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Kääbustõugu kutsikate hüpoglükeemia
Piret Savvi 

EMÜ VLI teraapia osakond

Eestis on viimastel aastatel märgatavalt 
suurenenud kääbustõugu (toy breed) 
koerte populaarsus ja arvukus. Sagedane 
probleem kääbustõugu kutsikate puhul 
on hüpoglükeemia, mille käsitlemine võib 
loomaarsti jaoks kujuneda tõeliseks välja-
kutseks.

Glükoositaseme säilitamine orga-
nismis

Hüpoglükeemia ehk veresuhkru taseme 
langus alla normväärtuse on kõige sage-
dasem metaboolne probleem kutsikatel. 
Normaalne veresuhkru tase organismis 
tagatakse mehhanismi abil, mis koosneb 
järgmistest olulistest teguritest: hormoo-
nid, maksaensüümid ja maksa normaalne 
funktsioneerimine ning glükoosi lähteai-
nete organismile kättesaadavus.

Põhilised lähteained glükoosi moodus-
tamiseks on laktaat, glütserool ja amino-
hapetest nt alaniin. Tähtis süsivesikute la-
dustusvorm on glükogeen, mida kõige 
rohkem leidub maksas ja skeletilihastes. 
Seega on maksa ja lihaskoe normaalsel 
arengul glükoositaseme säilitamise seisu-
kohast oluline roll.

Erinevad hüpoglükeemia põhju-
sed

Kõige sagedasem madala veresuhkru ta-
seme põhjus kutsikatel on tingitud glü-
koosi lähteainete puudusest (substrate-li-
mited hypoglycemia).

Kutsikal on võrreldes täiskasvanud koe-
raga suurem glükoosivajadus, samas on 
organismil vähem kehavarusid ja lähteai-
neid vajaliku glükoosi moodustamiseks ja 
säilitamiseks. Samuti on kutsikatel, erine-
valt täiskasvanud koerast, aju mass ülejää-
nud kehamassiga suhestades suurem. Aju 
normaalne funktsioneerimine sõltub aga 
otseselt vere glükoosisisaldusest.

Probleemi olemus seisneb selles, et 
kutsika organism ei kohane võõrutusjärg-
selt toidukordade vahelise näljaperioodi-
ga, lähteained ammenduvad (eriti alaniin 
lihaskoest) ja maksa ning lihaskoe areng 
pole piisav, et tagada glükoositaseme säi-
limine.

Kutsikate hulgas on rohkem ohustatud 
kääbustõud, näiteks yorkshire’i terjer, chi-
huahua, kääbusspits, malta bichon, vene 
kääbuskoer, toy-puudel jt. Mõnede kää-
bustõugude hulgas aretatakse n.ö „tea-
cup“ koeri, kelle puhul on aretuseesmär-
giks eriti väike kehamass ja kellel seetõttu 
veresuhkru taseme säilitamine võib olla 
väga probleemne.

Teine oluline taastuva või püsiva hü-
poglükeemia tekkepõhjus kutsikatel on 
seotud maksaprobleemidega. Kõne alla 
tulevad veresoonte anomaaliad (porto-
süsteemne šunt), hepatiit ja maksa ensüü-
mide puudulikkusega seotud probleemid.

Hüpoglükeemia võib kaasneda ka bak-
tereemiaga, sest siis on glükoosi kasuta-
mine organismis suurenenud, glükogee-
nivarud vähenenud ja glükoneogenees 
võib olla pärsitud.

Toksilistest ainetest põhjustavad vere-
suhkru taseme langust näiteks etanool ja 
etüleenglükool.

Soodustavad tegurid hüpoglükeemia 
tekkes on: bakteriaalne, viiruslik ja parasi-
taarne nakkus, vaktsineerimine, ebakvali-
teetne või vähene toit, suur füüsiline pin-
gutus, järsk toiduvahetus, pikk transport, 
stress (nt korduv koduvahetus) ja hüpo-
termia.

Kliiniline pilt

Hüpoglükeemia võib esineda lühiajalise 
ja mööduva või püsiva ja/või taastuva 
vormina. Kutsikad haigestuvad tavaliselt 
võõrutusjärgsel perioodil kuni neljanda 
elukuuni.

Tüüpilised kliinilised tunnused on al-
guses rahutus ja häälitsemine või loidus 
ja apaatsus. Loom võib olla segaduses ja 
mittekontaktne. Kutsikas võib olla isutu 
ning mitte suuta neelata. Hingamine on 
kiire ja pindmine, kehatemperatuur sageli 
normaalsest madalam. Loomal võib tekki-
da värisemine, lihasnõrkus ja krambid. 
Hüpoglükeemia võiks olla esimene põh-
jus, mida kinnitada või välistada krambi-
tava kutsika puhul. Kuna glükoos on or-
ganismis aju jaoks ainus energiaallikas ja 
glükoosi puudus takistab ajurakkude  
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hapnikukasutust, võivad kestva hüpoglü-
keemilise seisundi tagajärjeks olla püsi-
vad neuroloogilised kahjustused ja surm.

Kui kaasnevad bakteriaalne, viiruslik 
või parasitaarne nakkus, lisaks võib esi-
neda kõhulahtisust ja oksendamist.

Koera normaalne veresuhkrutase jääb 
vahemikku 3,4–6,0 mmol/l. Täisvere glü-
koositase on ca 15% võrra madalam kui 
plasmas või seerumis.

Tähelepanu peaks pöörama ka maksa 
suurusele ja funktsioneerimisele ning või-
malikud eelpoolmainitud maksaga seotud 
probleemid välistama.

Esmaabi ja ravi

Kui kutsikas suudab neelata, võib omanik 
talle anda esmaabiks suhkrusiirupit või 
mett ning hõõruda seda igemetele, kust 
see imendub organismi.

Vereringesse manustatud glükoosila-
huse toime on kiire ja efektiivne ning sa-
geli suudab kutsikas juba poole tunni pä-
rast iseseisvalt süüa.

Veenikanüüli paigaldamine võib olla 
raskendatud madala vererõhu tõttu, abi 
võib olla veeni kohale tehtud väikesest 
nahalõikest (cut down). Kui on kaasnenud 
parasitaarne, bakteriaalne või viiruslik 
nakkus, siis tuleb raviskeemi vastavalt 
korrigeerida. Sageli on näidustatud vede-
likteraapia. Oluline on kutsika soojenda-
mine ja söötmine kõrge süsivesiku-, pro-
teiini-, ja rasvasisaldusega pehme toidu-
ga (konservid). Söötmine toimub esialgu 
2–3 tunni tagant. Kui kutsikas ise ei söö, 
tuleb rakendada vajadusel väikese kogu-
se sundsöötmist süstla abil.

Kutsikas on valmis koju minema, kui 
ta seisund on olnud stabiilne ca 24 tundi, 
glükoositase püsib normi piires, tema ke-
hatemperatuur on stabiilne ja ta sööb ise.

Arutelu ja mõtted

Tüüpiline patsient maaülikooli väikeloo-
makliiniku praktikast lähtudes on kahe-
kuune yorkshire’i või chihuahua kutsikas, 
kes on hiljuti toodud mõnest välisriigist 
(pikk transport). Sageli on patsiendil se-

gane või puudulik vaktsineerimisskeem. 
Tavaliselt on uues kodus toimunud ka 
järsk toiduvahetus. On esinenud juhus, 
kus kutsika seisund muutub hüpoglükee-
miliseks ainuüksi seetõttu, et ta on uues 
kodus ohjeldamatult mängides energiat 
kulutanud ja söögikordade vahe on pi-
kaks veninud.

Hüpoglükeemia puhul ei ole tavaliselt 
loomaarsti jaoks niivõrd keeruline esma-
kordne kutsika kriisist väljatoomine, kui-
võrd just korduvad episoodid pärast sta-
biliseerimist ja koju saatmist või kui lisaks 
esineb infektsioon- või parasitaarnakkus.

Praktika on näidanud, et esimesel 
(öö)päeval ei püsi kutsikas stabiilsena ai-
nult toitmise ja suukaudse glükoosi and-
misega, vaid vajab glükoosilahuse veeni-
sisest manustamist, isegi kui üldseisund 
on hea. Kodune režiim seisneb tihti es-
malt söötmises ja siis suukaudse lisaglü-
koosi manustamises 4–6 t järel. Mõne 
kutsika jaoks on ka neljatunnine söötmis-
kordade vahe liiga pikk.

Väga oluline on koostöö loomaomani-
kuga. Tähtis on selgitada probleemi ole-
must ja rõhutada ranget söötmisrežiimi, 
kus toidukordi ei tohi vahele jääda. Koer 
vajab pidevat järelevalvet ja omanik peab 
olema valmis, et hoolimata täpsest režii-
mi jälgimisest ja suukaudsest lisaglükoo-
sist, võib siiski ette tulla tagasilangusi.

Kääbustõugu kutsikate pesakonnast 
võõrutamine võiks toimuda 3–4 kuu va-
nuselt, mitte kahekuuselt, nagu suurt tõu-
gu kutsikate puhul. Siis on koera lihas-
mass ja siseorganid jõudnud rohkem are-
neda ja kehavarud glükoosi tootmiseks ja 
glükoositaseme säilitamiseks suuremad. 
Lähteainete puudusest tingitud hüpoglü-
keemia korral, kui muid probleeme ei 
kaasne, kasvab kutsikas lõpuks n.ö „prob-
leemist välja“. Kui kaua see iga juhtumi 
puhul aega võtab, on individuaalne ja iga 
juhtumi puhul erinev.

K i r j a n d u s

Hoskins, J. D., Veterinary Pediatrics, 2001.

Nelson, R. W., Couto, G., Small Animal Internal 
Medicine, 2004.
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veiste enterotokseemia – kirjanduse ülevaade 
ja üks haiguslugu

Margus Birkenfeldt

loomaarst

Haiguse olemus

Veiste äkksurma korral on sageli tabandu-
nud seedetrakt (puhitus, atsidoos, ente-
riit). Selle põhjuseks võib olla ka Eestis 
seni vähe tuntud haigus – veiste entero-
tokseemia. Veiste enterotokseemia (CE –
cattle enterotoxaemia) on ägedalt või üli-
ägedalt kulgev klostridioos, mis iseloo-
mustub Clostridium perfringens’i tüüp A 
(võimalik ka C ja D tüüpide osalemine) 
kiire paljunemise ja samuti toksiinide in-
tensiivse produtseerimisega sooletraktis. 
Moodustunud toksiinid toimivad nii lo-
kaalselt kui süsteemselt ja põhjustavad 
looma surma juba minutite või mõne tun-
ni möödudes. Lihaveistel jäävad haiguse 
kliinilised tunnused sageli märkamatuks 
või täheldatakse enteralgiale viitavaid tun-
nuseid või närvinähte. Piimalehmadel on 
Clostridium perfringens’i poolt põhjusta-
tud haigus tuntud Põhja-Ameerikas kui 
hemorraagiline soolesündroom (HBS- ha-
emorrhagic bowel syndrome) või tü-
hisoole verejooksu sündroom (JHS – je-
junal haemorrhage syndrome). Käesole-
vas kirjutises käsitletakse põhjalikumalt 
Euroopa lihaveistel, peamiselt aga nuum-
vasikatel esinevat enterotokseemiat.

Artikli illustreerimiseks on lisatud täis-
kasvanud šarolee tõugu pulli haigusjuht 
ühest eeskujulikust Saaremaa aretuskar-
jast.

Taustaandmed

Käesoleval sajandil on Eestis veiseliha 
tootmine oluliselt muutunud. Lihaveise-
kasvatuse intensiivistamisele viitavad nii 
lihaveiste arvukuse kiire kasv, kui ka pi-
dev karjade tõuomaduste paranemine. 
Viimane on toimunud tänu aktiivsele tõu-
materjali impordile. Peamiselt peetakse li-
haveiseid Eestis maastikuhoolduse ees-
märgil, vähem liha tootmiseks. Viimasel 
juhul pööratakse veiste pidamisele ja ter-
visele aga oluliselt suuremat tähelepanu. 
Loomade haigestumine ning suremus 
muutuvad farmerile väga oluliseks prob-
leemiks. Loomaliha intensiivse tootmise-
ga kaasnevad mitmesugused haigused. 
Veiste enterotokseemia on üks nendest, 
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mis hästi kasvava nuumvasika või terve 
lihaveise äkksurma võib põhjustab. Veis-
tel on klostridioossele enterotokseemiale 
iseloomulikuks lahanguleiuks segmentee-
runud hemorraagilisele enteriidile osuta-
vad patoloogilised muutused. Laboruu-
ringud kinnitavad peensoole rohket kolo-
niseerumist Clostridium perfringens’iga. 
Sageli lõpeb haigus äkksurmaga.

Praktikas on nimetatud haiguse diag-
noosi raske kinnitada. Järgnevalt on too-
dud loetelu mõlemale sündroomile (CE ja 
HBS) iseloomulikest iseärasustest: haigus 
tekib äkki loomade intensiivsel pidamisel, 
eelnev stressirohke seisund, seda iseloo-
mustavad hemorraagiline enteriit (jeju-
niit), väga kõrge C. perfringens’i koloo-
niate üldarv peensooles, C. perfringens’i 
sama toksinotüüp (peamiselt A).

