel otsusel alustati loomaarstiõppe 
nii moraalset kui materiaalset kaasajasta-
mist tollases veel loomaarstiteaduskon-
nas. Eesmärk oli üks ja ainus – loomaarsti-
õppe viimine EL-is tunnustatud tasemele. 
Tasemele, mille määrab Euroopa Loomaa-
rstiharidust Andvate Õppeasutuste Assot-
siatsioon (edaspidi EAEVE), kes on kehtes-
tanud Euroopas kehtivad loomaarstihari-
duse kvaliteedinõuded. Käivitus ulatuslik 
investeerimisprogramm teaduskonna inf-
rastruktuuri kaasajastamiseks, aga ka õp-
pejõukaadri noorendamiseks ja kaasajas-
tamiseks (sh väliskoolituste läbiviimine). 
Programmi panustati olulisi finantsvahen-
deid nii Eesti rahva kui EL kodanike (Pha-
re programm) taskust, kokku ca 213 milj 
krooni. Uuendati õppekavad, kaasajastati 
õppeprotsesse, sh suurendati õppejõu-
dude, eriti kliiniku personali arvu, et viia 
see vastavusse EAEVE kvaliteedinõuetega 
– ca 80 õppejõudu, mis tagaks võimaluse 
anda üliõpilastele kliinilist praktikat ülikooli 
enda kliinikutes vastava eriala kõrge kvali-
fikatsiooniga spetsialistide poolt.

Esmakordselt hindas EAEVE loomaars-

titeaduskonda 2004. a. Kuigi üldmulje jäi 
hindajatele positiivne, leiti ka olulisi puu-
dusi. Kokku osutati neljale n-ö esimese 
kategooria puudusele (juba ainuüksi ühe 
selle kategooria puuduse ilmnemisel õp-
peasutust EAEVE poolt tunnustatud õppe-
asutuste nimekirja ei kanta): 
1)  ebapiisav õpetamise ja laboratoorsete 

tööde maht toiduhügieenis; 
2) ebapiisav anatoomilis-patoloogiliste 

uuringute ja lahkamiste maht; 
3)  ebapiisav patsientide arv kliinikus; 
4)  ebapiisav akadeemilise personali arv, 

eriti kliinikutes. Päris lootusetuks ko-
misjon teaduskonna seisu siiski ei pida-
nud ja andis aega nimetatud puuduste 
likvideerimiseks, milleks tehti ka suuri 
jõupingutusi 2009. aastani.

2010. a alguses saabus EAEVE-lt kauai-
gatsetud vastus, et 2009. a esitatud raport 
viimaste puuduste likvideerimisest on loe-
tud rahuldavaks ning EMÜ ja tema looma-
arstiõpet andev, nüüd juba peene nimega 
veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse 
instituut (loomaarstiteaduskond) on kan-
tud EAEVE poolt tingimusteta tunnusta-
tud õppeasutuste nimekirja ja meie poolt 
väljaantav loomaarstidiplom kehtib Cape 
Nordkyn’st Punta de Tarifa’ni ja Cabo da 
Roca’st Narva piirini. See on suur tunnus-
tus kõikidele, kes sellesse protsessi panus-
tasid. Samas aga anti mõista, et EMÜ on 
täitnud vaid absoluutse miinimumi EAEVE 
poolt kehtestatud kvaliteedinõuetest ja et 
assotsiatsiooni poolt tunnustatud ülikoo-
lide nimekirjas püsimiseks tuleb eelkõige 
muuta loomaarstiõppe rahastamise alu-
seid.

Nii et aastatepikkused pingutused on 
ennast õigustanud, rahva raha pole tuulde 
pillutud ja jalgpalliterminoloogiat kasuta-
des oleme Euroopa loomaarstiteaduskon-
dade kõrgeimas, st tingimusteta akreditee-
ritud ülikoolide liigas ja saame seal mängi-
da kuni 2019. aastani, st järgmise korralise 
EAEVE hindamiskomisjoni saabumiseni.

Liiga on tõesti aukartustäratav – selles 
on praegu 46 liiget: Saksamaalt (ca 83 milj 
elanikku) 5 ülikooli, Inglismaalt (ca 60 milj) 
6 ülikooli, Prantsusmaalt (ca 60 milj) 3 üli-
kooli, Türgist (ca 67 milj) 2 ülikooli, Itaa-
liast (ca 58 milj) 4 ülikooli, Hispaaniast (ca 
40 milj) 7 ülikooli, Poolast (ca 39 milj) 2 üli-
kooli, Rumeeniast (ca 22,5 milj) 2 ülikooli. 

PÄEVAKOHANE MÕTISKLUS
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Väiksema rahvaarvuga (ca 10 milj) Euroo-
pa riikides nagu Tšehhi, Ungari, Portugal, 
Kreeka, Serbia, Austria on igaühes üks ak-
rediteeritud loomaarstiülikool või -teadus-
kond. Erandi moodustavad vaid Holland 
(ca 16 milj) ja ühe ja Belgia (ca 10,5 milj) 
2 ülikooliga. Rootsis (ca 9 milj), Taanis (ca 
5,5 milj), Soomes (ca 5,2 milj), Norras (ca 
4,5 milj) ja Iirimaal (ca 4 milj) on igaühes 
vaid üks akrediteeritud loomaarstiharidust 
andev kõrgem õppeasutus.

Milleks nende arvudega nii pikalt mani-
puleerin? Aga eks ikka selleks, et rõhuta-
da Eesti erakordsust, kus 1,4 milj elanikku 
kohta on ka EAEVE poolt tunnustatud koo-
maarstiteaduskond, samal ajal kui mujal 
Euroopas kõigub see arv 33,5 (Türgi) ja 4 
(Iirimaa) milj elaniku vahel. Siit kerkib ka 
ketserlik mõte, et nn Balti regioonis ongi 
kokku vaid ca 7,5 milj elanikku (Leedus ca 
3,6, Lätis ca 2,4, Eestis ca 1,4)… Kõrgliigas 
mängimine nõuab aga ka kõrgliigale ko-
hast staadioni, meeskonda, treenereid ja 
mis tänapäeval kõige tähtsam – raha, raha 
ja veel kord raha. Nii näiteks oli Venemaa 
2010. a meistriks tõusnud Sankt-Peterbur-
gi klubi „Zenit“ eelarve ca 1,3 miljardit (st 
1300 miljonit) krooni. Vot kui palju maksab 
Euroopa kõrgtasemel jalgpall. Jalgpall 
jalgpalliks, aga mingi paralleeli võib siin 
ikkagi tõmmata.

Käesoleva aasta kevadel (3. mail 2010) 
pöördus EMÜ veterinaarmeditsiini eriala 
õppemetoodika komisjon EMÜ nõukogu, 
EMÜ kuratooriumi ja teiste EMÜ instituuti-
de direktorite poole, et arutada loomaars-
tiõppe jätkusuutlikust. Nimetatud avaldu-
ses juhiti ülikooli juhtkonna, kuratooriumi 
ja teiste asjaomaste isikute/kogude tähele-
panu järgmistele kriitilistele asjaoludele: 

1) kogu loomaarstiõppe protsess vii-
mase 10 aasta vältel on toimunud ühe-
kordsete finantseeringute või lühiajaliste 
programmide (PHARE) arvel; 

2) käesoleval ajal töötab VLI-is EAEVE 
poolt nõutud minimaalne arv õppejõude 
ja seegi arv on käesolevaks ajaks saavu-
tatud loomakasvatuse jt erialade õppe-
jõudude ning kliiniku arstide arvamisega 
täiskohaga loomaarstiõppejõudude hulka. 
Õppe kvaliteedi tagamise eelduseks on 
aga erialaainete õpetamine vastava eriala 
spetsialistide poolt; 

3) et kliiniline õpe ülikoolis oleks vasta-
vuses EAEVE kvaliteedinõuetega, on vaja-
lik tagada ülikooli kliiniku võimalikult suur 
sõltumatus teenuste osutamisest saada-
vast tulust, st õppekliinik eeldab tavaklii-
nikust suurema arvu kvalifitseeritud ars-
tõppejõudude olemasolu. Viimastel peab 
lisaks igapäevasele kliinilisele tööle olema 

võimalus spetsialiseeruda ja tegeleda eri-
alase uurimistööga. EAEVE 2006. a hin-
damisraportis on antud soovitus kliiniku 
minimaalse koosseisu kohta ja see näeb 
ette 15 eriarsti ja piisava arvu internide 
olemasolu õppekliinikus. Viidatakse ka sel-
lele, et eelkirjeldatud tingimustele vastava 
ja 24 tundi ööpäevas töötava õppekliiniku 
majandamine täielikult isemajandava ük-
susena ei ole meie oludes võimalik. Olgu 
siinkohal lisatud, et Helsingi Ülikooli loo-
maarstiteaduskonnale eraldatakse lisaks 
õpperahadele aastas üle 30 miljoni kroo-
ni riiklikku dotatsiooni spetsiaalselt õp-
pekliiniku tarbeks. Komisjon lõpetab oma 
pöördumise tõdemusega, et praegusel 
tasemel rahastamise jätkudes ei ole edas-
pidi võimalik täita EAEVE poolt esitatavaid 
kvaliteedinõudeid, st hüvasti Euroliiga!

Öeldakse, et „tühi toob tüli majja“. 
Selline avaldus sarnanes kepi pistmisega 
herilasepessa. Aeg on rahavaene. Hari-
dusministeerium on niigi 2010. a üliõpi-
lastele eraldatavat nn „pearaha“ oluliselt 
kärpinud.

Pearaha aga korrutatakse nn kallidus-
koefitsientidega. Erinevad õpped on ju 
erineva kallidusastmega. Meditsiiniõppest 
on kõige kallim hambaarstiõpe: peamiselt 
individuaalne õpe, sest ei saa ju patsien-
di suhu kümnekesi ronida, instrumen-
taarium ja materjalid on ülikallid jne. Siin 
võib koefitsient ulatuda 7-ni ja isegi enam. 
Loomaarstiõppe koefitsient on 4,2, st iga 
üliõpilase pearaha tuleb korrutada 4,2-ga. 
Majandus- ja sotsiaalerialadel on see 1,1, 
tehnilistel erialadel 2,0. EMÜ keskmine 
koefitsient on 2,1. Selge on see, et 1,1 ja 
2,0 omanikud vaatavad kadedusega 4,2 
peale ja jõuavad koos näivalt lihtsa lahen-
duseni – jagada nii, et kõik saaksid kesk-
miselt 2,1. Et asi demokraatlik ja õiglane 
välja näeks, siis otsustatakse küsimus liht-
käetõstmisega ehk piltlikult öeldes karu, 
ilves, hunt, kährik ja rebane otsustavad 
„metsanõukogus“ oina ära süüa. Et asi 
viisakam välja näeks, siis eelarves lihtsalt 
ühe käega antakse ja kahega võetakse. 
Näivalt saab instituut oma koefitsiendi kät-
te, kuid samal ajal üldkulud (hooned, eral-
dised ülikooli muudele allüksustele) kor-
rutatakse samuti koefitsiendiga. Piltlikult 
öeldes peaks loomaarstiüliõpilane saama 
ülikoolis hoonete WC-s kasutada korraga 
4,2 potti, sest nende eest on ta ju maks-
nud. Loomaarstiõppe 4,2 kordse koefit-
siendi taandamine ülikooli keskmise ca 2,1 
tasemele tekitab aga instituudile kunstliku 
mitme miljoni suuruse eelarvepuudujäägi, 
mida siis pidevalt ette heidetakse ja mil-
le nagu teised instituudidki peab ta kinni 

PÄEVAKOHANE MÕTISKLUS
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maksma. Kuigi kõik loomaarstiteaduskon-
da või veterinaarmeditsiini ja loomakas-
vatuse instituuti viimase 10 aasta jooksul 
juhtinud dekaanid ja direktor on püüdnud 
oma koefitsienti kätte saada, on need pin-
gutused olnud kahjuks tagajärjetud. Ühele 
dekaanile ütles üks prorektor kunagi otse, 
et ma saan aru küll, et me teeme teile liiga, 
aga õiglase jaotamise korral tuleks teised 
teaduskonnad kinni panna. Eks vist tulegi 
panna, aga sellisel juhul loomaarste ette-
valmistav üksus, sest on selge, et sellise 
finantseerimise skeemi juures ei suudeta 
täita isegi kõige minimaalsemaidki EAEVE 
nõudeid!

Võrreldes 2008. aastaga (n-ö rammusa-
ma lehma aasta), vähenes loomaarstiõp-
pes ühe üliõpilase kohta õpperaha kesk-
miselt ca 21 000 krooni, võrreldes teiste 
teaduskondade 8 000 ja 11 000 krooniga. 
Nii et elagu koefitsient! Kokku vähenes ve-
terinaarmeditsiini ja loomakasvatuse ins-
tituudis õpperaha 2010. aastal võrreldes 
2008. aastaga üle 3 milj krooni võrra.

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse 
instituudis õpib ca 125 Soome Vabariigi 
elanikust üliõpilast, kes maksavad aas-
tas igaüks ligi 90 000 krooni õppemaksu. 
Seegi raha võetakse üldkuludeks koefit-
siendiga. On aga selge, et kui EMÜ 2019. 
a toimuval kordusakrediteerimisel EAEVE 
nõudeid täita ei suuda, siis nad Tartusse 
enam õppima ei tule, sest mis kasu on 
kallist diplomist, kui seda Euroopas enam 
kusagil ei tunnustata.

3. detsembri 2010 „Postimehe“ juht-
kirjas „Aitame rikast“ väidab lugupeetud 
toimetaja Priit Pullerits, et Eesti on juba 
nii rikas, et võib Euroopale väärt tööjõu-
du tasuta ette valmistada, tuues näiteks, 
et kahel viimasel aastal on Tartu Ülikooli 
lõpetanud arstina ligi 230 Eesti inimest, 
kellest enamik on õppinud riigi ehk meie 
kõigi raha eest. Ühe arsti ettevalmista-
miseks kulub tema andmetel 700 000–
800 000 krooni (kokku vähemalt 160 milj 
krooni). Samal ajal olevat peaaegu sama 
palju arste võtnud terviseametist tõendi 
välisriiki tööle minekuks. Viimastel aasta-
tel on Eestist Euroopasse tööle lahkunud 
arstide arv vägagi tähelepanuväärne. Pul-
lerits esitab õigustatud küsimuse, et miks 
näiteks Rootsi ise piisavalt arste ei koolita. 
Lihtsalt sellepärast, et see on väga kallis. 
Aga sama kehtib ju ka loomaarstide kohta. 
Nende ettevalmistamine on n-ö arenenud 
riikides reeglina aga veelgi kallim. Lihtsam 
on arste sisse tuua, kasvõi Eestist. Pulle-
ritsu andmetel on viimastel aastatel igast 
kümnest Rootsis tööd alustavast inimese-
arstist koguni kuus saanud väljaõppe vä-

lismaal. Ja ta esitab küsimuse, et kas Eesti 
on tõesti juba nii rikas riik, et võib „vaese-
le“ Euroopale kõrgetasemelisi spetsialiste 
tasuta ette valmistada.

Aastaid tagasi kui Tartusse saabusid 
Soomest esimesed loomaarstiks õppida 
soovijad, sõlmis tolleaegne veterinaaria-
teaduskond Soome dekaaniga ja Soo-
me Loomaarstide Ühinguga aumeheliku 
kokkuleppe, et meie ei võta vastu üle viie 
soomlase, et Soome loomaarstide töötur-
gu mitte solkida. Nüüd aga las tulla – nii 
palju kui soovitakse ja nii palju kui mahub. 
Ja soovitakse tulla rohkem kui mahub! Sel-
le asemel, et soomlaste sissetoodud raha 
teistele erialadele (eriti mitmetele kunstli-
kult kokkuklopsitud n-ö rohelistele õppe-
kavadele) ümber pumbata, tasuks see ikka 
loomaarstiõppele jätta. Muidu lõikame 
lehmalt piimaandva udara ju ära ja siis ta 
lüpsilehmana ehk EAEVE poolt akreditee-
ritud ülikoolina enam arvesse ei lähe.

Käesolevaks ajaks on EMÜ linnakusse 
püsti pandud ehk üks Ida-Euroopa pare-
mini ehitatud ja sisustatud loomaarstiõpet 
andev kompleks. Ei tasu seda ikka pä-
ris tondiöömajaks muuta. See kompleks 
on projekteeritud, ehitatud ja sisustatud 
punkt-punktilt EAEVE nõudeid järgides. Ja 
selles osas pole isegi ülinõudlikel EAEVE 
tegelastel olnud mingeidki etteheiteid. Ja 
15 hobusekohta + 2 karantiinikohta pole 
ka palju, Eestis on hobuseid autodega võr-
reldes lihtsalt vähe. Nn esimeses Eesti Va-
bariigis oli kahekümnendate aastate kes-
kel üle 200 000 hobuse, praegu on neid 
1. septembri 2010 seisuga tõuraamatusse 
kantud järgnevalt: 2 023 eesti hobust, 1 
442 eesti sporthobust, 1 377 tori, 389 tra-
keeni, 256 eesti raskeveo, 74 hannoveri ja 
52 araabia täisverelist hobust. Lisanduvad 
veel 487 ratsaponi. Seega kokku 6 100 loo-
ma. Kui lisada veel ca 1000 tõuraamatusse 
kandmata ehk n-ö „metsikut hobust“ (Ees-
tis kui vaba liikumisega EL maal ei ole kõik 
siia toodud hobused arvel), saame kokku 
ca 7000 kabjalist ehk umbes ühe 200 Ees-
timaa inimese kohta. Kas 200 vaesevõitu 
Eesti kodanikku, kellest suur osa on lap-
sed, pensionärid ja töötud, suudavad üh-
tegi hobust üleval pidada, tema kallist ra-
vist rääkimata?

Vanasti oli hobune tööloom. Esimeses 
Eesti Vabariigis oli kõige rohkem hobuseid 
1927. a – 229 530. Isegi möödunud sajandi 
kolmekümnendatel aastatel oli neid paar-
isaja tuhande ringis. Nende ravimisega 
said ilma suure kisa ja kärata hakkama ca 
150 loomaarsti.

Rikastes riikides on hobuseid palju, 
neis on inimestel ka rohkem raha, mida 
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hobusearstid himustavad. Saame meiegi 
rikkamaks, tuleb ka lust- ja sporthobuseid 
juurde. Ja kui meil on head spetsialistid, 
siis tuleb siia ka rikkaid patsiente juurde ja 
siis ei pea 3–4 kõrgklassi spetsialisti kuude 
viisi valves olema ja pashasid ootama!