Haiguse etioloogia osas arvamused 
lahknevad – kas tekitajaks on Clostridium 
perfringens’i toksinotüübid A, C või D 
(Tabel 1). Lahendust sellele on üsna raske 
leida, sest väga keeruline on äkksurma 
konkreetset põhjustajat määratleda, kui 
oletatavaks surma põhjuseks on entero-
tokseemia (1). Seega põhineb enterotok-
seemia diagnoos sageli vaid patoanatoo-
milisel leiul, milles tuvastatavad muutu-
sed võivad olla aga hoopiski surmajärg-
selt või mingil muul põhjusel tekkinud 
(salmonelloos). Laboratooriumis on soo-
letraktist alati võimalik isoleerida nii C. 
perfringens’it kui ka tema toksiine, sest 
see mikroob kuulub veise sooletrakti nor-
maalse mikrofloora hulka (2) ja on arvata-
vasti kõige sagedamini isoleeritav pato-
geenne bakter üldse (3). Kuna C. perfrin-
gens on laialt levinud nii väliskeskkonnas 
kui ka inimeste ja loomade seedetraktis, 
võib haigustekitaja päritolu olla nii ekso- 
kui endogeenne. Samas baseerub C. 
perfringens’i tüüpide eristamine toksiini-
de määramisel. Toksiinide bioloogilised 
testid annavad aga eksitavaid tulemusi, 
sest nende tootmine ja labiilsus varieerub 
suurel määral. PCR-meetodi kasutamisel 
on selgunud, et kõik veiste enterotoksee-
mia korral isoleeritud klostriidid kuulusid 
toksiinide klassifikatsiooni alusel A tüüpi 
(4).
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Tabel 1. Clostridium perfringens toksinotüübid

Toksiin A B C D E
α X X X X X
β X X
ε X X
ι X

enterotoksiin (X) (X)
β2 (X) (X) (X) (X) (X)

Märgistus: X – toodab toksiini, (X) – võib toota

Haigestumist mõjustavad tegurid

Veiste enterotokseemia tabandab peami-
selt heas toitumuses kuni neljakuuseid 
piima- ja nuumavasikaid, keda intensiiv-
selt peetakse korralikes kasvutingimustes 
(5). Harvemini haigestuvad täiskasvanud 
nuumaveised ja lüpsilehmad. Kuigi hai-
gus esineb sagedamini lihaveistel (belgia 
sinine, akviteeni hele, šarolee ja here-
ford), on selle tekke eeltingimused seo-
tud intensiivsete pidamistingimustega. Nii 
on haigestumine hemorraagilisse soo-
lesündroomi (HBS) sagedasem ka kõrge-
toodanguliste piimalehmade seas. HBS 
on tänapäeval tuntud haigus USA-s ja Ka-
nadas, kuid alates 2006.aastast on seda 
kirjeldatud ka Euroopa kõrgetoodangulis-
tes piimakarjades (6). Hemorraagilist jeju-
niiti on Soomes lüpsilehmal esmakordselt 
diagnoositud ja ka edukalt kirurgiliselt ra-
vitud 2008. aastal (7).

Veiste enterotokseemiat peetakse mit-
tenakkavaks sporaadiliseks haiguseks, 
kuigi samas karjas võib sarnaseid surm-
lõppega haigusjuhte esineda mitmeid. Ni-
metatud sündroom vallandub sageli 24–
36 tundi pärast mõne järgmise stressiolu-
korra tekkimist: muudatused söödarat-
sioonis või joogivee kättesaadavuses, 
loomade transportimine või ümbergru-
peerimine, antibiootikumide või antipara-
siitikumide manustamine, poegimine või 
indlemine jne. Hemorraagiline soolesünd-
room tekib sagedamini energiarikka söö-
da rohkel tarbimisel.

Etioloogia ja patogenees

Veiste peensoole kommensaalse mikrof-
loora tasakaalu muutumine võib põhjus-
tada paikse Clostridium perfringens’i 
kontrollimatu paljunemise. Tavaoludes 
esineb nimetatud klostriide soolesisaldi-
ses tasemel 102–105 cfu/ml, enterotoksee-
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mia korral enam kui 106–108 cfu/ml (8). 
Euroopas on CE ja Ühendriikides HBS te-
kitajana isoleeritud peamiselt mitte-ente-
rotoksinogeenne C. pergfringens’i tüüp 
A, mis toodab α-toksiini. Kuid enterotok-
seemia korral on veistelt isoleeritud ka C, 
D ja E toksiinitüüpe. Toksinotüüp A on 
geneetiliselt väga varieeruv ja sageli osa-
levad patofüsioloogilises protsessis ka 
muud toksiinid kui α-toksiin. Nii toodavad 
pea pooled enterotokseemilistelt veistelt 
isoleeritud C. perfringens tüved ka β2-
toksiini, mille sünergeetiline roll haiguse 
tekkes on tänapäeval aktuaalseks uuri-
misteemaks (9, 10). Tõenäoliselt produt-
seerivad klostriidid erineval hulgal erine-
vaid sünergiliselt toimivaid toksiine, mis-
tõttu nende patogeensus ja tekkiv haigus-
pilt võivad suuresti varieeruda. Liitudes 
enterotsüütidega, muutub C perfringens 
mitmetele immuunkomponentidele kätte-
saamatuks, võimaldades toksiinidel nii 
kontsentreeruda. Lisaks võimaldavad eri-
tatavad toksiinid ja ensüümid bakteril 
efektiivselt toituda enterotsüüdist vaba-
nevatest toitainetest ja seega veel kiire-
mini paljuneda ja toksiine produtseerida.

Stressijärgne muudatus soolestiku 
keskkonnas ja võimalik soolestaas (para-
lüütiline iileus) viivad nihkesse soole mik-
rofloora. Epidemioloogilistest uuringutest 
on selgunud, et alguse saavad need muu-
tused söötmisprobleemidest: järsud üle-
minekud ratsioonis, ülesöötmine, valgu ja 
kergesti seeduvate süsivesikute liigtarbi-
mine, toorkiu vähesus (11). Paralüütiline 
iileus võib olla põhjustatud ka teistest 
nakkushaigustest, endoparasiitidest, mak-
sa kahjustusest. Tänu soolestaasile suu-
reneb toksiinide imendumine soolesti-
kust, sest seisvas soolesisaldises suure-
neb paikselt klostriidide arvukus ja toksii-
nide tootmine. See seletab ka asjaolu, 
miks patoloogilised muutused peensool-
tes esinevad tihti segmentaarselt.
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Kliiniline pilt

Kuna veiste enterotokseemia kulgeb äge-
dalt või üliägedalt ja lõpeb sageli äkksur-
maga, siis vaid vähestel juhtudel tähelda-
takse loomadel kliinilisi haigustunnuseid 
nagu koolikud või närvinähud. Agoonias 
oleval veisel on hingamisraskused, loom 
lamab küljel ja enne koomat tekivad 
krambid. Euroopas verist kõhulahtisust ja 
tümpaaniat CE korral tavaliselt ei tähelda-
ta, seevastu Ameerika piimalehmadel ja 
lihaveistel HBS-i korral küll. Surmajärgselt 
täheldatakse korjuse kõhuõõnes kiireid 
lagunemisprotsesse koos rohke gaasi tek-
ke ja iseloomuliku roisulõhnaga. Patoloo-
gilisanatoomiliseks diagnoosiks on äge 
nekrootilis-hemorraagiline jejunoileiit. 
Soole sein on hemorraagilis-nekrootiliselt 
paksenenud, soolesisaldis veris-vesine. 
Patoloogilised muutused seedetraktis esi-
nevad segmenteerunult, näiteks võib 
sooltes leida ainult 10 cm läbimõõduga 
põletikulisi alasid. Põletikus on ka vasta-
vat sooleala dreenivad mesenteriaalsed 
lümfisõlmed. Lisaks eeltoodule on HBS-i 
korral moodustunud verehüüvis sooleva-
lendiku täielikult sulgenud (soolesulgus), 
hemorraagilisest alast eespool võib peen-
soolt olla tuppunud, võib esineda fibri-
noosne peritoniit. Maksa ja neerude pa-
renhüüm on liigverene ja tugevasti vää-
rastunud. Levinum nimetus enterotoksee-
miale lammastel ja vasikatel ongi „peh-
munud neer“. Epikardil ja endokardil esi-
neb hulgi täppverevalumeid, kopsud ja 
ajukude on turses (12, 13). Viimati nime-
tatud leiud on iseloomulikud just ε-toksi-
koosile (toksiini produtseerivad C. per- 
fringens’i tüübid D ja B).

Diagnoosimine

Veiste enterotokseemia diagnoosimine 
eeldab kompleksset lähenemist. Iseloo-
mulik on loomade äkksurm ilma eelneva-
te haigustunnusteta, patoanatoomiliseks 
diagnoosiks on äge hemorraagiline jeju-
noileiit, soolesisaldis on veresegune. Hai-
gestumisele on sageli eelnenud mingid 
olulised muutused loomade söötmis-pi-
damistingimustes lähiminevikus. Labo-
ruuringud peavad välistama teised äkk-
surma põhjused (näiteks muu septitsee-
mia) ja toetama esmast kliinilist diagnoo-
si. Ligeeritud sooleling transporditakse 
anaeroobses keskkonnas (külmakastis) 
+4 °C juures ööpäeva jooksul laborisse. 
Kuna toksiinid lagunevad kiiresti proteaa-
side toimel, siis soovitatakse soolesisaldi-

se proovile lisada 10 ml kohta tilk kloro-
formi või proov külmutada. Proovivõtt 
peaks ideaalis toimuma kolme tunni jook-
sul pärast looma surma. Hilisemalt võe-
tud proovide uurimist hakkavad segama 
normaalsed surmajärgsed soole mikrof-
loora muutused.

Laboris värvitakse soolesisaldisest val-
mistatud natiivpreparaat Grami järgi. 
Järgneb mikroobide kultiveerimine veria-
garil, kuhu on lisatud vajadusel 2% fe-
nüületanooli muude bakterite kasvu pärs-
simiseks. Pärast öist kasvatamist toimub 
kolooniate loendamine (CFU). Veistel loe-
takse C. perfringens’i ülekasvu korral ise-
loomulikuks määraks enam kui 106 – 108 

cfu/ml soolesisaldises. Toksiinide määra-
miseks on kasutusel immunoloogilised 
kiirtestid, kuid täpsema vastuse annab 
toksiinide genotüpiseerimine PCR meeto-
dil. Genotüpiseerimise tulemuste inter-
preteerimine on keerukas, sest võimali-
kud on erinevad geenivariandid ja uinu-
nud geenid, samas saab PCR uurimisma-
terjaliks kasutada ka rooja ja uriini. Veiste 
enterotokseemia korral tuleks määrata nii 
α− ja ε−toksiini kui ka  β2−toksiini sisal-
dust uuritavas materjalis.

Profülaktika

Eestis on saadaval vähemalt kaks rumi-
nantide klostridioosse enterotokseemia 
vastast anatoksiini ehk toksoidi, mis in-
dutseerivad antitoksilist immuunsust. Co-
vexin 10 sisaldab Clostridium perfringens 
α, β, ε toksoide ja kaitseb mäletsejat Clost-
ridium perfringens toksinotüüpide A, B, 
C ja D eest. Toxipra sisaldab β, ε toksoide 
ja annab kaitse toksinotüüpide B, C ja D 
vastu. Lisaks sisaldavad nimetatud tok-
soidid (vaktsiinid) ka teiste klostriidiliikide 
toksoide või bakteriine (Clostridium chau-
voei, Clostridium novyi, Clostridium sor-
delli, Clostridium septicum, Clostridium 
tetani, Clostridium haemolyticum).

Kuna veiste äkksurma korral jääb klost-
ridioosse enterotokseemia roll raskesti 
kindlaks tehtavaks, võib tekkida küsitavu-
si ka klostridioosivastase vaktsiini kasuta-
mise tulemuslikkuse osas (1). Nii on lei-
tud, et vaktsineerimine Clostridium per- 
fringens’i toksinotüüpide C ja D vastu ei 
vähenda oluliselt veiste suremust nuuma-
perioodil (14). Klostriidide anatoksiinid 
toimivad efektiivsemalt väikemäletsejatel 
ja sigadel. Veistel peaks enterotoksee-
miavastastes anatoksiinides olema kind-
lasti nii α kui ka β2 toksoid, viimast aga 
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nimetatud vaktsiinid ei sisalda. Samas si-
saldavad klostridioosivastased vaktsiinid 
palju kirjeldamata ühendeid, mis põhjus-
tavad nii paikseid kudede reaktsioone 
süstekohal kui ka allergilisi reaktsioone 
(15).

Antibakteriaalne ravi penitsilliiniga ta-
kistab küll klostriidide jätkuvat paljune-
mist ja toksiini tootmist organismis, kuid 
ei oma mõju juba mikroobidest vallandu-
nud toksiinidele. Kui karjas on veiste en-
terotokseemia võtnud enzootilise leviku, 
soovitatakse esimeste surmade korral ha-
kata manustama metafülaktiliselt teistele 
stressis loomadele antibiootikume. Ka 
probiootikumide manustamisega nimeta-
tud ohustatud loomadele paraneb nende 
soolestiku probleemne mikrofloora (16). 
HBS-i korral manustatakse lehmale ve-
noosselt rohkelt vedelikke koos kaltsiumi 
lahuste ja NSAID-idega, suukaudselt ve-
delikke ja mineraalõlisid, parenteraalselt 
antibiootikume. Kui kirjeldatud konserva-
tiivne ravi soolesulgust ei lahenda, ee-
maldatakse verehüüvis tühisoolest kirur-
giliselt.

HAIGUSLUGU

Anamnees:

Prantsusmaalt imporditud šarolee pull, 
vanus ca 3,5 aastat; kehamass ca 
1200 kg. Tunginud öösel karjamaalt välja 
läbi aedade, ringi tuuseldanud lauda juu-

res. Leitud 9. oktoobri hommikul pikali la-
mavana. Ninasõõrmetest veidi verist lima 
(ninarõngas). Jäsemetel hulgi kriimustusi. 
Ei suuda tõusta, kange. Lõpuks tõustes 
kõnnak ebakindel ja kiire, loobib esijäse-
meid kõrgele. Põrutanud kadakatesse, 
kus seisab pea ettesirutatud, tagajäsemed 
väljasirutatud pinges. Kukub taas raginal 
maha, jääb lamama vasakule küljele kuni 
surmani. 

Kliiniline pilt:
Pull lamab vasakul küljel. Aegajalt viskab 
peaga üles nagu tahaks tõusta. Silmad 
pahempidi pööratud. Hingeldab. Rapsib 
koordineerimatult nii esijäsemete kui ta-
gajäsemetega. Loom on higine. Kehatem-
peratuur 39,5. Väljaheiteid pole. Ei mälet-
se.

Esialgne diagnoos:
Äge hüpomagneseemia ehk karjamaate-
taania.

Diferentsiaaldiagnoos:
Teetanus, listerioosne meningiit, intoksi-
katsioon, „hullu lehma“ haigus.

Ravi:
Kell 14.30: Ketofen (ketoprofeen 10%) 40 
ml im; Sol. Calciveyxol (kaltsiumglüko-
naat 38%, magneesiumkloriid 6%) 500 
ml iv. Veeni manustamise ajal muutub 
loom rahulikumaks, hingeldus ja rapsimi-
ne kaovad. Poole tunni pärast loom taas 
rahutu, vehib ja kaabib jäsemetega, hin-
geldab.
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Kell 16.30: Magneesium sulfaat 25% 400 
ml sc; Xylasin 2% 10 ml im; Sol Glucal-
vet (kaltsium kloriid 8%, magneesium 
kloriid 3%, glükoos 5%) 1000 ml iv. Pull 
jääb norinal magama. Hingamine rahulik 
ja sügav. Ei mäletse, ei rooja. Loom lüka-
takse rinnale.

Kell 21: Pull tõstab pead. Ei rabele.

Kell 3 (10. oktoobril): Pull on surnud.

Lahanguleid (30 tundi pärast surma):
Peensooled tühjad, osaliselt hüpereemili-
sed (punased) ja täitunud verise limaga. 
Võetud proovitükk. Jämesooles kuivad li-
maga kaetud roojapallid. Libedikus roh-
kelt kollakat vedelikku. Vatsa konsistents 
normaalne, kiideka sisu väga kuiv. Neer 
tugevasti autolüüsunud, pehme ja savi-
karva. Võetud proovitükk. Kusepõis täis 
punast uriini. Võetud uriiniproov. Maks 
lüüsunud, hele ja pehme konsistents, 
pundunud. Võetud proovitükk. Kopsudes 
kahepoolne kopsuturse ja kongestsioon – 
kogu kops tumepunane. Võetud proovi-
tükk. Südames tumedad verehüüvised. 
Südame parem pool veidi laienenud.  
Epi-, müo- ja endokard muutusteta. Võe-
tud proovitükk. BSE proovi võttes aju tu-
gevasti lüüsunud. Purgis proovitükk veel-
dub. Korjus haiseb tugevasti (lüüsumine 
väga intensiivne).

Laboruuringute tulemused

Proovid saabusid Tartusse Veterinaar- ja 
Toidulaboratooriumisse roiskunult. Külvid 
tehti ainult uriiniproovist ja organite ve-
delikust /Listeria spp., Salmonella spp. / 
Clostridium’ile uuring oli mõttetu, sest 
peale surma peab proovid toimetama la-
borisse 4 tunni jooksul. Natiivpreparaati-
des /uriin, organite vedelik/ oli rohkesti 
Gram+ eostega kepikesi ja teisi G+ mik-
roobe. Listerioositekitajaid ei isoleeritud. 
Salmonella spp. ei isoleerunud. Siseor-
ganite koevedelikust tehtud preparaati-
dest kapseldunud Bacillus anthracis’st ei 
leitud. Uuring Clostridium spp. suhtes 
jäeti ära. BSE negatiivne.

Epikriis

Toetudes kliinilisele pildile ja lahangulei-
dudele võib oletada, et tegemist oli klost-
ridioosi ehk Clostridium perfringens tüüp 
A (D) poolt põhjustatud veiste enterotok-
seemiaga.
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Lammaste poegimise korraldamine ja  
sagedasemad probleemid
Liilia Tali

lambakasvataja, loomaarst

Lammaste poegimisprobleemid on ma-
hukas teema, olles seotud ainevahetus-
haiguste, farmi parasitofauna ja infekt-
siooniohu, traumade, tõuaretuslike prob-
leemidega jne. Käesolevas artiklis tuleb 
juttu siiski vaid olulisematest lammaste 
praktilise poegimisabi aspektidest ja lühi-
dalt karjatervise küsimustest ning tallede 
sünnijärgsetest terviseriskidest.

Lambakarja seisund poegimisperioodil 
sõltub selle aastaringsest söötmisest ja 
pidamisest. Loote väärasendid, surnult-
sünnid, lõpptiinete uttede energiadefitsiit 
jms on sageli seotud halvasti korraldatud 
loomapidamisega. Raskeid poegimisi 
võib põhjustada tiinete uttede hoolimatu 
transport ja ettevaatamatu kohtlemine 
sorteerimisel või fikseerimisel. Järsud 
muutused tiinusaegses pidamis- ja sööt-
misrutiinis võivad samuti mõjutada ute 
tervist ja loote arengut.

Väga oluline on ute söötmine nii paa-
ritusperioodil kui ka tiinuse erinevatel jär-
kudel. Tiinuse esimesel poolel piisab kva-
liteetsest koresöödast, tiinuse teisel poo-
lel võtab loode juba nii palju ruumi, et utt 
ei suuda enam süüa piisavalt mahukat 
sööta oma energiavajaduse katteks. Sel 
ajal peab söötade suhteline energia- ja 
proteiinisisaldus olema suurem (vili, kva-
liteetne silo).

Poegimiseelse pidamise korraldamisel 
on abiks tiinete uttede ultraheliuuring. 
See aitab kindlaks teha loodete arvu ja 
eraldada mittetiined uted tiinetest. Näi-
teks vajab kahe lootega utt energiarikka-
mat söödaratsiooni ja poegimisajal täpse-
mat jälgimist. Ühe lootega utt võib aga 
samal ratsioonil hoopiski rasvuda. Samas 
on noortel lammastel esimesel poegimi-
sel enamasti küll üksiktall, aga söödarat-
sioon peab arvestama ka kasvava ema 
vajadusi.

Oluline on võõrutada talled õigeaeg-
selt, et utt jõuaks pärast imetamist ja en-
ne paaritust paremasse konditsiooni (ke-
hakonditsiooni indeks 3 või 3,5). Rasvu-
nud uted ei tiinestu hästi ja on probleem-
sed poegijad. Ka väga kõhnadel uttedel 
on probleeme tiinestumisega – folliikulite 
areng munasarjades on seotud ute tiines-

tumisaegse seisundiga. Platsenta areneb 
põhiliselt tiinuse esimesel kümnel näda-
lal. Puudulik söötmine enne paaritust ja 
tiinuse esimesel poolel võib põhjustada 
aborte, surnultsünde ja kõrget postnataa-
lset suremust, sest platsenta on väike ega 
suuda looteid piisavalt varustada toitaine-
te ja hapnikuga.

Abortidele ja surnultsündidele pööra-
takse lambafarmides vähe tähelepanu, 
ometi põhjustavad need väga suurt ma-
janduslikku kahju. Esimese 19 päevaga 
hukub kuni 50% embrüotest, põhjuseks 
eelkõige halvad pidamis- ja söötmistingi-
mused. Abort järgneb 2.–7. päeval pärast 
tugevat stressi või tiine looma ebaõiget 
kohtlemist.

70–90% abordi põhjustest on nakkus-
likud. Euroopas on lammaste põhilised 
abordipõhjustajad Toxoplasma gondii, 
Clamydophila abortus, Salmonella abor-
tus ovis, Brucella abortus, Campylobac-
ter fetus, Coxiella burnetti. Kui abortide 
hulk on tõusnud karjas üle 3%, tuleks läbi 
viia laboruuring haigustekitaja leidmiseks 
aborteerunud materjalist. Lammaste 
aborditekitajad võivad üle kanduda ka ini-
mesele, ohustades eelkõige rasedaid nai-
si, kes puutuvad poegimisabi käigus kok-
ku nakatunud loote või lootekestadega.

Surnultsünde tuleb ette neli korda sa-
gedamini kui aborte. Surnultsünni peami-
si põhjuseid tuleb otsida eelkõige ute sei-
sundist ja pidamisvigadest (loomadega 
hooletu ümberkäimine, nende liiga tihe-
dast paigutusest tulenev tunglemine, sa-
muti transport). Põhjuseks võivad olla ka 
mürgistused, ainevahetus- ja infektsioon-
haigused.

Poegimisaeg peaks olema valitud vas-
tavalt pidamisviisile – väljaspidamisel ja 
külmlaudas on suurem oht tallede hüpo-
termia tekkeks, seega on mõistlik poegi-
misaeg lükata pigem soojemale perioodi-
le. Poegimiste vaheline intervall on meie 
tingimustes tavaliselt 8–12 kuud. Kui soo-
vitakse sagedasemat tiinestumist (nt kolm 
korda kahe aasta jooksul), peab veendu-
ma, et antud tõug sobiks asesoonseks 
viljastumiseks ja loomade söötmine oleks 
piisav ute kiireks taastumiseks.
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Lamba tiinus kestab 143–155 päeva 
(kitsel 145–157 päeva). Põhikarja jäetakse 
enamasti need uted, kes toovad kaksiktal-
lesid, sest üksiktall on majanduslikult eba-
ökonoomne ja kolmikutele ei jagu utel 
alati piima.

Poegimine algab

Poegimise lähenemist näitavad udara ja 
häbeme turse, limase nõre eritumine tu-
pest, kõhusein vajub allapoole, vaagnasi-
demed lõtvuvad.

Poegiv lammas ei söö ja püüab karjast 
eralduda, loomapidamisruum peaks ole-
ma piisavalt avar, et seda võimaldada. Lii-
ga tihedalt asustatud loomapidamisalal 
tuleb sagedamini ette tallede hülgamist. 
Samuti püüavad tihedalt koos poegivad 
uted mõnikord sünnitusteede avanemis-
järgus lapsendada võõraid tallesid. Poe-
giv utt kraabib esijäsemetega allapanu, 
heidab korduvalt pikali ja tõuseb püsti.

Poegimisjärgud:
1. Avanemisjärk, kestab enamasti 3–6 tun-

di.
 Väitused vältavad 15–30 sekundit. Nen-

devahelised intervallid lühenevad 15 
minutilt 2–3 minutini. See langeb kokku 
loote asendimuutustega esijäsemete 
väljutamisel.

 Esimese staadiumi lõpuks on emaka-
kael maksimaalselt laienenud.

2. Väljutamisjärk (0,5–2 tundi).
3. Lootekestade väljutamise järk (2–3, 

maksimaalselt 6 tundi).
 Poegimisabiks võiks olemas olla sünni-

tusabi nöörid ja silmus, libesti, fetoto-
meerimisvahendid, 200 ml žaneesüstal 
koos pehme painduva voolikuga.

Põhilised probleemid

Oluline on poegimistegevuse rahulik jäl-
gimine. Abistamisega ei tasu kiirustada, 
sest uted on väga stressialtid ega pruugi 
pärast abistatud poegimist tallesid omaks 
võtta. Eriti ohtlik on ennatlik abistamine 
mittetäielikult avanenud sünnitusteede 
korral, sest see võib põhjustada loomale 
tõsiseid vigastusi.