Läheme nüüd jällegi jalgpalli ja Euro-
liiga juurde tagasi. Et seal püsima jääda, 
peab klubil olema nii korralik staadion, kal-
lite ekstraklassi mängijatega ja treeneritega 
meeskond ja muidugi ka maksuvõimeline 
pealtvaatajaskond, fännid! Staadion – kor-
ralike hoonete ja sisseseadega teadus-
kond – peab ehk väikese kõpitsemisega 
2019. aastani vastu. Kuid aeg läheb ja 10 
aasta möödudes on nii hooned kui sisse-
seade juba nii materiaalselt kui moraalselt 
vananenud. Järelikult peame me pidevalt 
midagi parandama, midagi uut (aparaate, 
instrumente) juurde muretsema. Kõik mis 
liigub, kulub!

Aga raha? Praegune sisseseade on 
ju peaaegu täielikult muretsetud PHARE 
programmi rahadega, aga praeguse fi-
nantseerimismudeli rakendamisel ei suu-
da me edaspidi midagi vana parandada 
ega veel vähem uut juurde muretseda.

Mängijate ja treenerite, s.o õppejõudu-
dega on asi samuti kehv. Kust leida need 
80 kõrgeltharitud kaasaegse õppe- ja tea-
dustööga tegelevat spetsialisti? Instituudis 
on toimunud põlvkondade vahetus. Lah-
kunud on suur hulk vanema põlvkonna 
teaduskraadiga (nii kandidaadi- kui dokto-
rikraadiga) õppejõude. Loodus aga ei salli 
tühja kohta! Lahkunute asemele tulevad 
uued ja paremad. Iga lahkuva põlvkonna 
ülesandeks on ehitada postament järgne-
vale põlvkonnale, sest siis ei pea alt mada-
lalt alustama – kõrgelt postamendilt saab 
ju kohe tõusta veelgi kõrgemale! Selline 
liikumine ongi progressi aluseks.

Uute ja paremate õppejõudude etteval-
mistamise aluseks on doktoriõpe. Aastatel 
2000-2010 on loomaarstinduse doktori-
õppesse vormistatud 42 inimest. Nendest 
on doktorikraadi kaitsnud 6 inimest ehk 
ca 14% alustanutest! Aastatel 2000–2005 
kaitses 27-st doktorantuuri astunust kraadi 
6!

Üsna asjalikku juttu ajab loomaarst 
Triin Tohver ilusas rikaste hobuseomani-
ke klantsajakirja „Oma Hobu“ detsembri-
numbris, kus ta soovitab meie hobusetoht-
ritel vaadata Ida-Euroopasse, st haarata 
sealne turg. Väga õige! Euroopas liiguvad 
vabalt nii kaubad, teenused kui ka töö-
jõud. Miks trügivad Eestisse Leedu sulid ja 
vargad, Läti röövpüüdjatest „kalamehed“, 
miks on meie kauplustes lettidel munad, 
või, konservid, piim Lätist? Miks ei võiks 

meie hõivata kogu seda ca 7,5 milj elani-
kuga ja hobuste arvukuselt kindlasti Ees-
tist suuremat „hobuste haiguste ja hädade 
turgu“ Baltikumis. Meil on väga korraliku 
varustusega suurloomakliinik. Isegi Rootsi 
koolitusspetsialistid ajasid teatud aparaate 
nähes silmad suureks. Meil on akreditee-
ritud kliinik, meil on veel edumaa Kaunase 
ja Jelgava ees, kes alles taotlevad akredi-
teeringut. Ei soovi ju headele naabritele 
halba, aga see protsess võib neil venida ja 
venida veel aastaid. Seniks aga – olge lah-
ked, meie noored vihased mehed. Vanad ja 
väsinud upitasid Teid postamendile. Meil 
on paar hobustega tegelevat nooremat 
meest: üks neist tegutseb Eestis, teine te-
gutseb põhimõttel ubi bene ibi patria (kus 
hästi läheb, seal ka kodumaa; Aristopha-
nes), st teenib elatist endale ja perele Soo-
mes. Suurloomakliinik võiks ju nad tööle 
meelitada! Ütlete, et nad ei tule, sest ei saa 
palka maksta, ja haltuurat ka teha ei saa! 
Praeguse süsteemi juures, kus me heale 
mehele ei maksa või kui ka maksame, aga 
siis pärast seda teenitud raha ära võtame 
ja teistele instituutidele ära jagame, nad 
muidugi ei tule. Kui mees aga kodus tee-
nib vähemalt sama palju kui Soomes, siis 
tuleb ta ikka koju – naise ja laste juurde. 
Seni kuni loomaarste kliinikus 0,8 koor-
musega õpetav professor (ld kõrgkooli 
õppejõu kõrgeim teaduslik ja pedagoogi-
line kutsenimetus) saab kuus netopalgana 
kätte 13 000–14 000 krooni, ei ole loota, et 
ta eriti oma ametist huvituks!

Ütlete, et läikivate ja moodsate riista-
de peale lendavad kohale välismaa kõr-
ge kvalifikatsiooniga spetsialistid! Ei len-
da, sest riik on vaene, korrumpeerunud, 
kriminogeenne, kliima kehv ja bensiin ja 
kõik muu nodi mõttetult kallis. Puudub ka 
normaalne äritraditsioon ja äriline aume-
helikkus. Kõik püüavad üks- ja teineteisele 
jalga taha panna ning nahka üle kõrvade 
tõmmata! Nii et peame ikka omade peale 
lootma, neid koolitama ja neile korralikud 
tingimused looma. Siis püsivad nad ikka 
paigal. Väga kehvaks ärgem ennast ikka ka 
tunnistagem. Siinkohal tahaks lugupeetud 
hobusetohter Triin Tohver’ile veidi vastu 
vaielda, et miks siis meie uhkes kliinikus, 
kus on olemas täielik kaasaegne operat-
sioonivarustus (operatsioonilauad, nar-
koosiaparatuur jne, jne) ei saa lähitulevikus 
teostada hobustel teatud kõhuõõne ope-
ratsioone e laparotoomiat. Humaanmedit-
siinis on enamik neist küllaltki lihtsad ope-
ratsioonid, mida inimestele tehti vanasti 
igas rajoonihaiglas. Ka endise EPA vanas 
Narva maantee talliga ühendatud „ope-
ratsiooniruumis“ tsaariaegsel nahkkattega 
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räpasevõitu universaallaual on teostatud 
Mihkel Jalaka poolt edukas hobuse soole-
operatsioon. Minu teada tuli see hobune 
pärast isegi Eesti meistriks takistussõidus. 
Nii et asi on vahel ka tegijates. Eks heas 
kliinikus otsusta ikkagi head riistad ja õppi-
nud mehed. Tahame me seda tunnistada 
või mitte, kuid vaatamata korralikule kaas-
aegsele sisseseadele on meie kliinikute 
loomaarstide tase inimarstidega võrreldes 
madal.

Kui mul oli mõned aastad tagasi au de-
monstreerida oma Põhja-Tallinna Regio-
naalhaiglas töötavale abikaasale morfo-
loogia õppetooli uut hematopatoloogilist 
n-ö riistavara (mikroskoobid, mikrotoomid 
jne) tegi ta mulle just mitte eriti meeldiva 
komplimendi: „Mis teie „jobud“ nendega 
peale hakkate!“ Halvasti öeldud, aga tõe-
tera oli sees. Võrreldes Põhja-Tallinna Re-
gionaalhaigla patoloogiaosakonnaga ole-
me kehvas seisus mitte ainult meie, vaid 
ka Tartu Ülikooli arstiteaduskond! Kui aga 
juba ülikoolid jäävad alla reahaiglatele, siis 
on midagi päris mäda!

Ainult diagnoosimisega häda ei paran-
da. Bene diagnoscitur, bene curatur (hästi 
diagnoositud, hästi ravitud). Pashale tuleb 
ikka kohapeal kiire ja korralik diagnoos 
panna ja kohapeal tuleb teda ka operee-
rida (milleks ka kõik võimalused on). Ma 
ei vaidle üldsegi vastu sellele, et ka liha-
seid, jäsemeid ja kopse peab ravima, sest 
ka selleks on ruumid ja riistad olemas (art-
roskoobid, röntgenid, maneež).

Väga õieti arvab Triin Tohver, et ülikoo-
li kliinik peab olema koht, kus nii tuden-
geid kui ka arste ootab ees keskkond, mis 
võimaldab õppimist ja arenemist ning et 
kliinik peab eelkõige rahuldama Eesti ho-
buseomanikke ja kohalikke loomaaarste. 
Docendo discimus – õpetades õpime ka 
ise (Seneca). Ülikooli õppekliinik peaks 
ikka senisest rohkem korraldama koolitust 
ka oma vabariigi loomaarstidele.

Mis puutub väitesse, et kui riik ja üli-
kool ei saa oma ülesannetega hakkama, 
tuleks kliinik anda rendile mõnele ärime-
hele, kes selle pikemas perspektiivis hästi 
teenima paneks, siis sellega ma küll nõus 
ei ole. Eks see rentimine ole kogu aeg üks 
kahtlane värk olnud. Ega rentnikust seda 
õiget ja „kaasaegse perspektiivitundega“ 
peremeest saa. Tema tahab anda nii vähe 
kui saab ja võtta nii palju kui võimalik, ta 
lagastab hooned ja rikub sisseseade, meie 
segastele seadustele „toetudes“ jätab ta 
lõpuks teile ka tasu, s.o rendi maksmata. 
Ja lõpuks: miks peaks üks korralik kliinik 
ennast välja rentima? Ei andnud ju ka va-
nasti hea peremees head lüpsilehma ren-

dile, vaid söötis ja lüpsis teda tulusalt ise!
Üks hull, olgu ta kui entusiastlik tahes, 

ei suuda pehmesse kinnijäänud autot üksi 
välja lükata. Anna gaasi palju tahad, ilma 
tagant tõukajateta asi ei edene! Nii ei suu-
da ta ka üksi kliinikut käima tõmmata.

Mis siis selle pika jutu lõpetuseks ja klii-
niku töö parandamiseks välja pakkuda?

Hea nõu olevat kallis! Kõigepealt rahu 
ja tasakaalukust nii ülikooli juhtkonna, 
hobuseomanike kui ka instituudi ja kliini-
ku juhtide poolt. Kunagi pole nii, et süüdi 
on ainult üks pool. Audiator et altera pars 
(kuulatagu ära ka teine pool), st ka teine 
pool või pooled võivad olla midagi valesti 
teinud. Kliiniku mehed ja naised tehku kõi-
gepealt midagi, mis taastab hobuseomani-
ke usalduse kliiniku vastu ja ärgu hämagu, 
et Pasha surmas oli süüdi kõige süütum, 
st inimene, kes ei olevat infot edasi and-
nud. Uskuge mind, kes teaduskonna asja-
dest ka natuke teab, et kui Pasha oleks ka 
õigeaegselt lauale pandud, poleks antud 
juhul olemas mehi, kes tema oleksid lahti 
võtnud ja hiljem uuesti kokku pannud. Ma 
ei väida sugugi, et teaduskonna vanema 
põlvkonna kirurgiakogemustega meeste 
hulgas neid poleks. Viimaste seas mõt-
len ma praeguseid professoreid Mihkel 
Jalakat ja Vladimir Andrianovit. Võib olla 
olekski õige kokku panna üks selline eel-
nevalt kokkumängitud ekstreemsete juh-
tumite kirurgiline brigaad (varumeestega), 
kelle saaks kiiresti kokku koguda ja nende-
ga hädavajaliku abi osutada.

Üks-kaks õnnestunud operatsiooni 
taastaksid aga juba oluliselt suurloomaklii-
niku kõikumalöönud autoriteeti.

Ka hobusemehed peaksid ennast na-
tuke pidurdama. Suurloomakliiniku pidev 
süüdistamine ilma selle probleemidesse 
süüvimata ja ajakirjanduses ning televi-
sioonis vahu üleskloppimine asja ei pa-
randa, vaid vastupidi – tuleb kahjuks mitte 
ainult kliinikule, vaid ka hobusemeestele 
enestele.

Selles kas hobusemehed, eriti n-ö lust-
hobuste pidajad, nii härdad ja aatelised on, 
kui nad seda ajakirjanduses ja televisioo-
nis demonstreerivad, lubatagu mul siiski 
veidi kahelda. Aastaid tagasi, kui instituudi 
juures valmis ka EAEVE nõudmistele vas-
tavalt korralik ja kaasaegne 25×25 m ma-
neež, tekkis mõte hakata seda ka osaliselt 
koormama lastele ja noortele suunatud 
ratsasporti ning ühtlasi ka loomaarstin-
dust propageeriva ratsutamisõpetusega. 
Mõttekas olnuks hankida kasvõi mõned 
noortele sobivad ponid ja hobused, palga-
ta korralik spetsialist-treener ja sellega ka 
veidikene teenida – kasvõi niipalju, et katta 
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maneeži ekspluateerimiskulud. Ka oleksid 
teaduskonnas õppivad kümned soome 
tudengitest hobuseomanikud olnud nõus 
mõõduka tasu eest pidama oma hobuseid 
osaliselt vabana seisvatel hobusekohta-
del. See tasu oleks olnud väiksem sellest, 
mida na maksid ja maksvad Tartu ümbru-
se tallide omanikele. Lisaks oleksid nad 
saanud kasutada ratsutamiseks korraliku 
sisemaneeži, st üliõpilastel olnuks n-ö käe-
jala juures korralik teenus. Kõigele lisaks 
oleks omanike nõusolekul saanud nende 
hobuseid kasutada ka loomaarstliku ja 
loomakasvatusliku õppe-, miks mitte ise-
gi teadustöö läbiviimisel. Tallide omanike 
vastus oli momentaalne – tollase E(P)MÜ 
rektori juurde läkitati delegatsioon, kes 
väitis, et loomaarstiteaduskond ei tohi te-
geleda ratsasporditeenuse pakkumisega. 
Nii et aated aadeteks, aga raha rahaks!

Kuidas rahaasju parandada? Seda pole 
minul sobiv ülikooli juhtidele õpetada. 
Selleks ongi nad kõrgele kohale valitud, 
et oma platsil toimuvast õiget pilti saada 
ja ausalt mängu juhtida. Ja kui veterinaar-
meditsiinil on riigis veel ka muid ülesan-
deid peale Pasha praavitamise, siis tuleb 
riigimeestele püüda viisakalt selgeks teha, 
et need ülesanded (rahva tervise kaitsmi-
ne loomadelt inimesele levivate nakkus-
haiguste vastu, toiduohutus, piirikaitse 
loomade nakkushaiguste sisseleviku eest 
jne) on ikkagi kogu riigile tähtsad ja see-
pärast peaks riik ka nende täitmise eest 
hoolt kandma ning jälgima, et riigi poolt 
nendeks ülesanneteks eraldatavad vahen-
did, st eelkõige raha õigesse kohta panus-
tatakse. Kliinikumehed aga lõpetagu kõige 
pealt hädaldamine, sest neile on eelneva 
põlvkonna poolt muretsetud rahva rahaga 
korralik kliinik koos suurepärase sissesea-
dega. Kõigepealt tuleb ikkagi õppida ja 

kaitsta ka akadeemilised kraadid. On ene-
sestmõistetav, et ühes korralikus, EAEVE 
poolt akrediteeritud kliinikus omaks arst-
õppejõududest enamik lisaks DVM-le ka 
akadeemilist doktorikraadi.

Korralikes ruumides saavad ja peavad 
korralike kaasaegsete riistadega varusta-
tud korralikke teadmisi omavad mehed 
tegema ka korralikku tööd. Ja kui töö on 
korralikult tehtud, siis tuleb järjest rohkem 
ka korralikke kundesid ja siis võib lõpuks 
küsida ka korralikku palka, st tasu selle 
korraliku töö eest.

On veel üks asi, millele tahaks tähelepa-
nu juhtida. Nimetaksin seda normaalseks 
akadeemiliseks sisekliimaks. Hallpead 
austa, kulupead kummarda! Loomarstitea-
duskonna on tõstnud tänasele tasemele 
mitte ainult tänaste noorepoolsete tegijate 
põlvkond, vaid selleks on oluliselt kaasa 
aidanud kas nüüdseks juba emeriteerunud 
või veel osaliselt lepingute alusel töötavad 
vanemad õppejõud. Mitte raha, vaid liht-
salt soe sõna ja meeldetuletus teatud täht-
päevadel soojendaks nende südant kind-
lasti! Eriti tuleks rõhutada emeriitdotsen-
tide Madis Aidniku ja Aadu Kolgi teeneid. 
Esimene neist leidis julguse algatada mõte 
teaduskonna akrediteerimisest, teine tõi 
teaduskonda ja juhtis aastate jooksul PHA-
RE programmi, ilma milleta poleks teadus-
konnal ja kliinikul kaasaegset sisseseadet, 
täiendusõpet ja õppekirjandust.

Lõpetaksin oma pika moraalijutluse 
kahe, minu arvates selle juurde sobiva la-
dina mõtteteraga: Volentem ducunt fata, 
nolentem trahunt – soovijat saatus juhib, 
mittesoovijat veab (Seneca) ja Ut desint 
vires tamen est laudanda voluntas – kuigi 
puudub jõud, on tahtmine siiski kiiduväärt 
(Ovidius).
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Silma punetuse sündroom (The red eye)

Andžela Lehtla

EMÜ VLI teraapia osakond

Silma punetuse sündroom (ingl red eye) 
on üks sagedasemaid kaebusi, millega 
loomaomanik pöördub silmaprobleemi-
dega tegeleva loomaarsti juurde. Punetu-
se põhjuseks võivad olla erineva raskus-
astmega silmahaigused, kaasaarvatud nä-
gemist ohustavad probleemid. Selle tõttu 
tuleb taolistele patsientidele teha ülevaa-
tus esimesel võimalusel, eriti kui punetu-
sega kaasneb pisarate vool ja silma kissi-
tamine ehk blefarospasm.

Probleemid, mis võivad olla punase sil-
ma põhjuseks:
• konjunktiviit;
• episkleriit/skleriit;
• keratiit;
• sarvkesta haavand;
• uveiit;
• glaukoom;
• verevalum konjunktiivi alla või silma 

eeskambrisse (hüfeem);
• kolmanda lau pisaranäärme väljalange-

mine;
• kolmanda lau väljapoole keerd;
• kolmanda lau väljalangemine.

Punase silmaga patsiendi käsitlemisel, 
nagu ka muude patsientide puhul, kasutan 
kindlat skeemi. See vähendab tõenäosust, 
et midagi olulist jääb märkamatuks. Enne 
looma vahetut ülevaatust palun looma-
omanikul kirjeldada täpsemalt probleemi, 
samuti selgitan välja, milline silm valmis-
tab muret. Omaniku versiooni on oluli-
ne kuulata ka siis, kui juba näete ja teate 
milles on probleem. Loomaomanik ootab 
vastuseid oma muredele ning mitte alati ei 
ole arsti poolt nähtav probleem omanikule 
mure põhjustajaks ning ootuseks on saa-
da vastuseid just oma küsimustele. Juba 
enne ülevaatust küsin küsimusi probleemi 
kestvuse, saadud ravi, ravitulemuste, või-
maliku trauma, üldseisundi ja käitumise 
kohta.

Küsitluse ajal liigub loom ruumis vabalt, 
mis annab mulle võimaluse jälgida teda 
ning teha järeldusi tema nägemise kohta. 
Samas on loomal võimalus harjuda uue 
keskkonnaga, rahuneda ning see hõlbus-
tab järgnevat lähiülevaatust.

Kõigil koertel tuleb võimaluse korral 
kontrollida pisaranäärme funktsionaalsust 
pisaratesti abil (Schirmer tear test, STT). 
Selline uuring on eriti oluline loomadel, 
kellel anamneesis ilmneb kaebusi seoses 

korduva või pikaajalise raviga halvasti al-
luva silmadest limase või limas-mädase 
nõrevoolu, sarvkesta haavandi või pig-
mentatsiooni osas. Pisaranäärme alatalit-
lus (STT alla 10 mm 60 sekundis) on üks 
sagedasemaid kroonilise konjunktiviidi ja 
keratiidi põhjusi koertel. Usaldusväärse-
te tulemuste saamiseks teostatakse test 
kohe ülevaatuse alguses, sest silma laugu-
dega manipuleerimine ja silma vaatlemine 
valgusallika abil põhjustab pisaraprodukt-
siooni suurenemist.

Silmade lähivaatluse eesmärgiks on 
hinnata laugude asendit, kuju, saada üle-
vaadet eritisest, tursest ja punetusest ning 
muutuste lokalisatsioonist. Kui punetuse-
ga kaasneb tugev blefarospasm, alustan 
ülevaatust tervest või paremas olukorras 
olevast silmast. See tekitab loomale vä-
hem valu ning ta ei kaota usaldust uurija 
suhtes. Kui blefarospasm on nii tugev, et 
loom pigistab silma kinni, siis uuringu hõl-
bustamiseks tilgutan silma 1–2 tilka lokaa-
lanesteetikumi (Proxymetacainum 0,5 %, 
prep Alcaine, firma Alcon) ning 2–5 min 
pärast loom avab silma, lubades katsuda 
ning uurida seda valguse abil.

Lähivaatluseks on vajalik hästi fokusee-
ritud valgusega valgusallikas. Valgusega 
uurides ma nagu skaneeriksin laugusid ja 
sarvkesta, suunates valgusekiire mitte ai-
nult otse sarvkestale, vaid erineva nurga 
alt – paljud väiksemad muutused sarvkes-
tas on nähtavad ainult sellisel moel.

Sagedasemaks nn punase silma põh-
juseks on hüpereemia, mis lokaliseerub 
erinevates silma või silma ümbritsevates 
struktuurides. Konjunktiviitide korral on 
laukonjunktiivi hüpereemia difuusne, kon-
junktiivi veresooned on halvasti eristata-
vad. Bulbaarkonjunktiiv (hästi vaadeldav 
silmamuna dorsaalsel pinnal ülemise lau 
tõstmisel, normaalselt kahvatu ja väheste 
väga peenikeste veresoontega) muutub 
erkroosaks, selle veresooned on hästi näh-
tavad. Kui haarata tuimestatud konjunktiivi 
pintsetiga või liigutada vatipulgaga, liigu-
vad bulbaarkonjunktiivi veresooned koos 
konjunktiiviga – see aitab eristada neid 
episkleraalsetest veresoontest, mis selli-
sel juhul ei liigu konjunktiiviga koos, vaid 
jäävad selle all paigale. Konjunktiviidiga 
kaasneb erineva tugevusega konjunktiivi 
turse, mis võib kassidel olla nii tugev, et 
konjunktiiv tungib lauservade tagant välja 
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(kemoos). Konjunktiviidi korral esineb eri-
neva iseloomuga silmanõret, sarvkest on 
läbipaistev, muutusi eeskambris ja viker-
kestas ei esine, pupilli kuju ja reaktsioon 
valgusele on normaalsed. Valu ja sellega 
seotud blefarospasm puudub või esineb 
kergel kujul harva. Pigem on tegu sügelu-
sega, mida loom püüab leevendada silma 
ümbrust käpaga või vaiba/mööbli vastu 
hõõrudes.

Koertel ja kassidel on sagedasemad 
konjunktiviidi põhjused erinevad. Koertel 
on ülekaalus sekundaarsed bakteriaalsed 
põletikud, mis on seotud laugude ano-
maaliatega (nt entroopium, ektroopium), 
pideva silma ümbritsevate karvade või 
ripsmetega ärritusega (distihhiaas, ektoo-
piline ripse, trihhiaas), pisaranäärme ala-
talitlusega, kolmanda lau pisaranäärme 
väljalangemisega või kolmanda väljapoole 
lau keeruga. Harvem esinevad allergilised 
konjunktiviidid atoopiaga koertel. Konjunk-
tiviidiga koertel võib täheldada ka sageda-
mini folliikulite olemasolu alumise lau kon-
juktiivil, harvem ka bulbaarkonjunktiivil. 
Folliikulite moodustumine on mittespetsii-
filine reaktsioon konjunktiivi ärritusele nii 
lau anomaaliate ja atoopia korral, kui ka 
keskkonna faktorite poolt (nt tolm).

Koeri, kellel esineb järsku alanud ühe-
poolne konjunktiviit, millega kaasneb ble-
farospasm ja pisaravool, tuleb kontrollida 
võõrkeha olemasolule, eriti kolmanda lau 
taga ning välistada sarvkesta haavandit 
kasutades flurestseiinvärvi.

Punase silma kliinilise pildi annab ka 
kolmanda lau depigmentatsioon, hüpe-
reemia ning põletikuline infiltratsioon 
saksa lambakoerte kolmanda lau plasmot-
sütaarse konjunktiviidi ehk plasmoomi 
korral. Sageli kaasneb sellega ka keratiit 
(pannus). Mõlemad probleemid on bilate-
raalsed ning esinevad sagedamini kas sak-
sa lambakoertel või segaverelistel „hundi-
koertel“.

Kassidel on sagedamini esmaseks 
konjunktiviidi põhjuseks herpesviiruse in-
fektsioon (Feline Herpesvirus infection), 
aga ka klamüdioos (Chlamydiophila Felis 
infection) koos sekundaarse bakteriaalse 
infektsiooniga. Viirusinfektsiooni võima-
likule olemasolule viitab ka nohu, aevas-
tamise või köha kirjeldus anamneesis ja 
seda isegi siis, kui kassil hetkel neid tun-
nuseid ei esine, ning see, et ta on olnud 
kontaktis kassidega, kellel analoogseid 
tunnuseid täheldati. Harvem on esmaseks 
põhjuseks trauma, allergiline reaktsioon ja 
lauanomaaliad (nt entroopium).

Konjunktivaalhüpereemia võib kajasta-
da protsesse ka mujal silmas, näiteks sarv-

kestas. Sellist hüpereemiat täheldatakse 
sarvkesta haavandi või põletiku korral 
– tavaliselt lokaliseerub selline hüperee-
mia bulbaarkonjunktiivi osas, mis paikneb 
sarvkesta kahjustusele kõige lähemal. Kui 
sarvkesta haavand on keskel, siis hüperee-
mia haarab kogu ümbritsevat bulbaarkon-
junktiivi. Sarvkesta haavandi paranemine 
toimub sageli konjunktivaalveresoonte 
kaasamisega. Konjunktivaalveresooned 
laienevad, kasvavad sarvkesta haavandi 
suunas ning täidavad sarvkesta defek-
ti veresoonte võrgustikuga. Veresoonte 
ümber tekib rakuline infiltraat, mille arvelt 
haavand paraneb. Selline infiltraat koos 
veresoontega näeb välja kui erkroosa või 
hallikas-roosa ebaühtlane pind. Sellisest 
normaalsest muutusest paranemise käi-
gus tuleks loomaomanikku hoiatada. Kui 
haavand on paranenud, siis veresooned 
taandarenevad ja infiltraat kaob järg-jär-
gult. Sellisel moel haavandi paranemine 
(koos veresoonte taandarenguga) toimub 
nelja kuni kuue nädala vältel. Kui seda ei 
juhtu ning toimub intensiivne infiltraadi 
vohamine, tuleks teha uus põhjalik oftal-
moloogiline ülevaatus välistamaks ärrita-
vaid tegureid nagu lau või ripsmete ano-
maaliad, võõrkeha jmt.

Kassidel võib sarvkesta haavandi või 
põletiku põhjuseks olla trauma, kuid sa-
geli on tegemist herpesviiruse nakkusega. 
Roosakas-hallide sõlmekeste olemasolu 
sarvkesta dorsolateraalses osas viitab eo-
sinofiilsele keratiidile. Seda diagnoosi toe-
tab ka eosinofiilide hulgaline leid infiltraa-
di tsütoloogilises preparaadis. Probleem 
võib olla nii ühe- kui kahepoolne.

Konjunktivaalne hüpereemia võib olla 
seotud ka bulbaarkonjunktiivi all asetseva-
te episkleraalsete veresoonte paisuga – jä-
medad erk- või tumepunased praktiliselt 
liikumatud veresooned. Episkleraalsete 
veresoonte pais võib viidata põletikulistele 
protsessidele episkleeras või skleeras. Sel 
juhul kaasneb hüpereemiaga kas suurema 
sõlme kujul infiltraat bulbaarkonjunktiivi 
lateraalses osas koos sarvkesta tursega 
(nodulaarne episkleriit) või sarvkesta pe-
rifeerne turse (difuusne episkleriit) Episk-
leriit ja skleriit esinevad siiski harva ja val-
davalt koertel, olles immuunvahendatud 
silmahaigused. Episkleraalsete veresoon-
te pais koos sarvkesta tursega võib viidata 
ka uveiidile või glaukoomile – selgusele 
jõudmiseks peab kontrollima silmasisest 
rõhku.

Uveiiti, glaukoomi või silmamuna põle-
tikku võib kahtlustada, kui hüpereemiaga 
kaasneb sarvkesta turse (hägune hallikas 
valge sarvkest), sarvkesta perifeerias on 
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justkui serva alt nähtavad lühikesed tihe-
dalt asetsevad veresooned (brush border). 
Kui sarvkest on piisavalt läbipaistev, tuleb 
hinnata pupilli kuju ja suurust, reaktsiooni 
valgusele, silma eeskambrit – uveiidi kor-
ral on pupill ahenenud (mioos), eeskambri 
vedelik hägune eeskambris võib olla verd 
ehk mäda, sarvkesta sisepinnal (tavaliselt 
ventraalses osas) on hallikate või roosa-
kate kogumikena rakuline infiltraat. Uveiit, 
eriti äge, põhjustab tugevat valu, blefaros-
pasmi, valgusekartust ja pisaravoolu.

Uveeidi põhjuseid on mitmeid, sageda-
sem neist sarvkesta läbistav trauma, aga 
ka nakkushaigused (nt koertel borrelioos, 
erlihhioos; kassidel FIP, FIV, FELV), neop-
laasiad, kae, immuunvahendatud süs-
teemsed või idiopaatilised haigused.

Glaukoomi korral esineb lisaks ülaltoo-
dud muutustele pupilli laienemist (müdri-
aas), pupilli valgusele reageerimise aeg-
lust või puudumist. Silmamuna võib olla 
suurenenud, silma siserõhk on tõusnud.

Ühtlane, vähem või rohkem laialivalguv 
erk- või tumepunane laik bulbaarkonjunk-
tiivi all, sagedamini dorsaalselt või dor-
solateraalselt, viitab subkonjunktivaalsele 
verevalumile. Verevalumi põhjuseks võib 
olla silma nüri trauma, löök peapiirkonda 
(nt löök autolt), vere hüübimishäire mür-
gistuse (nt antikoagulante sisaldav roti-
mürk) või sisehaiguste korral. Visuaalselt 
punaseks muudab silma ka vere olemas-
olu silma eeskambris (hüfeem) – põhjused 
sarnased subkonjunktivaalsele verejook-
sule; aga ka näiteks uveiit.

Lisaks eeltoodud probleemidele ei tohi 
unustada ka probleeme seoses kolmanda 
lauga. Erk punase oalaadse moodustise 
esinemine mediaalses silmanurgas viitab 
sagedamini kolmanda lau pisaranäärme 
väljalangemisele. Väljalangemine on tüü-
piline lühikoonulistele, sagedamini noor-
tele väikest tõugu koertele, kuid esineb 
ka suurtel tõugudel nagu naapoli mastiff. 
Kassidel esineb harva, tüüpiliselt esineb 
seda pärsia kassil. Suurtel ja gigantsetel 
koeratõugudel esineb kolmanda lau välja-
poole keerdu.

Põletikuprotsessidele silmakoopas ja 
selle lähedal asetsevates kudedes osutab 
hüpereemiline väljalangenud kolmas laug. 
Praktikas puutume sagedamini kokku nel-
janda ülemise premolaari või esimese 
ülemise molaari hambajuure põletikuga ja 
sellest tingitud osteomüeliidiga.

Käesolevas artiklis esitasin praktikas sa-
gedamini esinevaid punase silma põhjusi. 
Paljud neist on seotud süsteemsete hai-
gustega. Seega tuleb silmaprobleemiga 
patsiendi puhul pöörata suurt tähelepanu 
omaniku küsitlemisele ja looma üldisele 
läbivaatusele.

K i r j a n d u s

David Maggs, Paul Miller and Ron Ofri: Slatter‘s 
Fundamentals of Veterinary Ophthalmology, 
2007.

Bruce H. Grahn, Cheryl L. Gullen, Robert L. Peif-
fer: Vetrinary Ophthalmology Essentials, 2004.

Ronald C. Riis: Small Animal Ophthalmology 
Secrets, 2001.



Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 4 • 201012

LEMMIKLOOM

Kopsuussid koertel
Kristel Peetsalu1, Toivo Järvis2, Henri Siimon1

1 EMÜ VLI teraapia osakond, 2 EMÜ VLI nakkushaiguste osakond

Krenosomoos (tekitaja Crenosoma vulpis) 
on haruldane ja koertel Eestis seni diag-
noosimata hingamisteede parasitoos. 
Seetõttu on käesolev krenosomoosileid 
antud valdkonnas tähelepanuväärne, ar-
vestades fakti, et nädalase vahega diag-
noositi EMÜ väikeloomakliinikus koguni 
kaks haigusjuhtumit.

Esimeseks patsiendiks oli 2,5 aastane 
isane kastreerimata väike inglise jänese-
koer (beagle), kes oli omaniku väitel just-
kui öökinud ja oksendanud juba kaks kuud. 
Lisaks oli koeral varem esinenud respira-
toorseid probleeme, seda eriti läbi nina 
hingamisel. Siiski oli looma enesetunne 
omaniku sõnul väga hea, teisi terviseprob-
leeme ei esinenud. Loom oli vaktsineeri-
tud ja dehelmintiseeritud.

Kliinilisel ülevaatusel patoloogilist leidu 
ei tuvastatud, koer tundis end hästi ega 
öökinud kordagi. Hingamisteede ja see-
deelundkonna probleemide kahtluse tõttu 
tehti röntgenülesvõtted nii rinna- kui ka 
kõhuõõnest, kuid need olid patoloogilise 
leiuta. Uuringute käigus ei selgunud mida-
gi, mis selgitanuks omaniku poolt tähelda-
tud nähtusi ning kuna koera enesetunne oli 
hea, saadeti patsient kodusele jälgimisele. 
Omanikku juhendati, millele kirjeldatud 
episoodi taaskordumisel tähelepanu pöö-
rata (sagedus, kõhupressi kaasnevus, mil-
lal tekib, kaua kestab) ja tal soovitati teha 
video koera käitumisest episoodi ajal.

Loomaomanik pöördus sama problee-
miga uuesti kliinikusse 1,5 nädala möödu-
des, sest loomal sagenesid niinimetatud 
öökimise/oksendamise episoodid. Sarna-
selt esimesele ei täheldatud ka teistkordsel 
kliinilisel uurimisel koera seisundis min-
geid muutusi. Patsient oli kliinikus viibimi-
se ajal reibas ega näidanud välja mingeid 
vaevusi. Kuna koera vaevuste kliiniline pilt 
tundus endiselt ebaselge, siis korrati soo-
vitust jäädvustada mainitud episoodid vi-
deole, mida omanik ka tegi. Filmitud kaad-
rites väljutas toas ringi kõndiv patsient 
vahusegust sülge ilma igasuguste eelnäh-
tudeta, sealhulgas puudus ka kõhupress. 
Mainitud käitumine viitas pigem regurgi-
tatsioonile kui omaniku kirjeldatud ööki-
misele/oksendamisele, seetõttu otsustati 
teha kontrastainega röntgenuuring. Vii-
mase eesmärgiks oli välistada probleemid 
söögitorus, täpsemalt söögitoru sopistu-
mise (divertiikuli) või laiendi esinemine. 

Nädal pärast viimast visiiti see protseduur 
ka tehti, kusjuures selleks ajaks olid võima-
liku regurgitatsiooniga seotud episoodid 
sagenenud (ligikaudu 10 korda tunnis) ja 
toimunud enamasti õhtuti. Röntgenuuring 
baariumsulfaadiga välistas söögitoru di-
vertiikuli ning laiendi, kuid uuringu käigus 
tekkis koeral episood, kus pärast köhimist 
väljutas ta vahusegust sülge. Eelnevaid 
asjaolusid arvesse võttes järeldati, et pat-
siendi öökimisreaktsioon seostub eelneva 
köhimisega. Köhimise põhjuse välja sel-
gitamiseks otsustati teha bronhoskoopia 
ülemiste ja alumiste hingamisteede sei-
sundi hindamiseks ning bronhoalveolaar-
lavaaž (BAL). Viimane on protseduur, mille 
korral viiakse endoskoobi abil kopsu väik-
sematesse struktuuridesse steriilset 0,9% 
NaCl lahust. Pärast vedeliku sisestamist 
tõmmatakse see läbi endoskoobi tagasi 
süstlasse, saades sel viisil uurimismaterja-
li mikroskopeerimiseks.