Samas peab arvestama, et kuni 20% 
poegimistest võivad vajada sekkumist. 
Selle üle otsustamisel võib abi olla „3×30 
minuti reeglist“. See tähendab, et 30 mi-
nutit pärast väituste algust peaks kontrol-
lima, kas pole tegu näiteks väärasendiga. 
Kui tallega on kõik korras, võib oodata 
veel 30 minutit ja seejärel kindlasti aidata. 
Sekkuma peab ka siis, kui 30 minutit pä-
rast esimese talle väljutamist pole järgmi-
sed veel sündinud. Kindlasti peab aitama 
siis, kui lootekott on purunenud ja poole 
tunni jooksul pole toimunud mingit muu-
tust.

Loomulikult peab igale juhtumile lähe-
nema individuaalselt vastavalt sellele, kas 
tegu on esmaspoegijaga või mitte. Vane-
ma ute puhul on abiks loomaomaniku 
poolt kogutud andmed, st iga ute kohta 
võiks olla kirjas, kas tal on olnud eelmis-
tel poegimistel raskusi. Tootmiskarjas on 
mõistlik praakida uted, kellel on problee-
me poegimisel, tallede omaksvõtmisel 
või kellel ei jagu piisavalt piima.

Peamised utest põhjustatud problee-
mid: nõrgad väitused, liiga kitsas vaagen, 
emakakaela, sünnitusteede ja häbeme kit-
sus. Pikemalt peatuksin mõnel neist.

Emakakaela mittetäieliku avanemise 
korral mahub emakasse vaid mõni sõrm. 
Sel juhul tuleks kõigepealt süstida ema-
karelaksanti, pool tundi oodata ja emaka-
kael uuesti üle kontrollida. Vajadusel süsti-
da uuesti relaksanti ja kui see ei mõju, siis 
proovida kitsust masseerides laiendada. 
Selleks tuleb emakasuuet libestiga ette-
vaatlikult ringjalt masseerida, sõrmi järjest 
sisse viies. Avanemine võib võtta kuni 
pool tundi. Kui laiendamine ei õnnestu, tu-
leb teha keisrilõikus. Keisrilõikust lambal 
võib teha vasakult küljelt või valgejoonelt. 
Viimasel juhul on vähem komplikatsioone 
ja paranemine toimub kiiremini.

Emakakaela avanematuse diferentsiaa-
ldiagnoosina ei saa välistada emakakeer-
du. Ja muidugi peab alati veenduma, et 
poegimisabi poleks ennatlik.

Liiga kitsa tupeava puhul tuleks kont-
rollida, kas pole tegu unustatud Bühneri 

Joonis 1. Poegiv utt (D. Bürstel ja M. Gan-
ter)
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õmblusega. Vahel ei võimalda venimist 
varasemad sidekoestunud rebendid. Hä-
beme pesemine sooja veega võib olukor-
da parandada, aga mõnikord on vaja teha 
häbemelõikus (episiotoomia).

Pärast abistatud sünnitust tuleb utte 
jälgida ja kontrollida metriidi ja mastiidi 
suhtes.

Peamised tallega seotud probleemid: 
liiga suur tall, väärasendid (väärseisud, 
jäsemete ja pea väärrühid, väärasetused), 
väärarenguga loode, sünnitusteedes on 
rohkem kui üks tall.

Suur loode on probleemiks tugevate 
lihavormidega lambatõugude puhul (tek-
sel, suffolk, belteks, saksa tumedapeali-
ne). Teistel tõugudel võib probleem esi-
neda eelkõige üksikjärglasega. Libesti abil 
saab suurt loodet edasi aidata, vooliku ja 
žaneesüstlaga saab libestusvahendit lasta 
sügavamale tuppe ja emakasse. Vajadu-
sel tuleb kaasata väiksema käega abiline, 
et vältida ute vigastamist. Kindlasti peaks 
keegi utte kinni hoidma.

Väärasendite põhjuseks on muuhulgas 
valed loomapidamisvõtted ja ruumipuu-
dus emakas, seda eelkõige kolmikute ja 
suure loote korral.

Vahel on tupest näha vaid talle pea. 
Kui pea pole veel väga tursunud, tuleks 
see ettevaatlikult tagasi suruda ja proovi-
da esijäsemed kätte saada. Jäsemete 
asendi parandamisel on vaja sõrga käega 
katta, et vältida emakaseina vigastamist. 
Tõmmata tuleks ettevaatlikult peast ja  

Joonis 3. Loote pea fikseerimine silmusega 
(D. Bürstel ja M. Ganter)

Joonis 2. Tagapikiasetus, ühepoolne puus-
rüht (D. Bürstel ja M. Ganter)

Foto 1. Emakakaela mittetäielik avanemine 
utel (ringwomb) (D. Bürstel ja M. Ganter)

jäsemest suunaga taha ja allapoole ja 
vaid siis, kui utt väitab. Korrigeerimine 
seevastu peaks toimuma väituste vahe-
ajal. Kõiki toiminguid ute abistamisel tu-
leb teha ettevaatlikult, et vältida loomale 
eluohtlike rebendite tekitamist.

Ligikaudu 10% talledest on sünnitus-
teedes tagakeha ees. Tagapikiasetus on 
üsna sage mitmikute korral. Tuharseisus 
tallel tuleks kõigepealt jalad tuua tagapiki-
asetusse. Tuleb muidugi veenduda, kas 
ülespoole suunatud tallapinnad kuuluvad 
tagajäsemetele või hoopis esijäsemetele 
asendis, kus tall on kõhuga ema selja 
suunas. Sellisel juhul võib allapoole tõm-
bamine vigastada talle selgroogu.

Kui sünnitusteedes on esijäsemed, 
aga pea on pöördunud küljele, tuleb pea 
tuua normaalasendisse esijäsemete juur-
de. Pea asendi korrigeerimisel on abi sün-
nitusabisilmusest ja nööridest. Nööridega 
fikseeritakse jalad ja hoitakse pinge all, 
silmus viiakse võimaluse korral kõrvade 
taha.
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Alati peab veenduma, kas sünnitus-
teedes olevad jäsemed kuuluvad ühele 
või mitmele tallele – eristada saab näiteks 
liigeste järgi. Mitme loote puhul tuleks 
üks lükata tagasi emakasse ja teine välja 
tõmmata. Ka väärasendite puhul on 
mõistlik tall ettevaatlikult tagasi emakasse 
lükata, sest vaagnas pole korrigeerimi-
seks ruumi.

Vahel on abi ute tagajäsemete kõrge-
male asetamisest, et vähendada kõhuõõ-
neorganite survet emakale ja hõlbustada 
nii loote asendi korrigeerimist. Sellises 
asendis võib utte hoida lühikest aega, et 
mitte tekitada loomale hingamisraskusi.

Väärarendite ja absoluutselt suure sur-
nud loote puhul on ute säästmise huvi-
des mõistlik sooritada fetotoomia (ena-
masti piisab ühest lõikest). Elusa loote 
korral on näidustatud keisrilõikus. Toot-
miskarjades on lihtsamaks ja odavamaks 
lahenduseks ute hädatapp.

Abistatud poegimise järel peab ute 
panema koos talledega eraldi sulgu ja jäl-
gima, et talled saaksid ternespiima (soo-
vitavalt esimese poole tunni jooksul, 50 
ml kehakaalu kg kohta). Nõrkadel ja näl-
jastel talledel on suurimaks ohuks hüpo-
termia teke. Talle normaalne kehatempe-
ratuur on 39–40 kraadi. Kui see langeb 
alla 37 kraadi, ei suuda vastsündinu orga-
nism ternest omastada. Sellisel juhul tu-
leks talle enne söötmist kuivatada ja soo-
jendada. Tõsise alajahtumisega talledele 
tuleb süstida intraperitoneaalselt 20% 
glükoosilahust 10 ml kehakaalu kg kohta. 
Nõrga talle söötmisel tuleks eelistada 
sondi (sobib žaneesüstal pehme vooliku-
ga), sest lutiga toitmisel võib piim sattuda 

hingamisteedesse, põhjustades kopsupõ-
letikku ja tallede hukkumist.

Intensiivpidamisega karjades on nak-
kusohu (kolibakterioos, klostridioosid) 
vältimiseks vaja desinfitseerida tallede 
nabanööri könt joodi alkoholilahusega. 
Väga oluline on puhas allapanu. Poegimi-
se paremaks korraldamiseks tuleks uted 
jagada väiksematesse gruppidesse ja kor-
raldada poegimislaudas 24-tunnine valve.

Kokkuvõtteks võib öelda, et lambakas-
vatus on Eestis praegu kiiresti arenev ma-
jandusharu ja karjade suurenemine toob 
kaasa probleeme, mida ekstensiivpidami-
sega hobikarjades ei pruugi kunagi esine-
da. Artiklis on käsitletud sagedamini esi-
nevaid juhtumeid, kuid uute tõugude ja 
pidamisviiside lisandumine toob lahenda-
mist vajavaid küsimusi pidevalt juurde. 
Probleeme aitab ära hoida preventiivne 
töö farmides ja hea koostöö loomaoma-
nikuga.

Rohkem materjali lammaste tervishoiust 
internetileheküljelt www.maavillane.ee
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Joonis 4. Kahe loote üheaegne liikumine sünnitusteedesse (D. Bürstel ja M. Ganter)
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Listeria monocytogenes piimas ja piima- 
toodetes

Kadrin Meremäe, Mati Roasto, Terje Elias

EMÜ VLI toiduhügieeni osakond

Sissejuhatus

Listeria monocytogenes’t tuntakse kui lis-
terioosi nimelise haiguse, millesse võivad 
haigestuda nii loomad kui inimesed, põh-
justajat. L. monocytogenes isoleeriti esi-
mest korda haigestunud küülikute verest 
Briti teadlaste poolt 1924. aastal. Kuni 
1985. aastani ei peetud seda kuigi oluli-
seks toiduga levivaks mikroobiks. Prob-
leem kerkis esile 1980. aastatel. Tol pe-
rioodil tekkis kolm (kaks USAs ja üks 
Šveitsis) märkimisväärset listerioosi pu-
hangut inimestel, mis olid seotud pastöri-
seeritud piima, mehhiko juustu ja Vache-
rin Mont d’Or pehme juustu tarbimisega. 
Tagajärjeks oli üle 100 surmajuhtumi. Tä-
napäeval seostatakse piimatooteid poolte 
Euroopas registreeritud listerioosi juhtu-
mitega. Hinnanguliselt on 39,1% haiges-
tumistest seotud piima, 53,1% juustu ja 
7,8% teiste piimatoodetega. Käesolev ar-
tikkel annab ülevaate L. monocytoge- 
nes’est kui olulisest toidupatogeenist, kä-
sitledes selle esinemise, saastumise ja 
elimineerimise võimalusi nii piimas kui 
piimatoodetes.

Haigustekitaja üldiseloomustus

L. monocytogenes kuulub Listeria pere-
konda koos viie järgneva liigiga: L. in-
nocua, L. seeligeri, L. welshimeri, L. iva-
novii ja L. grayi. Listeriate liike eristatakse 
üksteisest nende kindlate biokeemiliste 
omaduste alusel, milleks on nitraatide ja 
nitritite reduktsioonivõime, β-hemolüüsi 
vallandamine, mannitoolist happe moo-
dustamine, karbamiidi hüdrolüüsivõime 
puudumine ja indooli mitteprodutseerimi-
ne. L. monocytogenes ja L. innocua on 
liigiliselt kõige lähedasemad. Nende 
16S rRNA erineb ainult kahe aluspaari 
poolest 1281-st. Listeria liikidest on L. mo-
nocytogenes rahva tervise seisukohalt 
kõige olulisem toidupatogeen. Haiguste-
kitajate avastamine piimas ja piimatoode-
te proovides on keeruline, kuna nende 
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arv lõpptootes on saastumise esinemise 
korral üldjuhul madal. L. monocytogenes’e 
isoleerimiseks kasutatakse selektiivset toi-
tekeskkonda (Fraseri puljong) ja spetsiaa-
lseid agarsöötmeid (näiteks Oxford ja 
PALCAM). Positiivsetest proovidest on 
identifitseeritud L. monocytogenes’e 17 
serotüüpi. Nendest kolm (4b, 1/2a ja 1/2b) 
on peamisteks listerioosi põhjustajateks 
USA-s. Domineerivateks inimestele pato-
geenseteks listeeria serogruppideks on 
1/2, 3 ja 4. Serotüpiseerimist ei peeta sa-
mas aga listeeriate puhul väikese erista-
mis- ehk tüpiseerimisvõime tõttu kõige 
efektiivsemaks täpsemaks identifitseeri-
mismeetodiks. Konventsionaalsetest lis-
teeriate tüpiseerimismeetoditest on või-
malik rakendada veel faagtüpiseerimist, 
bakteriotsiintüpiseerimist ja antibiootiku-
midele tundlikkuse alusel tüpiseerimist. 
Tänapäeval on L. monocytogenes’e tüve-
de tüpiseerimisel enam levinud eelkõige 
molekulaarsed meetodid, millest omakor-
da kõige täpsemateks peetakse pulseeri-
va välja geelelektroforeesi ja MLST-d 
(multilocus sequence typing).