Koer rahustati dexdomitori ja butorfa-
nooliga ning anesteseeriti propofooliga. 
Bronhoskoobi abil tuvastati, et kopsukude 
oli kergelt turses ja hüpereemiline. Hinga-
misteede limaskest oli kaetud seroos-li-
mase nõrega ning kaudaalsagarates olid 
nähtavad valged niitjad parasiidid. BALi 
vedelikuga suudeti välja loputada ka täis-
kasvanud parasiit, mis saadeti tuvastami-
seks instituudi parasitoloogia laboratoo-
riumisse, kus selgus, et tegemist oli Cre-
nosoma vulpis’e täiskasvanud isendiga. 
Proovis leidus ka ohtralt parasiidimune. 
Kogutud materjali tsütoloogilise uurimise 
tulemus oli järgmine: 46% neutrofiile, 41% 
eosinofiile, 6% lümfotsüüte ja 7% makro-
faage. Harjaproovis, mida uuriti mikro-
bioloogialaboris, patogeenset aeroobset 
või anaeroobset mikrofloorat ei leidunud. 
Lisaks võeti koeralt roojaproov, mille uuri-
mine flotatsioonimeetodil parasitoloogilist 
leidu ei kinnitanud.

Laboruuringute tulemuste alusel diag-
noositi koeral Crenosoma vulpis’e poolt 
põhjustatud kopsuusstõbi. Sellest lähtu-
valt otsustati koera raviks kasutada fen-
bendasooli, mille doos ning manustamis-
aeg kirjanduse andmeil varieeruvad. 

Teine patsient, kes analoogsete vaevus-
te all kannatas, oli kliinikusse referents-
patsiendina saadetud seitsmeaastane 
kastreerimata isane Sheltlandi lambakoer. 
Kaebuseks oli üle kahe kuu kestnud kroo-
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niline köha. Rindkerepiirkonnast tehtud 
röntgenülesvõttel ei täheldatud kopsukoe 
patoloogilisi muutusi, samuti ei esinenud 
kõrvalekaldeid verenäitajates. Koerale ma-
nustati antibiootikumi, kuid ravi ei andnud 
tulemust. Edasise uuringu käigus saadeti 
patsient bronhoskoopilisele uurimisele 
eesmärgiga teostada BAL selleks, et mää-
rata bakterite antibiootikumitundlikkus. 
Koer anesteseeriti kasutades propofooli. 
Bronhoskoopia käigus tuvastati, et kop-
sukude oli tugevalt hüpereemiline ning 
limaskest kaetud seroos-limase nõrega. 
Protseduuri hilisemas faasis leiti kaudaa-
lsagarates taas kopsuusse. Võetud ma-
terjali tsütoloogilise uurimise tulemus oli 
järgmine: 70% neutrofiile, 23% eosino-
fiile, 5% makrofaage ja 2% lümfotsüüte. 
Parasitoloogilise uuringu tulemusel lei-
ti hulgaliselt Crenosoma vulpis’e mune. 
Bakterioloogiline uuring oli patogeense 
mikrofloora leiuta. Haige koera raviks ka-
sutati fenbendasooli ning amoksitsilliini ja 
klavulaanhapet 10 päeva järjest.

Haigusetekitaja. Crenosoma vulpis’e isa-
sed isendid on 4–8 mm ja emased 12–16 
mm pikkused ümarussid. Nende keha 
eesotsas on rõngasjad kutiikulivoldid, mis 
annavad neile lülistunud välimuse (joonis 
1). Krenosoomid parasiteerivad rebastel, 
koertel jt koerlastel.

Lokalisatsioon. Bronhid ja trahhea.

Arenemine. Krenosoomid on kahepere-
mehelised biohelmindid (joonis 2). Ema-
sed väljutavad hingamisteede limasse 
vastsed või õhukesekestalised vastset 
sisaldavad munad, mis köhitakse suhu ja 
neelatakse alla. Koos looma roojaga satu-
vad väliskeskkonda 1. kasvujärgu vastsed. 
Seal tungivad nad vaheperemeesteks ole-
vatesse maismaatigudesse (põldnälkjas 
Agriolimax, teeteod Arion, merevaikteod 
Succinea jt), kus saavutavad nakkusvõime 
(L3) 2–3 nädalaga. Karnivoorid nakatuvad 
tigusid (ka parasiitide säilitusperemehi 
– närilisi, linde, kahepaikseid ja roomajaid 
– süües. Vastsed tungivad soolesina lümfi-
soontesse, liiguvad lümfiga kraniaalsesse 
õõnesveeni, verega südamesse ja kopsu, 
kus tungivad kapillaaridest välja ja saavu-
tavad hingamisteedes suguküpsuse (lüm-
fopulmonaalne ränne). On kirjeldatud ka 
vastsete rännet kopsu läbi maksa (hepato-
pulmonaalne ränne). Prepatentperiood on 
umbes 3 nädalat.

Levik. Krenosoomid esinevad rebastel sa-
gedamini kui koertel ja võivad olla prob-
leemiks farmirebastel, eriti vanuses 3–7 
kuud. Haigus ilmneb juuli alguses, saavu-
tab kõrgseisu sügisel ja vaibub detsemb-
ris, olles seotud maismaatigude arvukuse-
ga.

Joonis 1. Krenosoomi (Crenoso-
ma sp.) esiots (Bowman, 2009)

Joonis 2. Crenosoma vulpis’e arenemistsükkel
(Eckert jt, 2005)
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Kliinilised tunnused. Mõõduka invasioo-
ni korral loomad köhivad ja aevastavad. 
Intensiivsel tabandumisel lisanduvad kä-
hisev hingamine, palavik ja kõhnumine. 
Kroonilise haiguskulu korral esineb kroo-
niline bronhiit, kehvveresus, kõhnumine, 
aeglustub karvavahetus ja halveneb ka-
rusnaha kvaliteet.

Pato-anatoomiline diagnoos. Bronhiit, 
bronhioliit, bronhopneumoonia.

Labordiagnostika. Värske rooja uurimine 
1. kasvujärgu vastsete suhtes Baermanni 
meetodil. Krenosoomide vastsed on 250–
310 µm pikkused, helehallid, läbipaistvad, 
nende soolegranulatsioon puudub. Nende 
sabaots lõpeb kooniliselt ja on ventraalselt 
kõverdunud (joonis 3).

Võib uurida ka trahheaalsekreeti ja ra-
kendada bronhoskoopiat (joonis 4).

Tõrje. Nakatumise vältimiseks on oluline 
minimeerida karnivooride juurdepääsu 
maismaatigudele ja tigude juurdepääsu 
nakatunud karnivooride väljaheidetele.

Raviks kasutatakse levamisooli, fenben-
dasooli ja ivermektiini.

K i r j a n d u s

Bowman, D. D. Georgi’s Parasitology for Veterina-
rians, 9th ed., St.Louis: Saunders, 2009.

Eckert, J., Friedhoff, K., Zahner, H., Deplazes, P. 
Lehrbuch der Parasitologie für die Tiermedicin, 
Stuttgart: Enke Verlag, 2005.

Järvis, T. Koerte parasitoosid, Tartu: EPMÜ kirjas-
tus, 1998.

Joonis 3. Karnivooride kopsuusside vastsete (L1) kaudaalsed otsad: a) Aelurostrongylus 
abstrusus; b) Angiostrongylus vasorum; c) Crenosoma vulpis; d) Filaroides osleri (Eckert 
jt, 2005)

Joonis 4. Crenosoma vulpis kopsu kaudaal-
sagara bronhis (Peetsalu, 2010)
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Antimikroobsete vahendite kasutamisest 
hobuste ravimisel II
Reet Lätti

EMÜ VLI suurloomakliinik

Aminoglükosiidid

Aminoglükosiidid – streptomütsiin, genta-
mütsiin, neomütsiin, amikatsiin, tobramüt-
siin, kanamütsiin. Veterinaarmeditsiinis ka-
sutatakse aminoglükosiide stafülokokkide 
ja aeroobsete gram-negatiivsete bakterite 
poolt põhjustatud raskete nakkuste korral.

Nende toime on bakteritsiidne ja ravi 
tulemuslikkus sõltuv kontsentratsioonist. 
Näiteks gentamütsiin avaldab kontsentrat-
sioonis 0,5–5,0 µg/ml bakteritsiidset toimet 
gram-positiivsetesse ja mõnedesse gram-
negatiivsetesse bakteritesse; kontsentrat-
sioonis 10–15 µg/ml aga resistentsema-
tesse bakteritesse, näiteks Pseudomonas 
aeruginosa, Klebsiella pneumoniae ja 
Proteus mirabilis. Aminoglükosiididel on 
tugev postantibiootiline toime – aeg, mille 
jooksul ravimi kontsentratsioon on mini-
maalsest inhibeerivast kontsentratsioonist 
madalam, kuid ravimi poolt kahjustatud 
bakterid on organismi kaitsemehhanismi-
dele kättesaadavamad. Aminoglükosiidide 
antimikroobne toime võimendub aluseli-
ses keskkonnas (pH 6–8); happelises kesk-
konnas, nt mädas, nende toime nõrgeneb.

Toimespekter: aminoglükosiidid toimivad 
paljudesse gram-negatiivsetesse bakteri-
tesse, sh Pseudomonas, harvemini sta-
fülokokkidesse ja enterokokkidesse. Tund-
likud on ka mõned mükobakterite, spiro-
heetide ja mükoplasmade liigid. Strepto-
kokkidele avaldavad aminoglükosiidid toi-
met kombineerituna beetalaktaamanti-
biootikumiga. Salmonellad ja brutsellad 
on resistentsed, samuti anaeroobsed bak-
terid – aminoglükosiidid toimivad rakusi-
seselt ja vajavad läbi bakteriraku seina 
tungimiseks hapnikku.

Mikroobide resistentsust antibiootikumi-
dele põhjustavad mitmed tegurid. Bakterid 
toodavad ensüüme, mis takistavad amino-
glükosiidi molekulil bakteri ribosoomidega 
ühineda. Seda resistentsusmehhanismi 
suudavad bakterid omavahel üle kanda, 
nii et tekib ristresistentsus mitmele amino-
glükosiidile ja samuti mõnedele muudele 
antimikroobsetele ainetele, nt klooramfe-
nikoolile, tetratsükliinile ja trimetoprimile. 
Teine resistentsusmehhanism on bakteri 
seina läbitavuse vähenemine: bakteri hä-

vitamiseks läheb vaja suuremat ravimian-
nust. Selle tulemusena selekteeritakse ravi 
käigus välja resistentsemad bakterid. Liiga 
väikese ravimiannuse korral kujuneb bak-
teritel adaptiivne resistentsus välja paari 
tunniga. See püsib nii kaua, kui pikk on 
aminoglükosiidi poolväärtusaeg: üksiku 
annuse järel taastub bakterite osaline tund-
likkus ravimile 24 tunni möödudes. Seega, 
kui kasutada väikeseid annuseid ja manus-
tada neid tihti, jääb resistentsus püsima, 
suuremate dooside harvem annustamine 
tagab aga bakterite tundlikkuse säilimise. 
Neile põhimõtetele tuginedes soovitatakse 
aminoglükosiide manustada 24-tunnise in-
tervalliga.

Hobustel kasutatakse peamiselt genta-
mütsiini ja amikatsiini. Need imenduvad 
hästi lihasesse ja veeni manustatuna. Suu 
kaudu manustades imendumist ei toimu. 
Aminoglükosiidid tungivad hästi sünoo-
viasse, perilümfi, pleura-, perikardi- ja kõ-
huõõnevedelikku. Terapeutilist kontsent-
ratsiooni ei saavutata sapis, tserebrospi-
naalvedelikus, hingamisteede nõredes, 
eesnäärmenõres ja silma vesivedelikus. 
Samuti ei läbi aminoglükosiidid lõpptiinete 
märade platsentaarbarjääri. Kõige suure-
ma kontsentratsiooni saavutavad amino-
glükosiidid neerukoores, mõnevõrra ma-
dalama neerusäsis, ning veel madalama 
kopsudes, põrnas ja maksas.

Aminoglükosiidid elimineeritakse or-
ganismist uriini kaudu glomerulaarfiltrat-
siooni teel. Nad kogunevad neerutuubulite 
rakkudesse ja põhjustavad rakusurma ning 
seeläbi neerukahjustusi. Riski suurenda-
vad ravi kestus (pikem kui 7–10 päeva), 
atsidoos, elektrolüütide tasakaalu häired 
(hüpokaltseemia, hüponatreemia), krooni-
line neeruhaigus ja muude nefrotoksiliste 
ravimite, näiteks NSAIDide, samaaegne 
manustamine. Riski vähendavad antioksü-
dantide, nt E-vitamiini ja proteiini- ning 
kaltsiumirikka sööda andmine, samuti 
aminoglükosiidide manustamine õigetes 
doosides ja piisavalt harva, s.t üks kord 
päevas. Kõrvaltoimetena on täheldatud ka 
keskkõrva kahjustust, seda küll hobustel 
palju harvemini kui neerukahjustusi.

Kasutamine: gentamütsiin on levinuim 
hobustel kasutatav aminoglükosiid. Ami-
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katsiini kasutatakse juhul, kui mikroobidel 
on gentamütsiini vastu tekkinud resistent-
sus. Gentamütsiin toimib streptokokki-
desse paremini kui amikatsiin. Enamasti 
manustatakse gentamütsiini koos beeta-
laktaamantibiootikumiga, näiteks penit-
silliiniga. Kasutusalad on suhteliselt pii-
ratud: raske gram-negatiivne nakkus või 
varssade septitseemia. Kuna septitseemia 
(atsidoos ja elektrolüütide tasakaalu häi-
red) suurendab toksiliste kõrvaltoimete 
riski, on eriti tähtis ravimi annustamist 
kontrollida. Ideaalne oleks mõõta ravimi 
kontsentratsiooni plasmas, see aga on 
ebapraktiline ja kallis. Mõnevõrra kergem 
on jälgida muutusi uriinis: proteinuuria on 
neerukahjustuse esimene märk. Vähem 
töömahukas, kuid mitte nii tundlik meetod 
on seerumi kreatiniini mõõtmine – kreati-
niini tõus näitab küll neerukahjustust, kuid 
toimub paaripäevase hilinemisega. Prak-
tiliselt on kõige kergem pidada kinni täp-
sest annustamisest: gentamütsiini puhul 
6,6 mg/kg üks kord päevas, ning kahtluse 
korral kontrollida uriini.

Kõigest sellest võib järeldada, et amino-
glükosiidid on sobivaimad kasutamiseks 
kliinikuoludes, kus nende kõrvaltoimeid 
saab kõige täpsemini jälgida. Samuti va-
javad ravimit enamasti raskemini haiged 
hobused. Erandiks võib lugeda aminoglü-
kosiidide lokaalse manustamise: see suu-
rendab ravimi kontsentratsiooni soovitud 
kohas ja vähendab samaaegselt kõrval-
mõjude riski, kuna kontsentratsioon kogu 
organismis on väiksem. Näitena võib tuua 
gentamütsiini manustamise emakasse ja 
liigestesse, samuti jäsemete regionaalper-
fusiooni ja gentamütsiini nebuliseerimise 
(aurustamise) otse hingamisteedesse. 
Viimast kasutatakse hingamisteede kroo-
niliste nakkuste korral kombinatsioonis 
üldraviga.

Tetratsükliinid

Tetratsükliinide derivaadid on oksüte-
tratsükliin, kloortetratsükliin, doksütsükliin 
ja minotsükliin. Hobustel kasutatakse 
oksütetratsükliini ja doksütsükliini.

Tetratsükliinid toimivad tavalistes te-
rapeutilistes annustes bakteriostaatiliselt 
ning suuremates annustes bakteritsiid-
selt. Nende toime on tugevam happelises 
keskkonnas.

Toimespekter: laia toimespektriga tetra-
tsükliinid toimivad nii gram-negatiivsetesse 
kui -positiivsetesse bakteritesse, Chlamy-
dia, Mycoplasma ja Rickettsia liikidesse, sa-

muti rakusisestesse patogeenidesse (Law-
sonia intercellularis ja Rhodococcus equi). 
Enamik anaeroobe on tundlikud doksü-
tsükliinile. Resistentsed on enterokokid, 
Pseudomonas spp., E. coli, Klebsiella spp. 
ja Proteus spp., samuti enamik stafülokok-
ke. Tetratsükliinide kasutamist piirab fakt, 
et resistentsus neile kujuneb välja üsna 
kiiresti. Doksütsükliinil on peale antimik-
roobse toime ka muid toimeid: kuna see 
pidurdab maatrikspetalloproteinaaside 
sünteesi, on sel kerge põletikuvastane toi-
me, samuti kiirendab see silma sarvkesta 
paranemist, pidurdades sarvkesta lagun-
davate kollagenaaside toimet.

Manustamine: oksütetratsükliin ei imendu 
suukaudsel manustamisel. Lihasesisene 
manustamine põhjustab paikset turset ja 
põletikureaktsiooni. Näidustatud on aeg-
lane veenisisene manustamine; kiirel ma-
nustamisel alandab see vererõhku ja võib 
põhjustada kollapsi. Doksütsükliin imen-
dub suukaudsel manustamisel. Veenisi-
seselt on see kardiotoksiline ja põhjustab 
tahhükardiat, vererõhu alanemist ja har-
vemini kollapsi. Peab meeles pidama, et 
suukaudselt imendub see hästi varssadel 
ja palju halvemini täiskasvanud hobustel.

Tetratsükliinid tungivad hästi kõigisse 
kudedesse, välja arvatud kesknärvisüs-
teem. Ajukestade põletiku korral pene-
tratsioonivõime suureneb. Sünoovias ja 
peritoneaalvedelikus saavutatakse sama 
kõrge kontsentratsioon kui plasmas; en-
domeetriumis on see kaks korda kõrgem. 
Kontsentratsioon on kõrge hingamisteede 
nõredes, piimas ja uriinis. Samuti tungivad 
nad silma vesivedelikku ja pisaranõresse.

Oksütetratsükliin elimineeritakse orga-
nismist metaboliseerimata kujul uriiniga, 
osaliselt ka sapiga. Doksütsükliin eemal-
dub roojaga. Soolestikus on see inaktiiv-
ses vormis. Seega on doksütsükliinil vä-
hem kahjulikke kõrvaltoimeid (soolestiku 
ärritus, neerukahjustus).

Kõrvaltoimed: kaltsiumi sisaldavad ai-
ned (nt piim, antatsiidid) vähendavad te-
tratsükliinide suukaudset imendumist, eriti 
oksütetratsükliini puhul. Oksütetratsükliini 
puhul räägitakse tema soolestikku ärrita-
vast mõjust. Enamasti ilmneb see kõrval-
toime teiste stressitegurite, näiteks ope-
ratsiooni või transpordi koosmõjul, samuti 
liigsuurte annuste kasutamisel. Samad 
tegurid koos endotokseemia, dehüdree-
rumise ja hüpovoleemiaga suurendavad 
neerukahjustuse ohtu. Kiire soonesise-
ne manustamine võib põhjustada häireid 
südametegevuses ja sellest tulenevalt 
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vereringehäireid ning kollapsi. Oksüte-
tratsükliin mõjub nõrga lihasrelaksandina 
ja seda kasutatakse varssadel kõõluste 
kontraktuuride ravis. Samal põhjusel ei 
soovitata seda kasutada haiguste korral, 
kus lihaste töö on häiritud, näiteks botu-
lism.

Kuna doksütsükliin eemaldatakse or-
ganismist roojaga ja see on inaktiivses 
vormis, puuduvad sel kahjulikud kõrval-
toimed soolestikule ja neerudele. Suurtes 
doosides (üle 20 mg/kg) suureneb sooles-
tiku ärrituse risk. Veenisisene manustami-
ne põhjustab raskeid häireid südametege-
vuses ja on seega vastunäidustatud.

Kasutamine: tetratsükliinide kasutamine 
täiskasvanud hobustel on piiratud mikroo-
bide laialt levinud ravimitele resistentsuse 
tõttu. Siiski võib seda antibiogrammi mää-
ramise järgselt kasutada näiteks hingamis-
teede nakkuste korral. Mujal maailmas ka-
sutatakse oksütetratsükliini anaplasmoosi 

ja riketsiooside ravis, samuti Lawsonia in-
tercellularise poolt põhjustatud prolifera-
tiivse enteropaatia raviks noortel hobustel. 
Oksütetratsükliin on laialt levinud varssade 
kõõluste kontraktuuride korrigeerimisel, 
kusjuures aeglase infusioonina manusta-
takse ühekordne suur annus (2–4 g varsa 
kohta). Normaalannus on 5 mg/kg kaks 
korda päevas.

Doksütsükliini on kasutatud raskes-
ti paranevate sarvkestahaavandite ravis, 
samuti sobib see kasutamiseks varssadel 
– hea suukaudne imendumine, vähe kõr-
valtoimeid, samuti suhteliselt lai toimes-
pekter teevad temast hea üldantibiootiku-
mi. Resistentsust esineb vähem kui oksü-
tetratsükliinile.

K i r j a n d u s
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Piimakarjafarmide inspekteerimine kui toimiva 
veterinaarse karja tervise ja tootmis-
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Farmide inspekteerimine: 
eesmärgid ja iseloomustus

Farmide inspekteerimise eesmärgiks on 
avastada võimalikult varakult probleeme 
järgmistes karjakasvatuse olulistes vald-
kondades: toodangutase, loomade tervis, 
heaolu, tiinestumine, noorkarjakasvatus 
või inimeste tervishoid, kaasaarvatud loet-
letud valdkondi mõjutav tootmistegevuse 
juhtimine. Inspekteerimise käigus proto-
kollitakse kirjalikult mitte ainult avastatud 
kitsaskohad, vaid tuuakse välja ka farmi 
tugevad küljed. See dokument on põhi-
aluseks analüütilisele arutelule farmeri ja 
konsulteeriva loomaarsti vahel. Vastavalt 
farmeri soovile inspekteeritakse tema kar-
ja kas kord kuus või kolme või kuue kuu 
tagant. Selliste farmi inspekteerimiste tu-
lemusi saab kasutada ka farmi iga-aastase 
hetkeseisundi või varem karja teatud olu-
korra parandamiseks soovitatud abinõude 
rakendamise mõjususe hindamiseks.

Farmide inspekteerimisel pööratakse 
esialgu tähelepanu plussidele, miinustele, 
ohtudele ja võimalustele (SWOTi sarnane 
analüüs), mille alusel antakse esmane hin-
nang olukorrale, mis on aluseks farmeritele 
juba üksikasjalisemate küsimuste esitami-
seks mingi karjaprobleemi lahendamisel. 
Edasiseks aruteluks on vajalik esilekerki-
nud probleemide juba täpsem analüüs.

Inspekteerimist on võimalik läbi viia 
kõikides farmides nende suurusest, asu-
kohast, sisseseadest või farmeri poolt 
püstitatud tootmiseesmärkidest olenema-
ta; sõltumata sellest, kas farmis on korral-
datud arvutipõhine tootmisandmete sal-
vestamine ja analüüs või mitte. Sõltuvalt 
konkreetsest situatsioonist, saab inspek-
teerimist läbi viia kvalitatatiivselt või kvan-
titatiivselt. Mida vähem informatsiooni on 
kättesaadav farmist, seda pinnapealsemad 
ja oletuslikum on inspekteerimistulemu-
sed. Tavaliselt kulub ühe 50–100 lehmaga 
piimafarmi inspekteerimisele 30–40 mi-
nutit. Selline inspekteerimine on tasuline, 
kuigi selleks et farmereid sellesse projekti 
kaasata, sooritatakse esimene inspekteeri-
mine vahel ka tasuta.

Ja lõpuks on võimalik ühe või ka mitme 
inspekteerimise tulemusi võimalik kasuta-
da karja tervise parandamise veterinaarse-

te projektide detailsemaks programmeeri-
miseks.

Selles kirjatükis kirjeldatakse inspektee-
rimist näidispiimafarmis.

Inspekteerimise planeerimine

Selleks, et majanduslikult püsima jääda, 
peavad loomaarstid – praktikud tänapäe-
val tegelema nii veterinaarse teenindamise 
kui ka ravimite müügiga. Paljudel juhtudel 
ei piisa edukaks praksiseks ainult ravimite 
müügist, vaktsineerimistest ega visiitidest 
haige looma juurde. Sellega arvestamine 
kuulub tänapäeval turunõudluse valdkon-
da ja sellest tuleb lähtuda oma töö planee-
rimisel. Küsimusi, mida praktikud endalt 
küsima peaksid on mitmeid. Näiteks: 

Millised farmid tagavad umbes 80% 
teie praksise sissetulekutest?

Milliseid tooteid või teenuseid farmid 
teilt vajavad?

Millised on mu klientide ootused?
Kas mu praksises on tooteid või teenu-

seid, mis on aega nõudvad ja seetõttu suh-
teliselt kallid ega too eriti sisse, ning mille 
võiks võibolla minu poolt pakutavast üldi-
sest teenuste programmist välja võtta?

Farmi seirevisiidi selge sõnastamine 
ja välja pakkumine oleks näide uuest ve-
terinaarsest teenindamisest, mida prakti-
kud-loomaarstid piimafarmidele pakkuda 
võiks. See võiks kuuluda valdkonda klient 
vajab inventeerimist.

Selleks, et pakutav teenus oleks jätku-
suutlik, tuleb välja töötada läbimõeldud ja 
kõikide farmide jaoks ühtlane hindamis-
süsteem. Edaspidi tuleb loomulikult iga 
farmi spetsiifilised teenusedetailid täpsus-
tada.

Farmi inspekteerimise (seire) küsimus-
tik peab hõlmama kolme valdkonda:
1. Loomade uurimine;
2. Loomade elukeskkonna uurimine;
3. Farmi kohta käivate andmebaaside uuri-

mine.
Arusaadavalt ei hinnata igal inspekteeri-

misel kõiki tabelis 1 esitatud näitajaid, ega 
pöörata neile üksikelementidele võrdset 
tähelepanu. Farmeri poolt esitatud prio-
riteedid ja veterinaari kasutada olev aeg 
määravad seire intensiivsuse ehk mahu 
(kas kogu karja või 20% suuruse valimi, 
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kas kogu lüpsigrupi või üksikute loomade 
hindamine), sageduse (nt on mõttetu hin-
nata kehakonditsiooni iga kuu, sest see ei 
muutu nii kiiresti) ja näidustuse (nt tabelis 
1 tärniga tähistatud elemente hinnatakse 
vaid siis, kui kehakonditsioon vihjab puu-
dujääkidele või kui on täheldatud prob-
leeme toodanguga) Farmi inspekteeriv 
loomaarst peab endale eelnevalt selgeks 
tegema, milliseid seiregraafikus olevaid 
parameetreid saab ta hinnata lihtsalt, ilma 
erilise ajakuluta, milliste hindamiseks on 
vaja aga sooritada mingeid rohkem aega 
nõudvaid manipulatsioone. Söötmisalas-
te hindamiste tegemiseks tuleks kaasata 
neutraalne söötmisekspert, et saadud tu-
lemused oleksid usaldusväärsed. Kõige 
olulisem on, et saadud andmete interpre-
teerimise alusel oleks võimalik teha ana-
lüüs ja selle baasil välja töötada lühemaks 
või pikemaks ajaks mõeldud tegevusplaan 
täheldatud puuduste kõrvaldamiseks.

Üldiselt arutatakse rutiinse inspekteeri-
mise käigus farmeritega nende prioriteete 
puudutavaid küsimusi. Sellise arutelu alu-
seks on farmeri enda poolt antud hinnang 
oma farmi teatud parameetrite (toodang, 
udaratervishoid, jäsemete tervishoid, si-
gimisnäitajad, noorkarja olukord, looma-
de heaolu, tervishoid) kohta. Subjektiivse 
enesehinnangu eelpool loetletud para-
meetrite kohta annab farmer ise viie palli 
süsteemis (1 – ebarahuldav kuni 5 – rahul-
dav). See võimaldab inspekteerival looma-
arstil jõuda kiiresti arusaamisele, millega 

tema klient pole rahul ja lähtudes sellest 
pöörata inspekteerimisel neile probleemi-
dele suuremat tähelepanu ning lähtuvalt 
uurimistulemustest juba koostada vajaliku 
tegevusplaani nende lahendamiseks.

Väga üldine karja inspekteerimine tugi-
neb pelgalt erinevate parameetrite orga-
noleptilisele ehk kvalitatiivsele hindami-
sele, kasutades selleks silmi, kõrvu, nina. 
See tähendab seda, et lehmi ei puudutada 
ega uurita kliiniliselt, aga sooritatakse siis-
ki vajalik karja ülevaatus, kulutades selleks 
30–40 minutit. Farmi visiteerimisprotokol-
lis märgitakse ära avastatud tugevad ja 
nõrgad küljed. See esmane protokoll saab 
olema aluseks edasiseks aruteluks farme-
riga. Sellist inspekteerimist on vaja aja 
möödudes korrata.

Oletame, et meil on vaja inspekteerida 
80-pealist piimakarja. Esialgne vestlus far-
meriga viitab tema soovile saada rohkem 
informatsiooni talle ilmnenud problee-
midest tiinestumise ja piimatoodanguga. 
Sellisel juhul tuleb neile kahele probleemi-
le ka keskenduda, aga loomaarstina ei tohi 
eirata ka teisi eelmistega seotud valdkondi 
nagu sõrgade tervis, udaratervis ja noor-
karjakasvatus.

Antud legendis tuleks inspekteerimine 
planeerida neljale visiidile, kusjuures eri-
nevatel kordadel tuleks tähelepanu pööra-
ta järgmistele näitajatele (tabel 2).

Inspekteerimise teostamisel on vaja 
aega nõudvamad uurimised hajutada eri-
nevate uurimiskordade vahel, et iga ins-

Loomade uurimine Keskkonna uurimine Farmi andmete uurimine

Eri lüpsigruppide loomade 
üldine kehakonditsioon

Loomade, sisseseade ja 
lautade üldine hügieeniline 
seisund

Piimatoodangu andmed

* Vatsa täituvus Lüpsihügieen Piima kvaliteedi andmed

* Rooja konsistents Lüpsitehnika Kunstliku seemenduse ja 
pullide andmed

* Seedumata sööda-
osiste esinemine roojas Lüpsimasinate töö kvaliteet Lauda seadmete seisund

Nisade seisund Pidamistingimused Vee kvaliteedi hindamise 
tulemused

Looma liikumine Sisekliima Söötade toiteväärtus
Longe ja jäsemete 
vigastused Jalavannide seisund Sõravärkimise tulemused

Traumad ja muud 
kehavigastused Karjatamistingimused Pinnaseanalüüsi tulemused

Tiinestumine Jootmisvahendite seisund Karja saneerimise plaan

Kliinilised haigusjuhud Söötade kvaliteet ja 
söötmise korraldus

Veterinaarsete manipulat-
sioonide andmed

Noorloomade juurdekasv Ternespiima jootmise 
korraldus Laboruuringute tulemused

Loomade käitumine Farmerite suhtumine 
loomadesse

Söödaratsiooni koostamise 
põhimõtted

Tabel 1. Näitlik loetelu kolme valdkonna elementidest farmi inspekteerimisel (seirel)
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pekteerimine mahuks 40 minutilisse ajali-
miiti. Näiteks korraldatakse loomade liiku-
mise ja noorkarja juurdekasvu hindamine 
erinevate visiitide ajal.

Niipea kui karja probleemid on mää-
ratletud, saab asuda nende põhjuste ana-
lüüsile. Kui seda ei suudeta teha esimese 
inspekteerimise ajal, tuleb inspekteerimist 
nagu ülal toodud, korrata. Selline märkus 
on olulise tähtsusega, sest sageli pole 
tegemist ainult ühe probleemiga ja ühel 
probleemil võivad olla mitmed põhjused. 
Kui inspekteerimine osutab mingile kind-
lale veterinaarsele probleemile karjas, on 
võimalik asuda selle põhjuste täpsemale 
analüüsile.

Lõppsõna

Käesolev artikkel on püüdnud rõhutada 
järgnevaid sõnumeid:
1. Tänapäeval peab praktiseeriv loomaarst 
oskama planeerida oma tegevusest tule-
nevaid majanduslikke näitajaid, mis aga 
sageli sunnivad otsima veterinaarse tee-
nindamise uusi vorme. 
2. Farmide veterinaarne inspekteerimine 
(seire) on selle üheks näiteks. Selle soo-
ritamine ei nõua erilist ajakulu (keskmiselt 
30 min) ja on seega suhteliselt odav, kuid 
pakub olulist informatsiooni farmi prob-
leemide kohta ja võimaldab inspekteeri-
val loomaarstil välja töötada strateegilise 
plaani nende kõrvaldamiseks. Rusikareeg-
lina võib igas piimafarmis leida vähemalt 
kümme puudust või probleemi! Farmeri 
nõustamine nõuab loomaarstilt õiget lähe-
nemist ja suhtlemisoskust. Asi on selles, 
et vastuvõetavast (rakendatavast) nõuan-
dest vaid ~30% jõuab farmerini tehnilise 
sõnumina, ~70% aga hoopiski ebaratsio-
naalsete elementide nagu empaatia, tun-

ded, tajumine, kehakeel, hääletoon, rahu-
likkus, vahendusel (Kleen, 2007). Tavaliselt 
on loomaarstid rohkem rääkijad ja vähem 
kuulajad ning sageli dominantsed oma 
suhtumises. Arutelu farmeriga aga nõuab 
aega ja peaks toimuma põhimõttel, et ae-
takse ühist asja. 
3. Inspekteerimisele eelnevalt annab far-
mer oma farmile enesehinnangu täites 
selleks vastava protokolli. Farmi inspek-
teerimise visiit võib toimuda erineval ta-
semel: a) üldine, kvalitatiivse hinnangu 
andev visiit, mille käigus saadakse siiski 
piisavat informatsiooni, et koostada far-
merile tegevusplaan tulevikuks; b) kitsa-
male probleemile või kaebuse valdkonna-
le (mastiidid, lonkamine, piimatoodang, 
söötmine) suunatud visiit, ja c) plusside, 
miinuste, ohtude ja võimaluste väljaselgi-
tamisele suunatud visiit. Viimasel juhul tu-
leb loomaarstil anda konkreetsed hinnan-
gud erinevate näitajate kohta farmis. Selle 
kohta võib täpsemalt lugeda veebiaadres-
silt www.vacqa-international.com (kuues 
erinevas keeles). Inspekteerimisel saadud 
andmed sisestatakse ja salvestatakse ar-
vutisse tabelite, diagrammide ja loetelu-
dena, mis on kättesaadavad ka farmerile. 
Viimase motivatsiooni säilitamiseks on 
farmi tugevuste ja nõrkuste visualiseeri-
mine (graafi kud, joonised) eriti tähtis. 
Järgmistel inspekteerimisel saadud para-
meetreid võrreldakse (diagrammidena) 
varasematega, mis võimaldab järeldada 
farmeritele antud soovituste efektiivsuse 
üle. Edasine tegevusplaan lühemaks või 
pikemaks ajaks sõltub juba võrdleval ana-
lüüsil saadud tulemustest. Sel moel on 
loomaarstil õige mitmeid teenuse edasise 
pakkumise võimalusi, et farmerit tema 
karjas olevate probleemide lahendami-
seks õigete otsuste tegemisel abistada.

Tabel 2. Näide farmivisiitide teenusest, kus lisaks püsivate (korduvate) parameetrite 
hindamisele keskendutakse järgnevate visiitide ajal ka spetsiifi listele teguritele

Visiit 1 Visiit 2 Visiit 3 Visiit 4
Üldise hügieeni-
alase olukorra 
hindamine

Üldise hügieeni-
alase olukorra 
hindamine

Üldise hügieeni-
alase olukorra 
hindamine

Üldise hügieeni-
alase olukorra 
hindamine

Söödajääkide 
hindamine

Söödajääkide 
hindamine

Söödajääkide 
hindamine

Söödajääkide 
hindamine

Sööda kvaliteedi 
hindamine

Sööda kvaliteedi 
hindamine

Sööda kvaliteedi 
hindamine

Sööda kvaliteedi 
hindamine

Loomade kehakon-
ditsiooni hindamine

Noorkarja juurde-
kasvu hindamine

Loomade liikumise 
hindamine

Somaatiliste rakku-
de arvu hindamine

Karja tiinestumise 
hindamine

Karja tiinestumise 
hindamine

Karja tiinestumise 
hindamine

Karja tiinestumise 
hindamine

Piimatoodangu 
hindamine

Piimatoodangu 
hindamine

Piimatoodangu 
hindamine

Piimatoodangu 
hindamine

Piima kvaliteedi 
hindamine

Piima kvaliteedi 
hindamine

Piima kvaliteedi 
hindamine

Piima kvaliteedi 
hindamine
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Mikromeierei ja selle edasiarendus 
tehnoloogialaborite kompleksiks
Väino Poikalainen, Hannes Mootse, Lembit Lepasalu

EMÜ VLI toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond

Eesti Maaülikooli (EMÜ) veterinaarmedit-
siini ja loomakasvatuse instituudis algatati 
2005. aastal kava piimatehnoloogia labora-
tooriumi loomiseks ning 2007. aasta augus-
tis alustas see laboratoorium oma tegevust 
mikromeierei nime all. Tänaseks on mikro-
meiereist kujunenud toiduteaduse ja toi-
duainete tehnoloogia osakonna tehnoloo-
giline süda, mis toidab õppe- ja teadustöö 
praktilisi tegevusi ning tootearenduslikke 
algatusi ning toimib eeskujuna laboratoor-
se baasi edasisele arendamisele.

Mikromeierei erineb piimatööstustest 
eelkõige selle poolest, et opereerib üliväi-
keste toormekogustega. Kui suurtööstus-
tes võib piima pastöriseerida üle 50 000 
liitri tunnis, siis siinset pastörisaatorit läbib 
tunnis 10–20 liitrit piima. Vähene toorme-
vajadus annab mikromeiereile head eeldu-
sed tehnoloogiaalaste katsete ja praktilise 
õppe säästlikuks läbiviimiseks.