L. monocytogenes on väike (diamee-
ter 0,5 µm, pikkus 1–2 µm), grampositiiv-
ne, eoseid mittemoodustav, fakultatiivselt 
anaeroobne kepikujuline bakter. Ta suu-
dab paljuneda nii aeroobses kui anae-
roobses keskkonnas, sh nii muutunud at-
mosfääri kui vaakumpakendamise tingi-
mustes. Tegemist on psührotroofse mik-
roorganismiga, kes on võimeline elulema 
ja paljunema temperatuurivahemikus –1,5 
kuni +45 °C. Optimaalne kasvutempera-
tuur on 30–37 °C. Pastöriseeritud piima 
saastumise korral võivad mõned tüved 
säilitada eluvõime toote kogu realiseeri-
misaja jooksul temperatuuril –0,1 °C. 
Külmkapitemperatuuril 4 °C juures toimub 
L. monocytogenes’e aeglane paljunemine 
(generatsiooniaeg 30–40 tundi). Kui piima 
säilitada temperatuuril 8 °C, siis listeeriate 
kasvukiirus kolmekordistub (generatsioo-
niaeg 10–13 h).
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Listerioos

Listerioos ohustab nii loomi kui inimesi. 
Nakatunud loomadel võib listerioos esi-
neda kolme kliinilise vormina: entsefaliidi 
või meningoentsefaliidina, loote infekt-
siooni tagajärjel tekkiva abordi või neona-
taalse surma ning süsteemse infektsiooni 
ja sepsisena. Inimestel väljendub liste-
rioos tõsise haigusena nagu meningiit, 
septitseemia, baktereemia, endokardiit, 
konjunktiviit või gripitaoline seisund (pa-
lavik, värinad, iiveldus, krambid, oksen-
damine ja diarröa). Listerioosi tekitaja alli-
kaks inimestele võivad olla toorpiim, peh-
med juustud, toored juurviljad, liha ja li-
hatooted, kala. Haigus esineb üliharva, 
kuid suremus on väga suur (23–35%). 
Ohustav nakkusdoos on alates 1000 bak-
terist. Levinud on nii sporaadilised kui ka 
epideemilised haigusjuhud. Riskigruppi 
kuuluvad rasedad, vastsündinud, vanurid, 
organtransplantaatidega patsiendid ja im-
muunpuudulikkusega inimesed.

Piima ja piimatoodete saastumis-
allikad

L. monocytogenes on looduses ja kesk-
konnas laialt levinud mikroob. Teda on 
isoleeritud mullast, pinnasest, fekaalidest, 
veest, taimedelt, imetajatelt, lindudelt, ka-
ladelt ja putukatelt. Seega võivad inime-
sed selle mikroobiga kokku puutuda kül-
laltki sageli, kuid alati ei kaasne sellega 
ilmtingimata haigestumist. L. monocyto-
genes esineb sageli ka tervete inimeste 
roojas. Koguni 5% inimestest võivad see-
detraktis olla listerioosi tekitajad. Seega 
peavad isikliku hügieeni reegleid järgima 
nii lüpsjad kui toidukäitlejad. Piim ja pii-
matooted ei ole sagedased listerioosi 
põhjustajad, kuid potentsiaalne oht too-
dete saastumiseks ja risk inimeste tervi-
sele on alati olemas.

Toorpiima saastumise üheks allikaks 
on listeeriate kandjad lüpsilehmad. Nen-
de eritumine lehma piima, vere ja fekaalidega 
on võimalik nii listeeriate poolt põhjustatud 
mastiidi, entsefaliidi kui ka abortide korral. 
Sellisel juhul on L. monocytogenes’e ar-
vukus toorpiimas > 10 000 pmü ml-1. Kõr-
ge saasteastmega piima jõudmine tava-
tarbijani on siiski praktiliselt võimatu, sest 
lüpsilehmadel on selleks ajaks ilmnenud 
selged listerioosi kliinilised tunnused ja 
nende piim hävitatakse. Sageli võivad ka 

ilma kliiniliste tunnusteta nakatunud lüp-
silehmad eritada listeeriaid piimaga. 
L. monocytogenes’e esinemissagedus 
haigestunud udaraveerandites võib olla 
kuni 3,9%. Keskmiselt 3–5% uuritud toor-
piima proovidest võivad olla saastunud 
listeeriatega. L. monocytogenes’e mada-
lates kontsentratsioonides (tavaliselt 
< 10 pmü ml-1) regulaarne esinemine tan-
kipiimas võib püsida mitmeid kuid.

Tekitaja esinemine lüpsilehma udara 
mikroflooras on siiski erandlik nähtus. 
Farmi tankipiimast isoleeritud L. monocy-
togenes pärineb pigem lüpsilehmi ümb-
ritsevast keskkonnast või silost. Kui lüpsi-
hügieeni nõuded on täidetud, siis peaks 
olema välistatud udara pinna ja nisade 
kaudu saaste ülekanne piima. Seepärast 
on toorpiima saastumise olulisimaks alli-
kaks lüpsilehmade söötmisel silo. On lei-
tud oluline seos L. monocytogenes’e pii-
mas esinemise ja mikroobiga saastunud 
silo söötmise vahel. Sellega seotult võib 
aeroobselt riknenud ja valesti kääritatud 
silo (pH >4,5) regulaarselt põhjustada lis-
terioosi puhanguid lüpsikarjades.

Farmi tasandil on L. monocytogenes 
võimeline elulema talle ebasobivates tin-
gimustes pikka aega ning seetõttu on või-
malus listeeriate levikuks toiduahela kau-
du ka tarbija lauale. Kord juba väliskesk-
konnast piima sattunud L. monocytoge-
nes on võimeline kohanema ja paljunema 
piimatootmiskeskkonnas. Nii püsib ta mit-
meid kuid eluvõimelisena kohtades (näi-
teks piimatorustikes), kus võib olla raske 
rakendada piisavat sanatsiooni. Desoai-
nete alakontsentratsioonide kasutamisel 
võivad tekkida desinfektantide suhtes re-
sistentsed L. monocytogenes’e tüved. Li-
steeriate näol on tegemist väga kohane-
misvõimelise tekitajaga ja seda ka pese-
mis- ning desoainetes (pH 4,1–9,6) sisal-
duvate hapete ja leeliste suhtes. Puuduli-
ku sanatsiooni korral moodustavad listee-
riad seadmete pindadel biokatt. Nii põh-
justavad nad korduvaid probleeme toor-
piima tootmishügieenis, kuna piima saas-
tumine toimub ikka ja uuesti samade pii-
maga kokkupuutuvate pindade kaudu.

Piimatööstusse võib listeeria jõuda nii 
toorpiimaga kui pinnaseosakeste abil, mi-
da leidub näiteks töötajate jalanõudel, 
riietel ja transpordiseadmetel. Kui pastö-
riseeritud piimatooted on saastunud lis-
teeriatega, siis enamasti on põhjuseks ol-
nud piimatööstuse keskkonnast tulenev 
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pastöriseerimisjärgne ristsaastumine. Toi-
duainete käitlemisettevõtetes on uuritud 
L. monocytogenes’e reservuaare ning 
nendeks on osutunud jahutusruumide 
põrandad, külmikud, tootmisruumid ja 
nendesse sisenemise kohad; kastid ja 
kastide pesukohad; jalanõude desovan-
nid, paberihoidjate alused, konveierite 
lindid, viilutamisseadmete terad, juustu-
vannid, pakkeseadmed jne. Mikroobi on 
kõige sagedamini leitud niisketest kohta-
dest, näiteks põranda veeäravoolukohad, 
kondenseerunud ja seisev vesi, jäätmed, 
tööstusseadmete pinnad jne. Teadaole-
valt õhu kaudu L. monocytogenes ei levi.

Toorpiim

Uuringute kohaselt võib keskmiselt 4% 
uuritavatest toorpiima proovidest Euroo-
pas sisaldada L. monocytogenes’t. Selli-
sel juhul on tegemist pigem keskkonna 
saastest tuleneva probleemiga kui listee-
ria poolt põhjustatud mastiidiga. Olulised 
on nii toorpiima tootmishügieen kui õi-
ged jahutus-, säilitus- ning realiseerimis-
tingimused. Toorpiima lühiajaline säilita-
mine madalatel temperatuuridel ja kiire 
realiseerimine ei võimalda selle saastumi-
se korral tekitaja kiiret paljunemist. Küll 
aga on täheldatud L. monocytogenes’e 
arvu 1000-kordset tõusu toorpiima säilita-
misel kas 10 °C juures 4 päeva või 4 °C 
juures 10 päeva jooksul L. monocytoge- 
nes’e kontrollprogrammide põhieesmärk 
peaks olema toorpiima saastumise mini-
meerimine ning toorpiima ja pastöriseeri-
tud piima ristsaastumise võimaluse välis-
tamine.

Pastöriseeritud piim

L. monocytogenes on oluliselt termoresis-
tentsem kui enamik teisi eoseid mittemoo-
dustavaid mikroobe. Näiteks on laboratoor-
sete katsetega kindlaks tehtud, et pastöri-
seerimise miinimumtemperatuuril 71,1 °C 
16 sekundi jooksul võib tekitaja piimas ellu 
jääda. Mõned piimatoodete tehnoloogias 
kasutatavad lisandid aitavad samuti 
L. monocytogenes’el taluda piima mõõdu-
kat kuumtöötlemist. Kõrge rasva ja suhkru-
te sisaldus ja/või stabilisaatorite (näiteks 
karrageeni) kasutamine suurendavad piima 
viskoossust. Mida viskoossem on piim, se-
da kõrgemaid pastöriseerimistemperatuure 
tuleb kasutada, et tagada mikroobselt ohu-

tu lõpptoode. Piimatööstustes kasutatavad 
pastöriseerimise temperatuurid 63 °C 30 
minutit ja 72 °C 15 sekundit tagavad täieli-
ku L. monocytogenes’e elutegevuse inakti-
veerimise. Kuna piima pastöriseerimine on 
peamiseks listeritsiidseks etapiks kontrolli-
maks L. monocytogenes’t piimatoodetes, 
tuleb pastöriseerimisseadmete kasutamise, 
hooldamise ja sanatsiooniga seonduvat 
eriti hoolikalt kontrollida. Iga pastöriseeri-
tud piimatoote partii valmistamisel tuleb 
tagada, et piimatoodete valmistamisega ei 
alustata enne, kui nõuetekohane pastöri-
seerimistemperatuur on saavutatud. Prot-
sessi pidev nõuetekohane toimimine peab 
olema valideeritud ja tõestatud. Pastörisee-
rimisseadmete ehitusest tingituna tuleb sa-
natsioonil kindlasti arvestada seadmete 
pindadele tekkinud saastekihi võimalusega, 
mille esinemise korral võib pastöriseerimi-
sefektiivsus oluliselt langeda. Seadmete 
hooldamisel tuleb välistada pastöriseeri-
mata ja pastöriseeritud piima kokkupuude 
ehk ristsaastumine, mille põhjuseks võivad 
olla näiteks pastörisaatori purunenud või 
mõranenud plaadid.

Pastöriseeritud piimaga seotud liste-
rioosi juhtumeid on registreeritud eeskätt 
USA-s. Kuna mikroob ei suuda piima pas-
töriseerimisel ellu jääda, siis haigusjuhtu-
de esinemise põhjuseks on olnud kas 
kuumtöötlemisprotsessi ebaõnnestumine 
või ka eelnevalt kuumtöödeldud piima ja 
piimatoodete pastöriseerimisjärgne saas-
tumine, peamiselt seadmete kaudu. 
L. monocytogenes’t on sageli seostatud 
nii piimatoodete kui piimatööstuste toot-
miskeskkonna hügieenitasemega. Saastu-
mise korral on katseliselt tõestatud, et 
L. monocytogenes on võimeline paljune-
ma arvukuseni 1 000 000 pmü ml-1 nii lõs-
sis, täispiimas, šokolaadipiimas kui vahu-
koores, säilitades neid temperatuuril 8 °C 
kaheksa päeva jooksul. Tavapraktikas on 
L. monocytogenes’t pastöriseeritud vede-
latest piimatoodetest siiski üliharva iso-
leeritud.

Juust

Võrreldes teiste piimatoodetega on oht 
juustude saastumiseks L. monocytoge- 
nes’ega kõige tõenäolisem. Viimane tea-
daolev juhtum esines 2007. aastal Norras. 
Sealse tootja Varø Gardsmeieri Brie ja 
Camembert’i juustudest leiti L. monocy- 
togenes’t arvukalt – 6 miljonit pmü g-1 – 
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ning see põhjustas 12 inimese haigestu-
mise ja 2 inimese surma. Põhjuseks oli 
juustude soolvee saastumine listeeriate-
ga. L. monocytogenes’e paljunemine ja 
eluvõime juustudes sõltuvad eelkõige si-
semistest (pH, aw jt) ning välistest faktori-
test (nt konkurentsmikrofloora, valmimi-
sel kasutatav temperatuur jt). Näiteks võib 
L. monocytogenes’e märkimisväärseks 
omaduseks lugeda võimet taluda kuni 
30%-list NaCl sisaldust soolvees ning jää-
da ellu pH väärtustel 4,3–9,2.