Kuna Eesti piimasektor vajab tööjõu pi-
devat erialast täiendamist, osaleb mikro-
meierei ka piimatehnoloogide täiendkoo-
litamises, korraldab piimatoodete tehno-
loogia alaseid seminare ja lühikursuseid. 
Eriti oluline on seejuures, et mikromeiereis 
saab omavahel siduda ühtseks tervikuks 
teoreetilise ja praktilise õppe.

Lisaks koolitustele pakub mikromeie-
rei häid võimalusi teaduse ja tootmise lä-
hendamiseks teineteisele. Tehnoloogiliste 
protsesside teaduslik uurimine võimaldab 
leida innovaatilisi lahendusi tööstuslikuks 
juurutamiseks. Samuti on siin võimalik 
süvitsi tegeleda konkreetsete protsesside 
ja toodete valmistamisel esinevate kitsas-
kohtade kõrvaldamisega. Lisaks uurimis-
tööle tehakse mikromeiereis koostööd et-
tevõtetega tootearenduses, et mitmekesis-
tada tootevalikut kaubanduses. Kõik need 
kolm põhilist tegevussuunda (koolitus, 
uurimistöö, tootearendus) on muutumas 
üha olulisemaks Eesti piimanduse taseme 
ja konkurentsivõime tagamisel. Tänu uue 
toiduainete tehnoloogia õppekava juu-
rutamisele paraneb veelgi enam õppe-, 
teadus- ning tootearendustöö omavaheli-
ne seos. Mikromeierei tegevusse on osalt 
kaasatud ka teised toiduainesektorid ning 
käivitatud on mitmeid uurimisteemasid 
ja tootearendusi liha- ja taimsete toodete 
tehnoloogia vallas.

Oma lühikese eksisteerimiseaja jooksul 
on mikromeierei pidevalt täienenud uute 
analüüsi- ja tehnoloogiliste seadmete ning 

abivahenditega. Seadmeparki püütakse 
edaspidigi uuendada ja täiendada, et teh-
noloogiline võimekus suudaks aja nõuete-
ga kaasas käia ning olla ettevõtjatele abiks 
ja eeskujuks innovaatiliste ideede juuruta-
misel.

Mikromeierei seadmed

Mikromeierei seadmed võimaldavad soori-
tada praktiliselt kõiki piima töötlemise põ-
hioperatsioone. Seejuures vastavad sead-
med tänapäeva hügieeninõuetele, on teh-
niliselt kaasaegsed ning varustatud anduri-
te ja kontrolleritega oluliste tehnoloogiliste 
parameetrite automaatseks mõõtmiseks, 
salvestamiseks ja arvutitöötluseks.

Praeguseks on mikromeiereis kokku 20 
erinevat seadet, nende seas nii eeltöötluse 
ja piima vastuvõtuga seostatavaid kui ka 
eriseadmeid, mida kasutatakse vastava-
te tootegruppide valmistamiseks. Selline 
seadmepark võimaldab piima laboratoor-
set töötlust teha samasuguste etappide ja 
tehnoloogiliste skeemide kohaselt nagu 
piimatööstusteski.

Täiendavalt on olemas ka laboratoorsed 
seadmed ja vahendid mitmesugusteks 
traditsioonilisteks keemilisteks analüüsi-
deks (näiteks rasvasisalduse määramine 
Gerberi meetodil, kuivaine määramiseks 
kuivatamise meetodil, üldhappesuse mää-
ramiseks tiitrimisega jne).

Õppe-, teadus- ja arendustöö tõhusust 
on aidanud suurendada ka mikromeie-
reisse soetatud kaasaegsed infotehno-
loogilised vahendeid ja nendega varus-
tatud süsteemid: arvutid, netikaamerad, 
videoprojektorid. Mikromeiereis kasutata-
vad arvutid ja nende juhtimisel töötavad 
analüüsivahendid on ühendatud EMÜ ül-
disesse arvutivõrku, mis võimaldab lisaks 
operatiivsele infovahetusele muuta paljud 
tööprotsessid jälgitavaks ja osalt ka juhita-
vaks distantsilt. Selliselt võib mikromeie-
reis toimuvat interneti kaudu demonst-
reerida ka rohkearvulise kuulajaskonnaga 
konverentsidel ja auditooriumides.

Süvauuringuid võimaldavatest süsteemi-
dest on mikromeiereisse praeguseks han-
gitud automaatse pilditöötluse program-
midega varustatud stereo- ja binokulaarne 
digitaalmikroskoop, millega saab sooritada 
toodete mikrostruktuuri analüüsi.

Samasugust kõrgtehnoloogilist teadus-
tööks vajalikku aparatuuri hangitakse juur-
de ka edaspidi. Praeguseks on juba sõlmi-
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tud kokkulepped kolloidosakeste suurus-
jaotuse analüsaatori ja viskosimeetrilise 
analüsaatori ostmiseks.

Arendustegevusest 
mikromeiereis

Mikromeiereid on kaasatud rakenduslike 
uurimuste läbiviimiseks ja tootearendus-
likku tegevusse. Tänaseks on sooritatud 
mitmeid tootearenduskatseid ja uurimusi 
eesmärgiga mitmekesistada piimatoodete 
nomenklatuuri. Neist võiks esile tuua järg-
misi töid:
• kontsentreeritud vadakutoodete välja-

töötamine (vadakukasutuse problemaa-
tikat käsitleti laiemalt ka EASi eeluurin-
gus, sellele anti kõrge hinnang ja heaks-
kiit rakendusuuringu algatamiseks);

• taimsete lisanditega mahejäätise välja-
töötamine (antud tehnoloogia on täna-
seks Eesti Patendiametis kaitstud kasu-
liku mudeliga);

• tehnoloogiliste parameetrite väljatöö-
tamine taimsete lisanditega sulatatud 
Ricotta tootmiseks;

• laktoosi kristalliseerimine Ricotta vada-
kust;

• ternespiima töötlemisvõimaluste ja too-
tenomenklatuuri laiendamine.

Toiduainete tehnoloogia labora-
toorse kompleksi programm –
tuumikosa EMÜ toidumaja 
„Alimentariumi“ arendamisel

EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasva-
tuse instituudis on mikromeierei eeskujul 
käivitatud programm, mille eesmärgiks 

on sarnaselt välja arendada toiduainete 
tehnoloogia laboratoorne baas. Niisugu-
se baasi olemasolu on vajalik erinevate 
ülikooli instituutide teadusüksustele ning 
ettevõtetele, kus tegeletakse toiduahela 
mingi osaga. Ühtlasi aitaks korralik labo-
ratoorne baas toiduahelaid puudutavaid 
erialasid omavahel tihedamalt siduda ning 
muuta vastav teadus- ja arendustöö inter-
distsiplinaarseks. Samuti suurendab eri-
nevate toiduainevaldkondade ja toiduahe-
la lülide koostoime ühtses struktuuris 
märgatavalt uurimistöö ja tootearenduse 
sünergiat. See nõuab aga tehnoloogiliste 
laboratooriumide väljaarendamist kõikide 
oluliste toiduainegruppide lõikes nii, et 
neist kujuneks ühtne, vajalike abiruumide 
ja analüüsivõimalustega kompleks.

Loodava kompleksi teadus-, arendus- ja 
õppetegevus oleksid omakorda vastastik-
ku tihedalt seotud ülikooli teiste laboratoo-
riumide võrgustikega, kus saab sooritada 
süvauuringuid biokeemia, mikrobioloogia, 
mikrostruktuuri jms vallas (joonis 1).

Kompleksi võimalused ja seotus EMÜ 
teiste teaduslaboritega kujuneb siis ka 
unikaalseks platvormiks, et tihendada rah-
vusvahelist koostööd ja sidemeid ettevõt-
lussektoriga. 

Selles on ette nähtud järgmised õppe- 
ja arenduslaboratooriumid:
1) mikromeierei, mida täiendatakse seni 

puuduvate seadmetega;
2) lihasaaduste laboratoorium, mille loo-

mine praegu käib;
3) taimsete saaduste laboratoorium (koos-

neb pagaritoodete, jookide ja konser-
veeritud toodete laboritest), mille loo-

Joonis 1. Toiduainete tehnoloogia laborkompleksi (TTLK) struktuur ja seostus EMÜ muude 
teaduslaborite võrgustiku ning toidu tooteahela ettevõtlusega
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mist alustatakse lihatoodete tehnoloo-
gia laboratooriumi valmimisel.

Iga õppe- ja arenduslaboratoorium peaks 
sisaldama:
1) antud valdkonna põhiliste tootegrup-

pide valmistamiseks vajalikke labora-
toorseid seadmeid, mis oleksid vähese 
energia- ja materjalikuluga ning võimal-
daksid tooteid valmistada üliväikestest 
toormekogustest;

2) toiduainete tootmisel nõutavaid vahen-
deid ja -sõlmi hügieeni tagamiseks;

3) ruume ja vahendeid individuaalseks uu-
rimis- ja arendustööks.

Toiduainete tehnoloogia laboratoorse 
kompleksi koosseisu kavandatakse lisaks 
tehnoloogialaboritele veel analüüsilabo-
ratooriumit, kaasaja nõuetele vastavat 
sensoorikalaborit ja informaatikalaborit, 
kus arvutite abil saab modelleerida tehno-
loogilisi protsesse, koostada jooniseid, si-
muleerida tööstuslikke tehnoloogilisi liine 
jne.

Toiduainete tehnoloogia laboratoorne 
kompleks vastab EMÜ teadus- ja aren-
dustegevuse strateegia eesmärkidele kuni 
2015. aastani: areneda välja teadus- ja 
arendustegevuse tunnustatud platvormiks 
(vajaliku infrastruktuuri ja eeldustega rah-
vusvaheliseks koostööks), soodustada in-
terdistsiplinaarsust teadus- ja arenduste-
gevuses ning õppetöös, laiendada rahvus-
vahelist koostööd, luua eeldused kaaluka-
mate uurimisprojektide käivitamiseks jne.

Õppetöös aitab laboratoorne kompleks:
1) süvendada praktiliste ja probleem-

orienteeritud õpingute osa;
2) siduda teoreetilise ja praktilise õppe 

sõlmprobleemidega, mis esinevad ette-
võtetes;

3) soodustada lõputööde kaudu uute uu-
rimisteemade käivitamist ja tootearen-
dust;

4) kaasata tootmises tegutsevaid tippspet-
sialiste õppeprotsessi ja uurimistöösse 
(joonis 2A).

Uurimistöös võimaldab laboratoorse 
kompleksi olemasolu algatada senisest 
enam projekte, mis käsitlevad suvalist toi-
duainete gruppi ning on suunatud:
1) toiduteaduslikele süvauuringutele;
2) toiduainete tehnoloogia alastele raken-

duslikele uuringutele;
3) maheuuringutele;
4) toiduohutuse uuringutele;
5) uute tervislike tootegruppide loomisega 

seotud uuringutele;
6) traditsioonilistele tootearenduslikele 

uuringutele;
7) tehnoloogilisele innovatsioonile;
8) toodete pakendamise, märgistamise ja 

kogu toidu tooteahelat käsitlevatele uu-
ringutele.

Täiendkoolitusel saab kompleksi abil:
1) panustada enam innovatsiooni ja uud-

sete tehnoloogiliste põhimõtete tutvus-
tamisse;

2) seostada koolitust senisest enam toidu 
tooteahelaga, ettevõtete konkreetsete 
tehnoloogiliste probleemide hindami-
sega ja neile lahenduste leidmisega;

3) kaasata õppe- ja koolitusprogrammide 
koostamisse vastava tootmisvaldkonna 
juhte ja spetsialiste;

4) käsitleda toodete märgistamise ja toidu 
tooteahela jälgitavuse problemaatikat 
(joonis 2B).

Seega võimaldab loodav toiduainete 
tehnoloogia laboratoorne kompleks liita 
orgaaniliseks tervikuks ülikoolis läbi vii-
dava toiduainete tehnoloogia ja toidu too-
teahelat käsitleva täiendkoolituse, õppe- ja 
teadustöö, tihendada sidemeid tootmiset-
tevõtete, erialaorganisatsioonide ja avali-
ku sektoriga ning tõhustada toiduvaldkon-
dade vahelist koostööd.

Joonis 2. Magistrantide õppetöö (a) ning PRIA ja tolliameti töötajate täiendõppe kur-
sus (b) mikromeiereis
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Nitraatide ja nitritite sisaldus köögiviljades 
ning tarbija poolt toidust saadavad kogused

Terje Elias, Aliida Kiis, Tõnu Püssa, Andres Elias, Kadrin Meremäe, 
Mati Roasto

EMÜ VLI toiduhügieeni osakond

Sissejuhatus
Väga paljudes riikides on üha suuremat 
tähelepanu hakatud pöörama nitraatide ja 
nitritite sisaldusele köögiviljades. Nimelt 
esineb nitraate ja nitriteid laialdaselt toi-
duainetes, seda nii lisaainete kui ka eba-
soovitavate saasteainetena. Suur huvi on 
tekkinud toiduga saadavate nitraatide ja 
nitritite dooside vastu, kuna üledoseerimi-
sel on neil kahjulik mõju inimese tervisele. 
Nitraatide toksilisus on suhteliselt madal, 
kuid nende taandumisproduktid nitritid on 
10–20 korda toksilisemad. Pidev nitraatide 
ja nitritite organismi sattumine võib põh-
justada tervisehäireid, eelkõige väikelastel 
ja suurendada methemoglobineemia tek-
kimise ohtu. Imikud ja väikelapsed on nitri-
tite ja nitraatide suhtes eriti tundlikud ning 
nende toit ei tohiks kõnealuseid ühendeid 
üle normi sisaldada. Nitritid moodusta-
vad amiinide ja amiididega reageerides 
N-nitroosoühendeid. Need ühendid on 
kantserogeensed ja teratogeensed nii loo-
madele kui inimestele ning võimendavad 
inimestel näiteks suhkruhaigust (WHO, 
1995).

Köögiviljades sisalduvad nitraadid on 
ühendid, kuid nende sisalduse määr sõltub 
mitmetest teguritest, nagu taimede liigist, 
väetiste kasutamisest, taimede kasvamise 
kohast, koristusajast ja säilitamisest (Han 
jt, 2008; Järvan, 2009). Suuremaid nitraa-
tide koguseid on leitud lehtköögiviljadest 
ning seetõttu on Euroopa Liidu määruse-
ga nr 1881/2006 lehtköögiviljadele kehtes-
tatud nitraatide sisalduse maksimaalsed 
piirnormid.

Tänapäeval on hakatud tervislikule toi-
tumisele järjest rohkem tähelepanu pöö-
rama. Sellest tulenevalt tarbitakse aina 
rohkem köögiviljapõhiseid toite: tooreid 
köögivilju, köögiviljadest valmistatud toor-
mahlu ning erineva kuumtöötluse läbinud 
köögivilju. Viimastel aastatel on populaa-
rseks muutunud köögiviljade toormahlad, 
kuid mahladest on võimalik saada väga 
suuri nitraatide ja nitritite doose, millised 
sageli kordades ületavad lubatava ADI 
(ingl acceptable daily intake; aktseptee-
ritav päevane tarbimiskogus) koguse. 
Erinevatel andmetel saadakse Euroopa 
riikides taimsete toiduainetega 40–92% 
üldisest nitraadikogusest (Dich jt., 1996). 
Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja 
loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni 
osakonnas teostatud uuringute põhjal an-

navad köögiviljad Eesti tarbijale 73% kogu 
saadavast nitraatide hulgast.

Päevas saadavate lisa- ja saasteainete 
koguste hindamiseks on Maailma Tervi-
seorganisatsioon (WHO) kehtestanud ADI 
väärtused e normid. Selle eesmärk on 
kaitsta tarbija tervist ja kohustada tootjaid 
oma tegevuses neid norme arvestama. 
Toiduga saadavad nitraatide ja nitritite 
kogused sõltuvad väga paljudest teguri-
test: tooraine ja valmistoidu nitraadi- ja 
nitritisisaldustest, menüüst, tarbitud toidu 
kogustest, toidu säilitamise tingimustest, 
geograafilisest piirkonnast jmt.

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorgani-
satsiooni (FAO) poolt lubatavad nitriti ja 
nitraadi päevased kogused olid normide 
kehtestamise algaastatel küllaltki kõrged. 
Näiteks oli 1962. aastal inimesele lubatav 
nitriti doos 0 kuni 0,4 mg ja nitraadi doos 
0 kuni 5,0 mg kg-1 1 kg kehamassi kohta 
(kk). Järgnevatel aastatel on nitraatide ja 
nitritite lubatavaid koguseid pidevalt vä-
hendatud ning tänaseks on nitriti doos 0 
kuni 0,06 mg kg-1 kk ja nitraadi doos 0 kuni 
3,7 mg kg-1 kk. Seega on 65-kilose täiskas-
vanud inimese maksimaalne lubatav nit-
raatide kogus 240,5 mg päevas ja nitritite 
kogus vastavalt 3,9 mg päevas.

Nitraatide sisaldus erinevates köögivil-
jades on väga erinev, mistõttu saab neid 
jagada viide põhilisse gruppi:
1. väga kõrge sisaldusega taimed, üle 

2500 mg kg-1: seller, salat, spinat, söögi-
peet, redis, rukola e põld-võõrkapsas;

2. kõrge sisaldusega taimed 1000–
2500 mg kg-1: hiina kapsas, till, nuikap-
sas, petersell, porrulauk;

3. keskmise sisaldusega taimed, 500–
1000 mg kg-1: kapsas, kaalikas;

4. madala sisaldusega taimed, 200–500 mg 
kg-1: porgand, lillkapsas, kurk, kõrvits;

5. väga madala sisaldusega taimed, alla 
200 mg kg-1: tomat, kartul, seened, mu-
gulsibul, küüslauk, asparaagus, marjad, 
puuviljad, tera- ja kaunviljad.
Algselt sisaldab köögivili väga vähe 

nitriteid, alla 5 mg kg-1 toorkaalu kohta. 
Vältimaks nitritite sisalduse suurenemist 
töötlemata köögiviljades peab neid säilita-
ma mitte toatemperatuuril, vaid jahedas ja 
mitte ülemäära niiskes ruumis. Talvel võe-
tud proovides on õige säilitamise korral 
täheldatud nitraadi sisalduse mõningast 
vähenemist võrreldes algsisaldusega.

Nitraatide ja nitritite sisalduse uurimi-
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seks köögiviljades ja köögiviljapõhistes 
toitudes, nende muundumise dünaamika 
kindlaks tegemiseks ning tarbijate poolt 
toiduga saadavate koguste teada saami-
seks teostati EMÜ VLI toiduhügieeni osa-
konnas vastavad uuringud.