Juustudest on listeeriatega sagedami-
ni saastunud pehmed ja poolpehmed 
juustud. Saastumise korral võib näiteks 
L. monocytogenes paljuneda juustupiima 
kalgendamise ajal, kui toimub listeeriate 
kuni 10-kordne arvukuse suurenemine. 
L. monocytogenes’e levimus antud too-
detes on Euroopa Liidus olnud 2,5–6,0%. 
Selleks on kaks põhjust. Nendes juustu-
des (näiteks Brie, Camembert, Ricotta, 
hispaania ja mehhiko tüüpi juustud jt) on 
võrreldes kõvade juustudega suurem 
veesisaldus (55-72%) ja valmimise lõpus 
neutraalsele tasemele tõusev pH (6,0-7,5). 
Sellisel juhul võib mikroobide arv pehme-
tes juustudes saastumise korral suurene-
da kuni 1 000 000 pmü g-1. Teised juus-
tusordid (eeskätt kõvad juustud: Feta, 
Cheddar jt) ei pruugi otseselt toetada lis-
teeriate paljunemist, sest kõvade juustu-
de pH on tavaliselt <5,6, nende kuivaine 
rasvasisaldus >45% ja veesisaldus 
<55%, kuid võimaldavad säilitada L. mo- 
nocytogenes’e eluvõimet mitmeid näda-
laid kuni kuid. Keskmiselt 1,5–4% kõva-
dest juustudest võivad olla saastunud 
L. monocytogenes’ega. Eksperimentaal-
selt valmistatud Cheddari juustus säilitas 
L. monocytogenes eluvõime 434 päevaks. 
Paljudel juustudel esineb L. monocytoge- 
nes’e kasv eelkõige juustu pinnal või va-
hetult juustu kooriku all, mitte aga juustu 
sisemuses.

Juustusid toodetakse nii pastöriseeri-
tud kui pastöriseerimata piimast. Prant-
susmaal on leitud, et kuni 65% toorpii-
mast valmistatud pehmetest juustudest 
on listeeriate kandjateks. Kui juustusid 
valmistatakse pastöriseerimata piimast, 
tuleb erilist tähelepanu pöörata nii toor-
piima kvaliteedile kui ka tootmiskeskkon-
na hügieenile. Samuti on soovitatud, et 
toorpiimast valmistatud juustude valmi-
mise aeg peaks olema vähemalt 60 päe-
va temperatuuril 1,7 ºC, et täielikult inak-

tiveerida L. monocytogenes. Pastöriseeri-
tud juustude kõige olulisemad toiduohu-
tuse aspektid on seotud pastöriseerimis-
protsessi toimimise kindlustamise ja 
kuumtöötlemise järgse saastumise ära-
hoidmisega. Tuleb rakendada kriitiliste 
kontrollpunktide toimimist, häid tootmis- 
ja hügieenitavasid ning sanatsiooni stan-
dardseid protseduure (GHP, GMP ja 
SSOP).

Teised piimatooted

L. monocytogenes (kuna talub madalat 
veeaktiivsust, aw <0,90) on võimeline säi-
lima ka kuivatatud toodetes (piima-, lõs- 
si-, vadaku-, kakaopulber jt). Samuti on ta 
vastupidav külmutamisele (–18 °C), mistõt-
tu võib ta püsida aastaid jäätises. Soomes 
on leitud, et 0,5% jäätiseproovidest oli 
saastunud. Saastumise korral võib mik-
roobide arv kodujuustus püsida muutu-
matuna 3 °C juures 28 päeva jooksul. Võis 
on listeeria säilinud üle 70 päeva. Soomes 
esines aastatel 1998–1999 kokku 25 liste-
rioosijuhtu, mille põhjustas või tarbimine. 
Põhjuseks oli tööstusliku või saastumine 
pakendamise etapis. Hapupiimas ja jogur-
tis säilib L. monocytogenes’e arv saastu-
mise korral 1000–10 000 pmü ml-1 madala-
tel temperatuuridel säilitades vähemalt 3 
nädalat. Listeeriate populatsioon võib pii-
ma fermentatsiooniprotsessis suureneda 
kuni 10 korda enne piima pH langemist al-
la 5,2. Siiski peetakse fermenteeritud ha-
pupiimatooteid suhteliselt riskivabadeks 
toodeteks, kuna sealne konkurentsmikrof-
loora, madal pH ja veeaktiivsus pärsivad 
L. monocytogenes’e kasvu.

Mikrobioloogilised kriteeriumid

Vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele 
2073/2005, kehtib piimatoode suhtes ree-
gel, et maksimaalne listeeriate sisaldus 
100 pmü g toote kohta peab püsima ko-
gu selle kõlblikkusaja jooksul (n=5, c=0). 
Piimatoodetes, mis soodustavad L. mo- 
nocytogenes’e kasvu, ei tohi antud pato-
geeni esineda 25 grammis tootes (n=5, 
c=0) selle valmistamise lõpus. Erand keh-
tib siis, kui tootja suudab tõestada, et ko-
gu säilivusaja jooksul ei ole kriteerium 
100 pmü g toote kohta ületatud. Juhul, 
kui järgitakse piirnormi „alla 100 pmü ml-1 
või g-1“ või „puudub 25 milliliitris või 
grammis“, siis kutsub see esile vaid üksi-
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kute listerioosijuhtude esinemise. Reaal-
ne oht inimeste tervisele tekib eelkõige 
siis, kui piim või piimatooted sisaldavad 
L. monocytogenes’t rohkem kui 100 
pmü ml-1 või g-1.

Abinõud probleemi vältimiseks

L. monocytogenes’e esinemise minimee-
rimiseks tuleks piimatoodete tootmisel 
kasutada madala mikroobse saastega 
toorainet. Nii farmi kui piimatööstuse ta-
sandil tuleks teha kindlaks potentsiaalsed 
piima ja piimatoodete saastumise allikad. 
Selleks tuleb regulaarselt võtta tootmis-
keskkonnast proove lähtudes eelnevalt 
kindlaks määratud kontrollpunktidest. Vä-
hendada tuleks ka piimatööstuses liigniis-
keid kohti ehk tagatud peab olema korra-
lik drenaaž, terved ja õige kaldega põran-
dad. Piima ja piimatoodete saastumist 
L. monocytogenes’ega on võimalik välti-
da ka seadmete plaanipärase hooldamise 
ja puhastamisega, teostades eesmärgile 
vastavat sanatsiooni. Nii farmi kui piima-
tööstuse tasandil on võimalik seadmete 
põhjalikul pesemisel ja desinfitseerimisel 
kasutada listeritsiidseid keemilisi ühen-
did: klooramiini, kloriindioksiidi, hüpoklo-
riti lahust, osooni, happelisi sanatsiooni-
vahendeid (põhiliselt CIP süsteemides: 
äädikhape, peräädikhape ja peroktaanha-
pe) ja kvaternaarseid ammooniumsoola-
sid jt. Nii on võimalik ennetada ja elimi-
neerida L. monocytogenes’e poolt moo-
dustatud biokattu seadmete ja tootmis-
ruumide pindadel.

Kokkuvõte

Piima ja piimatooteid võib pidada L. mo- 
nocytogenes’e suhtes, mikroobisaastet 
silmas pidades, inimesele ohutuks, kui on 
tagatud õiged tootmis- ja säilitustingimu-
sed. Siiski tuleb arvestada sellega, et 
L. monocytogenes on keskkonnas väga 
levinud mikroob. Seetõttu ei ole võimalik 
listeeriaid farmist ega piimatööstustest 
täielikult ja lõplikult elimineerida ning võib 
tekkida piima ja piimatoodete saastumi-
ne. Vältimaks toorpiima saastumist mik-
roobidega, tuleks rakendada kontroll-
meetmeid eelkõige farmi tasandil. Kui on 
tagatud lüpsilehmade hea tervislik sei-
sund, kvaliteetne sööt, toorpiima tootmis-
hügieeni kõrge tase, õiged toorpiima säi-
litus- ja realiseerimistingimused, siis on 
piima listseeriatega saastumise oht mini-
maalne. Piimatööstuse tasandil on kõige 
olulisem tagada piima õiged pastöriseeri-
misrežiimid ja adekvaatne piimatoodete 
tootmishügieen. See kindlustab tarbijate-
le ohutu lõpptoote.
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Ehhinokokoosid – suurenev terviserisk  
inimesele

Toivo Järvis

EMÜ VLI nakkushaiguste osakond

Sissejuhatus

Nagu mitmel pool maailmas juba ammu, 
on nüüd ka Eestis linnadesse ilmunud pu-
narebased. Rebaste levitatavast inimesele 
ohtlikust parasiidist alveokokist kirjutas hil-
juti P. Pullerits (2011). Selles artiklis osutab 
TÜ vanemteadur U. Saarma teadmiste va-
jalikkusele inimest ohustavate haiguseteki-
tajate osas. Ehkki Eesti Loomaarstliku 
Ringvaate põhilisele lugejaskonnale peaks 
ehhinokokooside teema tuttav olema (vt 
Järvis, 2004), on käesoleva kirjutise ees-
märgiks ununenut meenutada ja lisada uut 
teavet ehhinokokkide kohta.

Artiklis on põhitähelepanu pühenda-
tud Echinococcus multilocularis’ele, mida 
rahvasuus praegugi veel sageli alveoko-
kiks nimetatakse.

Etümoloogiast. Echinos (kr siil, oga), 
kokkos (kr tera, seeme, kuulike), multus 
(lad arvukas), locularis (lad ruumne, pe-
saline).

Parasiidi nimetus viitab paelussil noo-
kude ehk kidade esinemisele ja vastse-
vormile kui arvukate põite kobarale.

Sünonüümid. Taenia alveolaris 
(Klemm, 1883), Echinococcus sibericen-
sis (Rausch ja Schiller, 1954), Alveococcus 
multilocularis (Leuckart, 1863; Abuladze, 
1960).

Ajaloost. R. Leuckart kirjutas juba 
1863. aastal, et Taenia echinococcus 
multilocularis’e vastsevorm erineb Echi-
nococcus granulosus’e tavalisest uniloku-
laarsest (ühepõielisest) vastsevormist. R. 
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Rausch ja E. Schiller (1951), L. Thomas jt 
(1954) ning F. Fay (1973) seostasid põite 
esinemise inimestel Alaskal paelussiga, 
kelle arenemistsüklis osalevad rebased ja 
närilised, kusjuures inimeste nakatumine 
toimus kelgukoerte vahendusel.

Sama arenemistsüklit Lõuna-Saksa-
maal kinnitas H. Vogel 1955. aastal. Kasse 
E. multilocularis’e imaginaalse (täiskasva-
nud) peremeesloomana kirjeldati esma-
kordselt 1954. aastal Ambo jt poolt Rebu-
ni saarel (Jaapani põhjaosas), kuhu para-
siit oli sisse toodud rebastega Kuriilidelt 
(Bowman jt, 2002).

Haiguse määratlus

Ehhinokokoosid on karnivooridel peen-
sooles parasiteerivate Echinococcus’e prk 
täiskasvanud paelusside põhjustatud hel-
mintoosid (ussnugilistõved), mis iseloo-
mustuvad seedehäirete ja kõhnumisega 
või kulgevad (sageli) subkliiniliselt. Ehhi-
nokokkide vastsevormid paiknevad mä-
letsejalistel, sigadel, närilistel jt peamiselt 
maksas ja kopsus. Inimesel võivad ehhi-
nokokipõied põhjustada rasket haigestu-
mist.

Haigusetekitajad
(vt. tabel 1).

E. multilocularis’e lüliketis on harilikult 5 
(2–6) lüli. Parasiidi päisel on neli iminap-
pa (Ordo Cyclophyllida), kärss on varus-
tatud 26–36 nooguga, küpse lüli pikkus 
on kuni 1,1 mm (joonis 1).

Tabel 1. Ehhinokokoosi tekitajad

Parasiidiliigi nimetus
Pikkus
Levik

Lõpp-peremehed Vaheperemehed
Larvotsüstide 
nimetus
Paiknemine

Echinococcus 
granulosus
2–7 mm
Ülemaailmne

Koer, hunt, 
teised koerlased

Lammas, kits, veis, 
siga, hobune, 
uluksõralised jt,
ka inimene

E. hydatidosus
Maks, kops, 
muud elundid

Echinococcus 
multilocularis
1,2–4,5 mm
Põhjapoolkera

Puna- ja 
polaarrebane, 
hunt, koer, kass

Hiired, piisamrotid jt. 
väikeimetajad, ka 
inimene, ahv, siga, 
hobune, koer jt.

E. alveolaris
Peamiselt maks, 
harvem muud 
elundid

E. vogeli ja E. oligarthus esinevad Kesk- ja Lõuna-Ameerikas



Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2011 19

Paiknemine

Täiskasvanud paeluss nugib karnivooridel peen-
sooles, vastsevormid (larvotsüstid) esinevad pal-
judel loomaliikidel peamiselt maksas ja kopsus 
(tabel 1).