Lühikokkuvõte töö tulemustest
Analüüsiti Eestis müüdavate erinevate 
köögiviljade nitraadisisaldust. Kuni Eu-
roopa Liiduga liitumiseni kehtisid Eestis 
paljude köögiviljade nitraatide sisaldusele 
piirnormid. Uuringute alusel leiti, et mak-
simaalselt lubatavaid nitraatide sisalduse 
piirnorme ületas 17% uuritud köögivilja-
dest. Kõige sagedamini esines piirnormi-
de ületamist talvel kasvatatud kurgis, ke-
vadises rohelises sibulas, kapsas, kaalikas 
ja punapeedis (Tabel 1). Lehtköögiviljad 
sisaldasid keskmiselt nitraate, alates 565 
mg kg-1 selleris, kuni kõrgeima sisalduse-
ni tillis 2936 mg kg-1. Nitritite sisaldus jäi 
kõigis uuritud köögiviljades alla 5 mg kg-1, 
mis oli kvantifitseerimise alampiir.

Järgneval uurimisperioodil uuriti katte 
all kasvatatud lehtköögivilju, maitsetaimi 
ja kurke. Kõrgeim oli nitraatide sisaldus 
rukolas, tillis, basiilikus, tüümianis ja pe-
tersellis. Eestis kasvatatud hiina kapsas 
sisaldas nitraate vähem (885 mg kg-1) võr-
reldes imporditud hiina kapsaga (1344 mg 
kg-1). Jaekaubanduses müüdav kurk on 
enamasti kasvanud katte all. Kui võrrelda 
Eestist pärit kurke ja imporditud kurke, siis 
kohalikud kurgid sisaldasid nitraate suure-
mas koguses (335 mg kg-1) kui imporditud 
(240 mg kg-1).

Samal perioodil uuriti sesoonsuse 
mõju katte all kasvatatud lehtköögivilja-
de nitraatide sisaldusele. Hetkel on kehtiv 
Euroopa Liidu määrus nr 1881/2006, mis 
kehtestab nitraatide piirnormid mitmete-
le lehtköögiviljadele. Vastavalt määrusele 
nr 1881/2006 sõltub kehtiv maksimaalne 
lubatav nitraatide sisaldus koristusajast – 
suvisele spinatile 2500 mg kg-1 ja talvisele 
spinatile 3000 mg kg-1; suvisel ajal korista-
tud värskele salatile 3500 mg kg-1 ja talvi-
sele 4500 mg kg-1; jääsalati tüüpi salatitele 
katte all kasvatatuna on nitraatide piirmäär 
2500 mg kg-1. Teistele lehtköögiviljadele, 
nagu hiina kapsas, seller, petersell, till jne 
piirnorme kehtestatud ei ole. Nitraatide si-
salduse sesoonne erinevus tehti kindlaks 
lehtsalatis ja spinatis. Talvel kasvatatud 
lehtsalat ja spinat sisaldasid nitraate suu-
remas koguses kui suvel, keskmiselt oli tal-
vel nitraatide sisaldus 3325 mg kg-1 ja 2584 
mg kg-1 ning suvel 2720 mg kg-1 ja 2090 
mg kg-1. Maksimaalselt lubatud nitraatide 
piirnorme ületas 11,4% lehtsalatitest ja 
12,5% spinatist. Lehtköögiviljadest tarbi-
takse Eestis kõige suuremates kogustes 
valget kapsast, mis kasvab põldudel ilma 
katteta. Kahe uurimisperioodi võrdluses 

on kapsaste keskmine nitraatide sisaldus 
mõnevõrra langenud. Aastatel 2003–2005 
oli kapsa keskmine nitraatide sisaldus 437 
mg kg-1 ja aastatel 2006–2008 oli see kesk-
miselt 382 mg kg-1.

Järgnevalt olid uurimise all köögivilja-
põhised toormahlad. Toormahladest uu-
riti: algset nitraatide ja nitritite sisaldust; 
algset mikroobisisaldust, st määrati bakte-
rite üldarv, coli-laadsete bakterite arv ning 
hallitus- ja pärmseente arv, lisaks ka pH 
väärtus. Uuriti kodustes tingimustes val-
mistatud porgandi-, kapsa-, peedi-, redise- 
ja kõrvitsamahlu. Toormahlade säilitamisel 
külmkapitemperatuuril (4–6 °C) ja toatem-
peratuuril (20-22 °C) toimuvate muutuste 
kindlaks tegemiseks määrati 24 tunni ja 48 
tunni järgsel säilitamisel nitraatide ja nitri-
tite sisaldus, bakterite üldarv, coli-laadsete 
bakterite arv ning hallitus- ja pärmseente 
arv ja pH väärtus. Nitraatide algsisaldus oli 
kõrge kodustes tingimustes valmistatud 
punapeedimahlas (2625 mg kg-1) ning re-
disemahlas (4615 mg kg-1).

Nitraatide sisaldus langes 24-tunnise 
toatemperatuuril säilitamise järel 26–66% 
algsest tasemest. Samas, mahlade säilita-
misel 48 tundi toatemperatuuril langes nit-
raatide sisaldus porgandimahlas 163 mg 
l-1 kuni 6,7 mg l-1, punapeedimahlas 2625 
mg l-1 kuni 523 mg l-1 ja redisemahlas 4615 
mg l-1 kuni 1772 mg l-1. Samaaegselt tõusis 
nitritite sisaldus vastavalt 0,1 kuni 187 mg 
l-1, 2,1 kuni 578 mg l-1 ja 0,5 kuni 259 mg l-1. 
Külmkapitemperatuuril säilitamisel toimu-
sid nitraatide ja nitritite sisalduse muutu-
sed väiksemas ulatuses võrreldes toatem-
peratuuriga. Kõige rohkem tõusis nitritite 
sisaldus 48 tundi külmkapitemperatuuril 
säilitatud porgandimahlas, kuni 47 mg l-
1. Külmkapitemperatuuril säilitatud mah-
lades pH märkimisväärselt ei muutunud. 
Toatemperatuuril toimus märgatav pH 
langus kõigis mahlades, eelkõige redise-
mahlas 6,4-lt kuni 4,2-ni. Seega, mahlade 
säilitamisel pH väärtus langes ning nitritite 
sisaldus ja mikroobide üldarv suurenesid, 
millest võib järeldada, et nitraatide nitriti-
teks taandumisel oli suurim osa mikroob-
sel elutegevusel.

Kui võrrelda mikroobide üldarvu pärast 
48-tunnist säilitamist toatemperatuuril, 
siis mikroobide üldarv suurenes kodus-
tes tingimustes valmistatud toormahla-
des 173%. Säilitamisel toatemperatuuril 
suurenesid oluliselt coli-laadsete bakterite 
ning hallitus- ja pärmseente arv.

Köögiviljade ja köögiviljapõhis-
te toitude tarbimisest saadavad 
keskmised nitraatide kogused
Nitraate ja nitriteid saadakse toidust, joogi-
veest ja nendega saastunud keskkonnast. 
Põhikoguse, 60–90% nitraate saab inime-
ne siiski köögiviljadest ja köögivilja baa-
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sil valmistatud toitudest, 11% joogiveest 
ning vähesel määral teistest toiduainetest 
(juust, lihatooted jm). Nitrititest, mis on 
tarbija tervisele 10 korda ohtlikumad kui 
nitraadid, saab inimene 65-92% lihatoo-
detest, köögiviljatoodetest saadakse nitri-
teid ainult 15%. Antud uuringust selgus, 
et köögiviljade pikaajalisel ebasobilikes 
tingimustes säilitamisel võib tarbija saada 
ohtliku koguse nitriteid.

Kogu Eesti elanikkond. Arvutuste alu-
seks on Eesti Statistikaameti aastaaru-
annetest võetud vastavasse tootegruppi 
kuuluvate toiduainete tarbimiskogused ja 
antud uurimuse käigus määratud köögi-
viljade nitraatide sisaldused. Arvutati iga 
köögiviljaliigi päevased tarbimiskogused 
grammides ja toidust saadavad keskmised 
nitraatide päevakogused milligrammides 
ühe elaniku kohta. Eesti elanik tarbib kõi-
ge enam kartulit, kapsast, kurki ja tomatit, 
keskmiselt vastavalt 200 g, 36 g, 31 g ja 
21 g päevas ja väga vähe lehtköögivilju – 
keskmiselt 5,9 g päevas. Kokku tarbib Eesti 
elanik keskmiselt 382 g köögivilju päevas 
ja saab nendest 62,3 mg nitraate päevas 
ehk 1,02 mg nitraate 1 kg kehamassi koh-
ta (kk). Keskmiseks kogu elanikkonna ke-
hakaaluks arvestati 60 kg. Maksimaalselt 
tarbida lubatav päevane (ADI) nitraatide 
kogus on 3,7 mg kk-1.

Lapsed vanuses 1 kuni 6 aastat. Laste 
poolt saadavate nitraadikoguste arvutami-
sel võeti aluseks Tartu suuremate lastea-
aedade toidumenüüde kuue kuu andmed. 
Nende andmete töötlemisel saadi eri liiki 
köögiviljade tarbimiskogused ühe lapse 
kohta päevas. Järgnevate arvutuste teos-
tamiseks jagati lapsed kahte vanuserüh-
ma: 1- kuni 3-aastased ja 4- kuni 6-aasta-
sed. Järgnevalt võeti aluseks vanuserüh-
ma keskmine kaal ning arvutati nitraatide 
kogused, mis lapsed köögiviljatoitudest 
saavad.

1- kuni 3-aastaste vanuserühmas tarbiti 
lapse kohta 198 g köögivilju ja saadi 26 mg 
nitraate päevas, mis moodustas 52% ADI-
st. 4- kuni 6-aastaste vanuserühma lapsed 
tarbisid köögivilju 226 g ja said nitraate 30 
mg päevas, mis moodustas 40% ADI-st. 
Köögiviljadest tarbisid lapsed kõige enam 
kartulit, kapsast ja porgandit, vastavalt 
150 g, 17 g ja 21 g päevas.

6- kuni 12-kuused imikud. Imikud saa-
vad nitraate köögiviljapüreedest. Antud 
uurimuses kasutatavad imikutoitude tarbi-
mise kogused võeti lastearstide vastava-
test tarbimissoovitustest. Erinevas vanu-
ses imikud saavad erineva koguse nitraa-
te, vahemikus 4,4 mg kuni 11 mg päevas, 
keskmiselt 7,8 mg päevas, mis moodus-
tab 22% ADI arvust.

Köögivilja toormahladest saadavad 
keskmised nitraatide ja nitritite kogused. 
Köögiviljade toormahladest saadavad 

keskmised nitraatide ja nitritite kogused 
sõltuvad oluliselt toormahla liigist, tarbi-
miskogusest ja mahla säilitamise tingi-
mustest. Köögivilja toormahlu ei tarbi kõik 
inimesed ja veel vähem tarbitakse neid 
igapäevaselt. Toormahlu tarbivad teatud 
vanuserühmadesse kuuluvad inimesed, 
eriti need, kes peavad lugu alternatiivme-
ditsiinist, ja kaalulangetajad. Väikelaste 
toidumenüüs on porgandi toormahl soo-
vitatav komponent.

Täiskasvanud tarbija. Kodustes tingi-
mustes värskelt valmistatud mahladest 
saab täiskasvanud tarbija päevas nitraate 
vahemikus 23 mg kapsamahlast kuni 462 
mg redisemahlast, mis on vastavalt 9,7% 
kuni 193% ADI-st. Mahlade säilitamisel nit-
raatide sisaldus langes ja nitritite sisaldus 
tõusis eriti kõrgele. Näiteks porgandimah-
la säilitamisel toatemperatuuril (20–22 °C) 
langes nitraatide sisaldus 24 tunni möödu-
misel 163 mg l-1 (algtase) kuni 64 mg l-1 ja 
nitritite sisaldus tõusis 0,1 mg l-1 (algtase) 
kuni 110 mg l-1. Analoogsed muutused nit-
raatide ja nitritite sisalduses toimusid ka 
teistes uuritud mahlades. Sellisest porgan-
dimahlast saab tarbija nitraate vähe (300 
ml tarbimisel 19 mg päevas), aga samas 
nitriteid väga palju – 33 mg päevas, mis 
moodustab 846% ADI-st. Selline mahl on 
tervisele ohtlik. Seega võime järeldada, et 
toormahlu tuleb tarbida värskelt ja vajadu-
sel säilitada külmkapis mitte üle 24 tunni.

Väikelapsed. Toormahladest soovita-
takse lastele anda ainult värsket porgandi-
mahla. Kui lastele vanuses 10 kuni 12 kuud 
antakse 30 ml värsket porgandimahla päe-
vas, siis sellest saab laps nitraate 12,9% ja 
nitriteid 0,5% ADI-st. Kui seda mahla on 
säilitatud külmkapis 24 tundi, siis saab nit-
raate 12% ja nitriteid märksa enam – 19,7% 
– ADI-st ning sama pikalt toatemperatuuril 
säilitatud mahlast saadakse nitraate 5% ja 
nitriteid koguni 540% ADI-st.
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Madis Aidnik

Professor Leo Valge
(17.07.1931–23.06.1975)

Leo Valge on loomaarstide noorele ja kesk-
ealisele põlvkonnale peaaegu tundmatu, 
kuna surm viis ta liialt vara. Vanem põlv-
kond mäletab teda aga kui Eesti loomaars-
titeaduse üht andekamat persooni, kellest 
jäänud pärand elab edasi veel tänagi.

Leo Valge sünnitalu asus Tartu vallas, 
mis pärast II maailmasõda jäi nn Raadi sõ-
javäelennuvälja territooriumile. Ajalehes 
„Edasi“ ilmunud nekroloogis on märgitud, 
et tal tuli juba maast-madalast kõvasti tööd 
teha, sest pere oli suur, kuid talu väike. Leo 
Valge isa, kes oli selle talu peremees, sat-
tus Saksa okupatsiooniajal Omakaitsesse. 
Teatavasti oli selles organisatsioonis üpris 
palju maamehi, kes pidid püssiga vahti 
pidama sildadel ja ühiskondlikult tähtsate 
hoonete juures. Eks seda tegi ka Leo isa. 
Nõukogude korra taastumisel maksis see 
talle kurjalt kätte ja mis veel halvem – jättis 
pleki külge ka ta lastele.

1950. aastal asub Leo Valge õppima Tar-
tu Riiklikku Ülikooli loomaarstiteaduskon-
da. On stalinismi rängemaid aegu. Samal 
50-ndal aastal toimub EKP VIII pleenum, 
mis vallandas nõiajahi intelligentsi vastu. 
Ülikoolis saadakse teada, et Leo on oma-
kaitselase poeg. Ilmar Müürsepp, kes õp-
pis esimesel kursusel koos Leoga, on mul-
le eravestluses öelnud, et Leo sai kusagilt 
teada eelseisvast eksmatrikuleerimisest 
ja otsustas ise ülikoolist lahkuda. Kolleeg 
Müürsepp oli tunnistajaks, kui Leo tellis 
Laia tänava telegraafist kaugekõne Lenin-
gradi Veterinaaria Instituuti ja kehvas vene 
keeles uuris loomaarstiks õppimise või-
malusi selles õppeasutuses. Leningradis 
õppimisele takistusi ei tehtud ja 
1955. aastal saab ta loomaarsti 
diplomi. Samal aastal asub ta 
tööle EPA Raadi õppe-katsema-
jandi vanemveterinaararstina. 
Aastatel 1955–1957 on ta ühtlasi 
EPA kirurgia ja sünnitusabi ka-
teedri assistent, õpetades sünni-
tusabi ja günekoloogiat. Raadil 
töötades hakkab temas märku 
andma teadlane. Tema huvior-
biidiks kujunevad piimalehma-
de ainevahetushäired. 1965. 
aastal omistatakse Leo Valgele 
veterinaariateaduste kandidaadi 
kraad. Samal aastal sureb dot-
sent Valentin Sepp ja 1966. aas-
tast tuleb Leo Valge korraliseks 
õppejõuks sünnitusabi alal.

Alustab ta vanemõpetajana. Minu kursus 
oli esimene, kellele ta täies mahus õpetas 
sünnitusabi, günekoloogiat ja kunstlikku 
seemendust. Mul on tänini selgelt meeles 
tema esimene loeng Leningradi mnt (Nar-
va mnt) 84 I auditooriumis. Meile, üliõpi-
lastele, jättis ta juba esimesel korral hea 
mulje. Korrektselt riietatud, brünett lokkis 
juustega noor mees. Kuna ta oli praktikast 
tulnud, siis hindasime kõrgelt tema prakti-
kume, mis mitte kunagi ei kujunenud teo-
retiseerivateks, vaid panid meie jalad kind-
lalt maha. Loengud olid tal sisu poolest sa-
muti head, kuid kõnemees ta eriti ei olnud. 
Esitas ta materjali kuidagi tagasihoidlikult, 
kohati isegi ebalevalt. Nüüd tagantjärele 
tarkusega võin öelda, et õppejõuna oli Leo 
Valge tööhull. Ma ei tea oma õpetajatest 
peale tema ühtki teist, kes vabatahtlikult 
oleks oma aega raisanud üliõpilaste õppe-
väliseks õpetamiseks. Minust noorematele 
üliõpilastele organiseeris ta nn sünnitusabi 
erirühma. See tähendas seda, et õppetöö-
välisel ajal (ka öösel kui vaja) sõideti farmi-
desse vabatahtlikkuse alusel formeerunud 
üliõpilasrühmaga teostama sünnitusabi ja 
günekoloogiaalaseid töid. Need, kes tollal 
selles rühma osalesid, on siiani tänulikud. 
Siit sai vundamendi ka Tartu veterinaaria-
koolkonda iseloomustanud praktiline külg, 
mis ilmselgelt hiljem siia rohkelt ka soom-
lastest üliõpilasi tõmbas.

Õppejõutöö lahutamatuks osaks on 
teaduslikud uuringud. 1968. aastal orga-
niseeris Leo Valge kirurgia ja sünnitusabi 
kateedri juurde veiste poegimisjärgsete 
ainevahetushäirete uurimise grupi, mille 
teaduslikuks juhendajaks ta jääb kuni sur-
mani. Selle grupi esimesteks töötajateks 
olid Eha Kask (hariduselt farmatseut) ja 

Leo Valge Astrupi aparaadiga vere happe-leelisseisundit määramas
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Hille Marran (hariduselt loomaarst). Ilm-
selgelt oli Leo Valgel selle grupi loomisega 
kaks eesmärki – teostada uuringuid dokto-
ritööks ja tuua kolhooside ja sovhoosidega 
sõlmitud lepingutega sisse raha uurimis-
grupi eksisteerimiseks. Nõukogude ajal oli 
korraliku aparatuuri muretsemine tavatea-
duskondadel rist ja viletsus. Välismaisest 
aparatuurist nähti välisvaluuta puudumi-
sel ainult und. Leo Valgel õnnestus mingi-
te nippidega osta Zeissi leekfotomeeter ja 
Taani päritoluga vere happe-leelisseisun-
dit määrav Astrupi aparaat. Arvatavasti oli 
tal Leningradis õppimise ajast keegi sõber 
või tuttav Moskvasse „pumba juurde“ sat-
tunud.