Arenemine

E. multilocularis’e tüüpilised vaheperemehed on 
hiired jt väikeimetajad (peamiselt prk-d Microtus 
ja Clethrionomys), vastuvõtlik on ka inimene. Kar-
nivooride väljutatud ehhinokokkide küpsed lülid 
on võimelised iseseisvalt liikuma äsjaeritatud roo-
jast 5–25 cm kaugusele pinnasele, rohule, metsa-
marjadele jm, saastades ümbrust munadega. Na-
katumine toimub kohe nakkusvõimelisi paelussi-
mune alla neelates (joonis 2).
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Joonis 2. Echinococcus granulosus’e ja Echinococcus multilocularis’e arenemistsüklid:  
1 – lõpp-peremehed, 2 – täiskasvanud parasiidid, 3 – küpsed lülid, 4 – onkosfääri sisaldavad 
munad, 5 – vaheperemehed, 6 – vastsed elundites, 7 – sissesopistunud protoskooleksid,  
8 – väljasopistunud protoskooleksid (Encyclopedic Reference of Parasitology, 2001)

Joonis 1. Echinococcus  
multilocularis (Parre, 1985)
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Vaheperemeeste maksas areneb para-
siidi larvotsüst E. alveolaris, mis 1–1,5 
kuu möödudes sisaldab nakkusvõimelisi 
protoskoolekseid (eelpäiseid ehk vastse-
päiseid). Larvotsüst on väikeste hallikas-
valgete poolläbipaistvate põiekeste (alla 
1 mm kuni 3 cm) kobar, mis on kiire in-
filtratiivse (sissetungiva) kasvuga ja võib 
anda veresoonte kaudu metastaase (siir-
deid). Lõpp-peremehed nakatuvad vahe-
peremeeste invadeerunud elundeid 
süües. Prepatentaeg (ajavahemik nakatu-
misest kuni parasiidi suguküpseks saami-
seni) karnivooridel on umbes üks kuu, 
patentaeg (parasiidi elu kestus) keskmi-
selt 3,5 (kuni 5) kuud.

Levik

E. multilocularis’e levik põhjapoolkeral on 
endeemiline (paigustaudiline), haarates 
suurt osa Euroopast, mitmeid piirkondi 
Lähis-Idas, Aasias ja Põhja-Ameerikas 
(joonis 3).

Käesolevaks ajaks on parasiit Euroo-
pas laialdaselt levinud. 1980-ndate aasta-
te lõpul oli E. multilocularis’e „kohalolek“ 
teada ainult neljas riigis (täpsemalt: Ida-
Prantsusmaal, Lõuna-Saksamaal, Põhja-
Šveitsis ja Lääne-Austrias). 2005. a lõpuks 
oli see registreeritud punarebastel veel 
12 riigis (Holland, Slovakkia, Poola, Bel-
gia, Luksemburg, Itaalia, Liechtenstein, 
Taani, Tšehhi, Ungari, Valgevene ja Eesti) 
rebaste kuni 50%-lise tabandusena. Üle 
40% „linnarebastest“ osutus tabandunuks 
Zürichis, Viinis jt Euroopa linnades. Para-
siidi levimise suurenemist on täheldatud 

Saksamaal ja Belgias. Sellise tendentsi 
arvatavaks põhjuseks on nii rebaste arvu-
kuse üldine suurenemine kõikjal Euroo-
pas kui ka marutaudivastase vaktsineeri-
mise edukus.

Inimeste alveolaarne ehhinokokoos, 
ehkki võrdlemisi harvaesinev, on väga 
oluline seetõttu, et letaalsus on olnud 59–
94% ravimata juhtudel ning 10–14% va-
rajase diagnoosimise ja ravimise korral 
(Gottstein, 1992). Inimesed nakatuvad pa-
rasiidi munadega nii toidu kui vee vahen-
dusel, aga ka kokkupuutel lõpp-pere-
meeste või nende väljaheidetega. And-
med Kesk-Euroopa (Austria, Prantsusmaa, 
Saksamaa, Šveits) kohta on näidanud, et 
inimeste alveolaarse ehhinokokoosi juhte 
esineb 100 000 elaniku kohta 0,02–1,4. 
Siiski on Kesk-Euroopa suure endeemili-
susega aladel juhtude arv ulatunud 2–40-
ni 100 000 elaniku kohta. Šveitsis on ini-
meste tabandumine 100 000 elaniku koh-
ta oluliselt suurenenud – 0,1-st (1993–
2000) kuni 0,26-ni (2001–2005). Leedus 
diagnoositi aastatel 1997–2006 alveolaar-
ne ehhinokokoos inimestel 80 juhul, kus-
juures enamik patsiente olid farmerid või 
muud põllumajandusega tegelevad isi-
kud. Suurim juhtude arv koos suure sure-
musega ulatus 0,5-ni 100 000 elaniku 
kohta aastas. Aastatel 2001–2004 uuriti 
206 punarebast ja 72 kährikkoera E. 
multilocularis’e suhtes. Parasiidi levimus 
rebaste hulgas oli 57,2%, kährikkoerte 
hulgas 9,7%. Need uurimistulemused 
tõendavad E. multilocularis’e laialdast le-
vikut rebaste seas Leedus (Bružinskaite, 
2007). E. multilocularis’t on leitud rebas-
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Joonis 3. E. multilocularis’e geograafiline levik (Eckert jt, 2001). Tumehall – suure endeemi-
lisusega ala, helehall – endeemiline ala
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tel ka Kaunase lähiümbruses. Täiskasva-
nud paelussi on Leedus leitud ka koertel 
ning vastsevorme sigadel. Lätis on lõp-
penud kümnendil inimestel registreeritud 
üle 50 alveolaarse ehhinokokoosi juhu.

Eestis diagnoositi E. multilocularis es-
makordselt 2003. aastal. 17-st uuritud re-
basest oli nakatunuid 29,4%, kusjuures 
parasiiti leiti nii Eesti ida- kui ka lääneosas 
(Moks, 2008). Eesti on praeguste andme-
te järgi kõige põhjapoolsem maa Euroo-
pa maismaaosas, kus E. multilocularis on 
kindlaks tehtud. Marutaudi vastane vakt-
sineerimine on ka meil kasvatanud jõud-
salt rebaste arvu. Nende liikumine asula-
tesse ja linnadesse soodustab nakkuse 
levikut koertele ja kassidele, seega suu-
rendab inimeste nakatumise ohtu. E. 
multilocularis’e munadega võib inimene 
kokku puutuda ka rebaste nahatustamisel 
ja metsas (vt arenemine). Inimeste al-
veolaarset ehhinokokoosi on Eestis esi-
nenud viimase kümne aasta jooksul vaid 
viiel korral, kusjuures kahel juhul on nak-
kus arvatavasti saadud välismaalt.

Kliinilised tunnused

Lõpp-peremeestel kulgevad ehhinoko-
koosid sageli subkliiniliselt, koertel on tä-
heldatud ka seedehäireid ja kõhnumist.

Alveolaarne ehhinokokoos on prog-
resseeruv ja pahaloomuline. Vahepere-
meestel, sh inimesel paiknevad põied sa-
geli maksas. Tsüst saab alguse ühe väike-
se põiekesena, mis igas suunas paljuneb. 
Moodustunud kobara keskkoht nekroti-
seerub pikkamisi ja tsüst muutub käsn-
jaks massiks, mis sisaldab väikeseid žela-
tiinitaolise ainega täidetud õõsi (joonis 
4a). Metastaasid võivad põhjustada se-
kundaarsete tsüstide teket muudes elun-
dites. Haigussümptomid on sarnased 
aeglaselt areneva maksakartsinoomi kor-
ral tekkivatega. Alveolaarne ehhinoko-
koos põhjustab hepatomegaaliat (maksa 
suurenemist) ja sageli ka splenomegaaliat 
(põrna suurenemist). Võivad tekkida kõ-
huvesitõbi ja kollatõbi. Haiguse kulg on 
aeglane, sümptomid võivad avalduda 
mõne aasta või isegi aastakümne möö-
dumisel ja on põhjustatud peamiselt lar-
votsüsti survest ümbritsevale koele. Mak-
sa sapijuhade ja veresoonte komprimee-
rimisel ilmnevad sümptomid kiiremini 
(Markell jt, 1999).

Lahanguleid

Karnivooridel võib täheldada peensoole-
põletikku. Ehhinokokkide suhtes tuleb 
hoolikalt uurida peensoole limaskesta. 
Avatud peensoole võib asetada vähese 
veega küvetti (väikesesse loputusvanni), 
limaskestale kinnitunud ehhinokokid on 
märgatavad väga väikeste peenikeste 
valkjate näsadena. Vaheperemeeste la-
hangul leitakse peamiselt maksas E. 
multilocularis’e larvotsüste (joonis 4).

vETERINAARIA JA INIMENE

Joonis 4. Echinococcus alveolaris: a – ini-
mese maksas; b – koera maksas: c – sea 
maksas (Eckert jt, 2005)
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Labordiagnostika

Karnivooride värske rooja tuleb uurida 
väga väikeste liikuvate lülide suhtes. E. 
multilocularis’e küps lüli moodustab vä-
hem kui poole paelussi pikkusest, tema 
emakas on ovaalse kujuga, külgsopistis-
teta, suguava asetseb lüli keskkohast ees-
pool ja sisaldab umbes 200 muna. See-
vastu E. granulosuse’e küpses lülis kul-
geb kotjas, külgsopististega emakas piki 
lüli pikitelge, suguava asub lüli ühes ser-
vas keskkohast tagapool ja igas küpses 
lülis on umbes 800 (600–1500) muna.

Ovoskoopiliseks uurimiseks kasutatak-
se flotatsioonimeetodit (flotatsioonivede-
liku erikaal soovitatavalt 1,3), ehhinokok-
kide munad on teeniate (Taenia sp) mu-
nadest eristamatud. Seerumis on võima-
lik on määrata antikehi ja antigeene ning 
koproproovis antigeene (Kopro-Antigeen 
ELISA) ja DNA (PCR).

Inimesel kasutatakse larvaalse ehhino-
kokoosi diagnoosimiseks radiograafiat, 
tomograafiat, ultrasonograafiat, Casoni 
naha- ning seroloogilisi teste, ka parasiidi 
vastsevormi identifitseerimist pärast selle 
kirurgilist eemaldamist.

Vaheperemeestest loomade puhul ei 
anna seroloogilised testid nii häid tule-
musi kui inimestel. Nende tundlikkus on 
väike ja sageli esineb mittespetsiifilisi 
reaktsioone.

Haiguse tõrje

Profülaktikaks tuleb püüda vältida ehhi-
nokokkide ülekandumist lõpp- ja vahepe-
remeeste vahel ning inimese tabandu-
mist. Soovitatavateks meetmeteks on:
1) ulukkarnivooride (eriti rebaste) arvuku-

se optimeerimine;
2) hulkuvate koerte ja kasside kõrvaldami-

ne;
3) tapajäätmete ja ulukloomade siseelun-

dite koertele ja kassidele andmine kee-
detult;

4) koerte ja kasside põllumajanduslooma-
de ning ulukitega kokkupuutevõimalus-
te minimeerimine;

5) koerte ja kasside uurimine parasiitide 
suhtes;

6) loomadega kokkupuutel hügieeninõue-
te range täitmine (kaitsekindad rebaste, 
huntide jt nahkade käsitsemisel; metsa-
andide hoolikas pesemine enne tarvita-
mist jms).
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Metafülaktiliselt on soovitav koeri ja 
kasse regulaarselt dehelmintiseerida (ta-
valiselt neli korda aastas).

Raviks kasutatakse E. multilocularis’e 
tabanduse korral koertel ja kassidel pea-
miselt prasikvanteeli ja epsipranteeli. Ini-
meste puhul ei ole kirurgiline ravi soovi-
tatav, medikamentoosne ravi toimub pra-
sikvanteeli, albendasooli ja mebendasoo-
liga.
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MÜKOTOKSIINID – tihti alateadvustatud probleem

Mükotoksiinid on looduses esinevate 
seente, peamiselt hallitusseente, aineva-
hetuse käigus söötades tekkivad loodusli-
kud toksilised keemilised ühendid. Maail-
mas tuntakse üle 400 mükotoksiini, milli-
seid võib jagada vähemalt 25 keemilisse 
struktuuritüüpi.

Mükotoksiinid on hallitusseente se-
kundaarsed metaboliidid, mis oma mür-
gisuse, mutageense, teratogeense või 
kantserogeense toime tõttu on kahjulikud 
nii inimese kui looma tervisele.

Loomasöötade ja toiduainete saastu-
mine mükotoksiinidega, mille sünonüü-
mideks on „vaiksed tapjad“, „nähtamatud 
vargad“, „looduslikud mürgid“, „vältima-
tud saastajad“ on ülemaailmne probleem, 
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mis põhjustab eeskätt põllumajandusloo-
madele ja ettevõtjaile suuri kahjusid – 
tootlikkuse langusest kuni loomade huk-
kumiseni.