Soetatud aparatuur võimaldas teha veis-
te ainevahetuse alal tõsiseltvõetavaid uu-
ringuid, mis ei pakkunud huvi ainult meil 
Eestis, vaid ka mujal. Kas saab olla teadla-
sele veel suuremat tunnustust kui see, et 
sinu teadmiste ja uurimiste vastu tuntakse 
laialdast huvi. Nõukogude ajal oli loomaarst 
see, kes sõnnikurenni surutuna pidi süst-
laga tegema imet, et säiluks lehm ja tema 
toodang. Kui see nii ei läinud, siis ohustas 
loomaarsti prokuratuur. Enda kaitseks oli 
vaja pabereid, mis näitaksid, et loomade 
halva tervise ja kehva toodangu põhjus on 
hoopis mujal kui loomaarsti kahjulikus te-
gevuses. Nende indulgentsikirjade saami-
seks oli Leo Valge loodud uurimisgrupp kui 
pattude lunastamise kontor. Pärast tema 
surma, kui uurimisgrupi eesotsas oli dot-
sent Kaarel Kadarik, jätkus sama tendents. 
Oh kui paljud meist kasutasid Leost jäänud 
pärandist kateedrite, aga ka isiklike huvide 
rahuldamiseks.

Leo Valge kaitses 27. mail 1971. aastal 
Eesti NSV Teaduste Akadeemia bioloo-
giateaduste nõukogu istungil doktoritööd 
teemal „Veiste vere biokeemiliste näitaja-
te iseloomustus ja happe-leelistasakaalu 
taastamine“. Oponentide nimekiri oli mul-
jetavaldav: G. V. Zverjeva (Lenini-nime-
lise Üleliidulise Põllumajandusteaduste 
Akadeemia (VASHNIL), korrespondent-
liige, Ukraina NSV teeneline teadlane, 
veterinaariateaduste doktor, professor), 
F. J. Palti (VASHNIL-i korrespondentliige, 
bioloogiateaduste doktor, professor), E. 
K. Valdman (bioloogiateaduste doktor). 
Vaatamata edukale kaitsmisele erialanõu-
kogus läks väitekiri tollases NSVL-s veel-
kordsele läbivaatamisele Moskvas asunud 
VAK-i (kõrgem atestatsioonikomisjon). Kui 
selles asutuses leiti, et töö autor väärib 
teaduskraadi, siis väljastati vastav diplom. 
Kahjuks VAK ei lähtunud ainult kaitstud 
töö teaduslikust väärtusest. Arvestati ka 
märgukirju, mis pigem olid dissertanti kui 
inimest halvustavad. Sellised kirjad tähen-
dasid teaduskraadi andmisega viivitamist 
või sellest hoopis keeldumist. VAK-i ham-
masrataste vahele sattus ka Leo Valge. 

Ilmselgelt kellelegi oma majast oli vastu-
karva, et talle omistatakse doktorikraad. 
Teda kutsuti VAK-i korduvalt selgitusi and-
ma. Alles 1974. aastal, seega 3 aastat pä-
rast kaitsmist sai ta kätte doktoridiplomi. 
Kuid kohe tuli uus ja rängim probleem. 
Leo Valge tollasel kaastöötajal Eha Kasel 
on meeles, et teade teaduskraadi andmi-
sest saabus laupäeval ja järgmise näda-
la neljapäeval sai ta arstidelt kahtlustuse 
vähktõvele. Juba lootusetult haigena saab 
ta professoriks ja üritab tahtejõu varal jät-
kata õppe- ja teadustööd. Vikatimees on 
aga visam ja professor Leo Valge sureb 
23. juunil 1975. aastal, kuu enne 44-aasta-
seks saamist. Temast jäävad järele ligi 60 
trükis avaldatud tööd ja teaduskontaktid 
NSVL-s ning välismaal. Leo Valget ennast 
NSVL-st välja ei lastud. Samas on desin-
formeerivalt 1981. a. ilmunud „Eesti Põl-
lumajanduse Akadeemia õppe-teadusliku 
koosseisu bio-bibliograafilises teatmeteo-
ses“ öeldud, et ta on esinenud ettekande-
ga hapete-aluste tasakaalu sümpoosionil 
Brnos (1969) ja ülemaailmsel veisehaigus-
te kongressil Philadelphias (1970).

Lõpetamata jäi veterinaarsünnitusabi, 
günekoloogia ja kunstliku seemenduse 
õpik. Juhendajata jäi Vello Kuusksalu, kel-
les Leo nägi oma töö jätkajat. Lahkunust 
jäid maha lesk ja kaks poega. Oma eluajal 
nägi ta läbilöögivõimelisena nooremat 
poega. Nagu oleks elus toimunud tagasi-
löökidest veel vähe – pojad oskasid maha 
mängida isa poolt Vahi tänavasse ehitatud 
maja. Selle tõttu tuli näguripäevi näha ka 
Leo lesel Irjal.

Leo surm tõi ka minu elukäiku kardinaal-
se pöörde. Vahetult pärast Leo surma (juuni 
lõpus või juuli alguses 1975) võttis minuga 
ühendust tollane kirurgia ja sünnitusabi ka-
teedri juhataja Kaljo Reidla ja pakkus mulle 
assistendi kohta sünnitusabi, günekoloo-
gia ja kunstliku seemenduse alal. Õpetama 
pidin hakkama zootehnika ja veterinaaria 
(seemendus) üliõpilasi. Ütlen ausalt, et et-
tepanek tekitas minus suure ideoloogilise 
segaduse. Üliõpilaspõlves ei tundnud ma 
end sünnitusabis ja günekoloogias eriti ko-
dus olevana. Kandidaadikraad oli saadud 
lindude salmonelloosi alal, kuid esimene 
armastus see lindude värk küll ei olnud. 
Pigem oli salaarmastuseks mikrobioloogia. 
Poolt ja vastuargumente kaaludes tegin ot-
suse: „Kes ei riski, ei saa isegi vanglasse.“ 
Tagantjärele tark olles võin öelda, et risk 
vääris küünlaid. Õueülene kolleeg Harald 
Tikk püüdis mind küll hirmutada: „Enne sind 
on sel kohal kaks meest noorelt teise ilma 
läinud (V. Sepp ja L. Valge). Ole ettevaat-
lik!“ Õnneks kolm ei ole alati kohtuseadus.

Minu õpetaja Leo Valge puhkab Raadi 
kalmistul omaehitatud majast mitte kau-
gel. 

(Järgneb)
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Tadžikistanis veterinaarteenistuse ümber-
korraldamist nõustamas

Toomas Tiirats

EMÜ VLI direktor

Kõik sai alguse kunagisest vestlusest 
Rootsi kolleegidega, keda huvitas veteri-
naarmeditsiini õppekorralduse ja veteri-
naarteenistuse muudatused Eestis nõu-
kogudejärgsel perioodil. Olin toonase ju-
tuajamise juba unustada jõudnud, kui ligi 
kaks aastat hiljem helistas mulle kolleeg Ulf 
Magnusson ja veenis mind esitama taotlu-
se kandideerimaks ajutise rahvusvahelise 
veterinaareksperdi kohale Tadžikistanis.

Esimene kuu aega kestnud lähetus 
Kesk-Aasiasse sai teoks ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) pro-
jekti „Support to Animal Health Sector in 
Tajikistan“ („Toetus loomatervise sektorile 
Tadžikistanis“) raames 2007. aasta sügisel. 
Ehkki programm keskendus küll loomade 
tervisele, loodeti selle abil parandada ka 
suurperedena äärmises vaesuses elava 
maaelanikkonna heaolu ja elutingimusi.

Projekti kureerivatel, lääne kultuuri-
ruumist pärit kolleegidel, oli tol ajal raske 
aru saada kohapealse veterinaarsüsteemi 
toimimisest ja neid üllatas erapraksises 
töötavate loomaarstide võrku ja kliinikute 
loomist soodustavate erinevate abinõude 
rakendamise madal efektiivsus.

Tadžikistani geopoliitiline asukoht mõ-
jutab oluliselt tema arenguid nii praegu 
kui ka tulevikus. Riik piirneb Usbekistaniga 
(ühist piiri 1162 km), Afganistaniga (1206 
km), Kõrgõstaniga (870 km) ja Hiinaga (414 
km). Raudteetransporti Moskva suunal 
kontrollib Usbekistan. Hiinast tuleb põhili-
ne kaupade voog. Hiina ärimeeste plaane 
Pamiiri maapõue rikkuste suunal reedavad 
aktiivsed koostööprojektid nt infrastruk-
tuuri (teed, tunnelid jms) valdkonnas.

Tadžikistani pealinnas Dušanbes elab 
600 000 elanikku. Riigis pindalaga 143 000 
m2 on rahvaarv üle seitsme miljoni. Ra-
haühikuks on somoni, riigikeeleks tadžiki 
keel, mis kuulub indoeuroopa keelkonna 
iraani keelte rühma. Etniliselt on 75% rah-
vastikust tadžikid, 20% usbekid, 3% vene-
lased ja 2% muud rahvused.

Valdav osa rahvastikust elab maapiir-
kondades, kus olulisel kohal perede toi-
metulekus on väike aiamaalapp ja loo-
mapidamine. Lehmi on kokku ca 1 200 
000, lambaid ja kitsi 4 500 000, hobuseid 
76 000, eesleid 140 000, linde 5 000 000. 
Kui lehma, lammaste, kitsede või kanade-

Tadžiki loomaarstide assotsiatsiooni uute ruumide 
avamisel, vasakul toonane president Solijon Mirzojev

Autor nomaadi elu tunnetamas

Kohalik loomaarst abiraha eest valmiva kliiniku ees 
oma transpordivahendit (Hiinast pärit akudega jalg-
ratas) demonstreerimas
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ga midagi juhtub, annab see kohe tunda 
pere sissetulekus. Loomatervisealased 
projektid on seetõttu olnud suunatud vete-
rinaarteenuse ja kvaliteetsete ravimite kät-
tesaadavuse parandamisele. Kohalik turg 
on täis erinevaid teadmata kvaliteediga 
odavaid ravimeid. Kõikvõimalikud looma-
de nakkushaigused on samuti igapäevane 
osa sealse loomaarsti elust. Kohati olema-
tud teed ja ka talveperiood mägedes teeb 
ligipääsu ja loomaarsti liikumise, kellel sa-
geli puudub ka transport, üsna raskeks.

Rahval on veel senini meeles kodusõ-
ja õudused Nõukogude Liidu lagunemise 
järgsel perioodil. Sõjakeerises olnud riigis 
on nüüd elu rahulikumaks muutunud ja 
kriis laabumas. Alanud on erastamine, kuid 
paljud protsessid on siiski alles algjärgus.

Minu esmaülesandeks oli hinnata Tad-
žikistani veterinaarinstitutsioonide het-
keolukorda ja aidata leida optimaalseid 
võimalusi selleks, et, pidades silmas ve-
terinaarteenistuse ümberkorraldamise 
vajadusi, üles ehitada ja arendada tugev 
erialaorganisatsioon.

Tuli mõelda ka sellele, kuidas tagada 
erinevatest välisfondidest järele jäänud 
abiraha sihtotstarbeline ja tulemuslik ka-
sutamine. Soovitasin neil tol hetkel mitte 
anda täielikku kontrolli nende rahade üle 
kohalikele institutsioonidele (loomaarsti-
de ühing ja riigi veterinaarteenistus oma 
piirkondlike alastruktuuridega), kuna ei ol-
nud selge, kas viimased suudaksid taga-
da vahendite sihtotstarbelise kasutamise. 
Nii mõnelegi sealsele mõjukale kolleegile 
tekitas selline ettepanek ilmselgelt tuska. 
Ekspertidele püütakse ju ikka meeldida, 
puru silma ajada ja näidata asju paremas 
valguses, kui need tegelikult on. Lääne 
projektide realiseerimist takistab seal-
kandis oluliselt pistisevõtmisel põhinev 
majandus. Harjumatu ja võõras on ka kol-
lektiivne hõimumõtlemine. Individuaalset 
mõtlemist sinna importida pole just lihtne. 
Asjalike ja hakkajate inimeste algatusvõi-
me sööb autokraatial põhinev süsteem, 
kus ainult ülemus otsustab. Üllatasid näi-
teks koosolekud, kus avalikult võeti küll 
sõna ja arutleti probleemide üle, kuid ot-
sustamine ja hääletamine toimus täpselt 
nii, nagu ülemus seda soovis.

Huvitavad kohtumised toimusid looma-
arstidega. Nii mõnedki neist on suutnud 
tänaseks soetada vana kasutatud Lääne 
päritoluga auto abikorras saadud jalgratta 
asemele. Erakliiniku avamiseks tuleb selle 
taotlejatel aga seljatada suur inspektorite 
armee oma lõputute nõudmistega. Et luba 
mitte ootama jäädagi, poetatakse mõistagi 
ametnike taskusse meelehead.

Autor püha mehega usuteemadel arutlemas

Tadžiki külalislahkus

Sageli ainus võimalus jõge ületada

Autor kohalike loomaarstide keskel
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Nõukogude ajal oli Kesk-Aasia veteri-
naarteenistuse finantseerimist ja varus-
tamist silmas pidades üks kõige privile-
geeritumaid piirkondi, kus loomade nak-
kushaigused olid enam-vähem kontrolli 
all. Pärast vene aja lõppu ei suudeta aga 
rahapuuduse tõttu kogu karja enam vakt-
sineerida ja nii on karja tervislik seisund 
halvenenud ning toodangunumbrid ka-
tastroofiliselt langenud. Seda ka vähestes 
tegevust jätkavates riiklikes põllumajan-
dusettevõtetes.

Vanemad inimesed igatsevadki endist 
aega tagasi, kuna leitakse, et elu oli siis 
parem ja stabiilsem. Ühise mineviku tõttu 
oli minul eksperdina, erinevalt teistest vä-
liskolleegidest, hõlpsam kohalikega ühist 
keelt leida – eestlasesse suhtuti seal kui 
omasse. Vene keeles räägiti avameelse-
malt kui inglise keeles tõlgi vahendusel.

Kaugel maal on tänaseks käidud vä-
hemalt kuuel korral. Kaks korda aastas ja 
1–3 nädalat kohapeal viibides. Kuid need 
toimusid juba SIDA (Swedish Internatio-
nal Development Co op eration Agency) 
abiprojekti (Tajik-Swedish cooperation for 
Improved Veterinary Public Goods) raa-
mes ja rootslastest kolleegide meeskon-
na koosseisus. Selle koostöö raames sai 
korraldatud seminare, tehtud ettekandeid 
ja juhendatud arutelusid vägagi erinevatel 
teemadel: organisatsioonimudelid, ravi-
mitega seotud seadusandlus, kaupade im-
port-eksport, piirikontroll jms.

Töö kõrvalt jäi siiski ka natuke aega, 
et tutvuda erinevate paikkondade elu ja 
loodusega. Õhkkond oli igal pool rahulik 
ja sõbralik, välja arvatud turg, kus peagi 
avastasid mõne väikese käe oma taskust. 
Eriti atraktiivsed tundusid kohalikele tasku-
varastele rootslastest eksperdid. Kuid maa 
on imekaunis: mäed, päike, jõed. Turismil 
oleks meeletu potentsiaal. Osataks vaid 
seda ära kasutada!

Lääneriikide abiprogrammid Tadžikista-
nis jätkuvad. Rootsi kolleegidele ja mulle 
oli aga käesolev aasta seal siiski viimane. 
Rootsi on otsustanud SIDA abiprojektid 
Tadžikistanis lõpetada ja teha poliitiline 
panus analoogse projektiga Aafrikasse. 
Samas olen kindel, et sellised toetavad 
projektid peaksid kestma Tadžikistanis pi-
kema perioodi vältel. Muutused väärtus-
hinnangutes ja mõtlemises sellises vaeses 
autoritaarsusele kalduvas ühiskonnas ei 
toimu üleöö, isegi mitte 2–3 aastaga. Sel-
list „idamaist kannatlikust“ kipub välisabi-
projektides juba algselt nappima. Peale on 
kasvamas noor ja aktiivne generatsioon, 
kes teab, millises suunas peab veterinaa-
ria liikuma. Lihtsad ja kiired need muutu-
sed aga olema ei saa.

Pildike tänavakaubandusest

Puu- ja juurviljadega kauplemine nn rohelisel turul

Värske liha müügipunkt

Kohalike veterinaarametnikega tegevuskava aruta-
mas
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Mati Pihlapson

(15.04.1944–22.10.2010)

Lõppeva aasta 22. oktoobril lahkus meie hulgast lugu-
peetud kolleeg Mati Pihlapson.

Mati sündis 15. aprillil 1944. a Tarvastu vallas Viljandi-
maal. Peale isa arreteerimist ning ema küüditamist kasvas 
Mati kasuperes. Keskhariduse omandas Mati praeguses 
Miina Härma Gümnaasiumis Tartus. Keskhariduse oman-
damisele järgnesid ülikooliaastad Eesti Põllumajanduse 
Akadeemia veterinaariateaduskonnas loomaarsti erialal, 
mille ta lõpetas edukalt 1973. a. Tudengipõlves tegeles ta 
aktiivselt sõudmisega, kuuludes ENSV noortekoondises-
se ja sõjaväes olles isegi NSVL koondisesse. Peale lõpe-
tamist siirdus Mati Ridala sovhoosi peaveterinaararstiks. 
Alates 1975. aastast tegutses ta aga loomaarstina Harju-
maal, kus töötas Johannes Lauristini nim kolhoosi pea-
veterinaararstina kuni selle reorganiseerimiseni Kuivajõe 
Põllumajandusühistuks. Pikki aastaid täitis Mati volitatud 
loomaarstina oma tööpiirkonnas ka riiklikke veterinaa-
rülesandeid. Ta oli Eesti Loomaarstide Ühingu liige. Oma 
tööd tegi ta südamega, olles väga lugupeetud ning hin-
natud loomaarst. Mati hobideks olid aiandus ja sport.

Matit jäid leinama abikaasa, kolm last ja kaheksa lapse-
last. Tema urn sängitati mulda Tartu Pauluse kalmistule.

Kolleegide nimel,
Priit Koppel

IN MEMORIAM