Nähtamatud, lõhna ja maitseta, tem-
peratuurile resistentsed mükotoksiinid 
jäävad sööta alles ka pärast seda, kui 
neid tootnud seen ise on juba hukkunud, 
seega võib neid leida ka materjalist, mil-
lel puuduvad hallitusnähud või mille uuri-
mine hallitusseentele andis negatiivse tu-
lemuse. Mükotoksiinid võivad sobivatel 
tingimustel püsida saastunud materjalis 
pikka aega pärast neid produtseerinud 
seente hukkumist.

Peatoimetaja

Mükotoksiinid ja immuunsus

Peter F. Sural1 ja Julia E. Dvorska2

1 Lindude teadusuurimiskeskus, Šoti Põllumajanduskolledž, Auchincruive, Ayr, Šoti-
maa, Suurbritannia; 2 Sumõ Rahvuslik Põllumajandusülikool, Sumõ, Ukraina

Kõik loomad on võimelised ennast kaits-
ma mikroobide, viiruste, seente ja igasu-
guste neile geneetiliselt võõraste moleku-
lide eest. Selle tagab immuunsüsteem, 
mille talitlusel on oluline roll loomade ter-
vise ja heaolu säilitamisel üldse. Immuun-
süsteemi võime eristada organismile oma 
ja võõrast on välja kujunenud evolutsioo-
niprotsessis. Põllumajandusloomade op-
timaalse toodangu tagavad tasakaalusta-
tud söötmine ja neile loodud head pida-
mistingimused. Siiski on farmi tingimus-
tes võimatu vältida organismile toimivaid 
mitmesuguseid immunosupressiivseid te-
gureid, mis loovad eeldused nakatumi-
seks, toodangu languseks ja paljunemis-
võime halvenemiseks. Üheks olulisteks 
söötades sisalduvateks immunosupres-
soriteks on mükotoksiinid.

Arvestades tekkemehhanismi, erista-
takse loomulikku (kaasasündinud) ja 
omandatud (adaptiivne, spetsiifiline) im-
muunsust. Loomuliku immuunsuse taga-
vad mitmesugused füsioloogilised barjää-
rid nagu nahk ja limaskestad, spetsiifilise 
toimega molekulid nagu aglutiniinid, pret-
sipitiinid, aktiivses faasis olevad proteii-
nid, mikroobe lagundavad makrofaagid ja 
neutrofiilid ning loomulike tappurlümfot-
süütide (killer’ite) aktiivsus.

Makrofaagide funktsioon on komp-
leksne. Nad fagotsüteerivad organismile 
võõraid osiseid, hävitavad mikroobe ja 
kasvajarakke, sekreteerivad prostaglandii-
ne ja tsütokiine ning reguleerivad lümfot-
süütide ja teiste makrofaagide talitlust. 
Fagotsütoosi teel hävitatakse mikroobid 
organismis ja see on eriti oluline organis-
mi kaitsel ekstratsellulaarsete mikroobide 
vastu. Stimulatsiooni tagajärjel diferent-
seeruvad monotsüüdid makrofaagideks, 
mis on veelgi võimsamad rakud organis-
mi kaitsel.

Makrofaagide aktiveerumine ja võõro-
siste fagotsüteerimine intensiivistub nn 
respiratoorse tulva tingimustes, mille 
korral suureneb ensüümi kompleksi NAD-
PH poolt vallandatud reaktiivse hapniku 
(ROS) hulk. See intensiivistab makrofaa-
gide ja teiste fagotsüteerivate leukotsüü-
tide (neutrofiilid ja monotsüüdid) toksilis-
te hapnikumetaboliitide sünteesi. Näiteks 
ümbritsetakse plasmamembraanile sattu-
nud mikroob NADPH oksüdaasi sisaldava 
vesiikuliga ja lagundatakse superoksiidi 
radikaalide poolt. Viimane muundub vesi-
nikperoksiidiks, mis omakorda tungib 
mikroobirakku ja hävitab selle. Reaktiivse 
hapniku (ROS) ja reaktiivse lämmastiku 
(RNS) süntees on omane nii imetajate kui 
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ka lindude makrofaagidele. Makrofaagide 
ROS, RNS ja eikasonoidide (leukotriinid, 
prostaglandiinid) produtseerimisvõime 
on viimasel ajal pälvinud suurt tähelepa-
nu. Omades sellist võimsat relva, seovad 
ja hävitavad makrofaagid nendega kon-
takteerunud võõrantigeenid suhteliselt 
kiiresti. Nii kulub kanatibu makrofaagidel 
15 minutit, et hävitada 80% salmonella-
dest. Seega toimuvad loomuliku immuun-
suse saavutamise reaktsioonid kiiresti ja 
tekib äge põletikuprotsess. Mikroobide 
hävitamiseks kasutavad makrofaagid va-
bu radikaale produtseerivaid ensüüme ja 
antibiootilise toimega peptiide. Neil on 
retseptorid, millele kinnituvad mikroobide 
poolt vallandatavad kemoatraktiivsed ai-
ned. Peale eelmainutud ainete produtsee-
rivad makrofaagid veel rakkude omava-
helist toimimist reguleerivaid mitmesugu-
seid interleukiine ja tsütokiinide inhibiito-
reid, hormoone ja neurotransmittereid, 
mis reguleerivad immuunreaktsioonide ja 
teiste füsioloogiliste protsesside toimu-
mist. Seega on makrofaagid olulised im-
muunreaktsioonides nii tsütokiinide pro-
dutseerimise kui ka antigeense signaali 
tõlgendamise poolest.

Omandatud immuunsuse saavutab or-
ganism nii humoraalsete kui rakkude va-
hendusel toimuvate reaktsioonidega.

Humoraalseid antikehi (immunoglobu-
liine) produtseerivad B-lümfotsüütide dife-
rentseerumise lõpprakud – plasmarakud. 
Immunoglobuliinid tunnevad ära ja hävita-
vad organismis mikroorganisme, millised 
on provotseerinud nende sünteesi. Sellel 
baseerub humoraalne immuunsus.

Rakuline ehk tsellulaarne immuunsus 
saavutatakse tüümusest pärit T-lümfotsüü-
tide vahendusel. Need rakud hävitavad ot-
seselt võõraid antigeene, näiteks viiruseid 
kandvaid rakke. Rakuline immuunreakt-
sioon on seotud aeglustunud tüüpi aller-
gia tekke, transplantaatide irdamise, resis-
tentsuse tekkega mitmete patogeenide 
suhtes ja organismi kaitsega kasvajarakku-
de vastu. Omandatud immuunsuse tekke 
eelduseks on T- ja B-rakkude omavaheline 
interaktsioon ja eelnev kontakt vastava an-
tigeeniga. See on antigeenspetsiifiline. Eri-
nevalt loomuliku immuunsuse tagavatest 
reaktsioonidest kulgevad spetsiifilised im-
muunreaktsioonid küll aeglasemalt, aga 
nad on antigeenspetsiifilised ja neil on im-
munoloogiline mälu korduvkontaktiks sa-
ma antigeeniga. Humoraalsed ja tsellulaa-
rsed kaitsereaktsioonid kulgevad komp-
leksselt nii rakkude omavahelise kontakti 
kui ka mitmesuguste mediaatorite (tsüto-
kiinid ja kemokiinid) vahendusel.

Organismi immuunkaitses toimub rak-
kude proliferatsioon, intensiivistub immu-
noglobuliinide ja põletikufaktorite sün-
tees. Immuunreaktsioonide koordineeri-
mises on oluline rakkude terviklikkus. 
Seepärast on organismi optimaalseks im-
muunkaitseks olulise tähtsusega anti-
oksüdantide ja prooksüdantide omavahe-
line tasakaal.

Kliinilis-toksikoloogilised uuringud on 
näidanud, et mükotoksiinid toimivad im-
munosupressiivselt, põhjustades nii ko-
duloomade, lindude kui laboratoorsete 
loomade haigestumist, suremust ning 
toodangunäitajate langust. On kindlaks 
tehtud, et mükotoksiinide tarbimine isegi 
doosides, mis ei põhjusta kliinilist haiges-
tumist, mõjub immunosupressiivselt ja 
loob kõik eeldused haigestumiseks nak-
kushaigustesse.

Uuriti mõnede mükotoksiinide toimet 
immuunreaktsioonidele. Selgus, et afla-
toksiin B (AFB) osutus immunosupressiiv-
seks nii põllumajandusloomadele (kanati-
bud, kalkunid, sead ja lambad) kui ka la-
borloomadele (hiired ja rotid). Aflatoksiin 
on immunomodullaatoriks, mis toimib 
tsellulaarsetele immuunreaktsioonidele ja 
fagotsüteerivatele rakkudele. See pidur-
dab peamiselt lümfotsüütide ja nendega 
seotud makrofaagide aktiivsust. Võõrde-
põrsastel vähenes selle toimel põletiku-
protsessi põhjustavate ja suurenes seda 
pidurdavate tsütokiinide süntees. AFB 
võib muna kaudu levida arenevasse ka-
naembrüosse. Seega võivad aflatoksiini 
saanud kanade järglased olla immunoloo-
giliselt puudulikud ja ohustatud mitmesu-
guste nakkushaiguste poolt. Lisaks tsellu-
laarse immuunreaktsiooni blokeerimisele 
pidurdab AFB ka komplemendi ja interfe-
rooni sünteesi. Sellistel juhtudel tähelda-
takse kliiniliselt pigem mingile infekt-
sioonhaigusele, kui aflatoksikoosile viita-
vaid tunnuseid. Aflatoksiin koos teiste 
mükotoksiinidega pidurdab mitmesugu-
seid bioloogilisi reaktsioone nagu juurde-
kasv, immunoreaktiivsus jt.

Aastaid on uuritud ohratoksiini (OTA) 
immunomodulleerivat toimet. Selgus, et 
see mõjutas peamiselt humoraalset im-
muunreaktsiooni (antikehade süntees) ti-
budel, rottidel ja hiirtel. Võõrdepõrsastel 
vähenes 35. päeval ka fagotsütoosiaktiiv-
sus. Inimese lümfotsüütide kultuuriga 
sooritatud katsed näitasid, et OTA pidur-
dab interleukiinide produktsiooni ja inter-
ferooni sünteesi. Hiirtel toimis OTA pidur-
davalt erinevatele immuunreaktsioonide-
le. Halvenesid nii antikehade süntees kui 
ka fagotsütoosiaktiivsus.
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Võõrdepõrsastel põhjustasid subtoksi-
lised OTA annused leukotsüütide üldarvu 
ja neutrofiilide arvu vähenemise veres. 
Pidurdus ka lümfopoees, samal ajal aga 
suurenesid eosinofiilide ja hukkunud fa-
gotsüütide arv. Pidurdus veel fagotsütoos 
ja vähenes seaspetsiifiliste markerite arv 
lümfotsüütidel.

Selgus, et närilistel oli OTA immuno-
toksiline toime otseses seoses toksiini 
ekspositsiooniajaga. Hiljutised uuringud 
rottide ja hiirte järglaste immunokompe-
tentsuse väljaselgitamiseks näitasid, et 
OTA-d saanud loomade järglased olid im-
muunpuudulikud. Seevastu imevatele 
kutsikatele OTA lühiajaline manustamine 
piimaga stimuleeris lümfotsüütide prolife-
ratsiooniaktiivsust.

Hiljuti hakati uurima fumonisiini (FB) 
immunosupressiivseid omadusi. Selgus, 
et FB-l on immuunsüsteemile kaksipidine 
toime – see nii stimuleerib kui ka pärsib 
immuunsüsteemi reaktsiooni antigeenide-
le. FB manustamine kanatibudele põhjus-
tas immunoglobuliinide üldkoguse ja mak-
rofaagide fagotsütoosiaktiivsuse vähene-
mise. FB immunomodulleerivad omadu-
sed sõltuvad arvatavasti selle toimest lipii-
dide ainevahetusele, anti- ja prooksüdanti-
de tasakaalule ja vastastikusest toimest 
veel teiste faktoritega. Nii näiteks vähen-
das FB CD3 retseptorite ekspressiooni tüü-
muse rakkude pinnal, millega seletub tse-
ramiinisisalduse tugev langus organis.

Sarnaselt FB-le võib ka trihhotseteen 
(T) toimida nii immunostimulaatori kui ka 
-depressorina. Enamik uurimusi selle mü-
kotoksiiniga viidi läbi laboratoorsete loo-
madega, mõned üksikud ka farmilooma-
dega. Üldiselt on mükotoksiinide immuno-
modulleeriva toime molekulaarmehhanis-
mid veel teadmata ja vajavad edasist uuri-
mist. Arvatakse, et T on potentsiaalne im-
munosupressor, mis otseselt kahjustab 
immuunsüsteemi rakke. Nii näiteks tekkis 
lammastel ja vasikatel, kellele manustati 
Fusarium sp T-2 toksiini, leukopeenia ning 
halvenes perifeersete lümfotsüütide talit-
lus. On teada, et T-2 on lümfotoksiline in 
vitro, kuid sellise toime kohta in vivo tõen-
did puuduvad. Arvatakse, et lümfotsüütide 
tütarrakud on erinevalt tümotsüütidest vä-
ga tundlik märklaud T-2 toksiinile.

B-lümfotsüütide järglased on väga 
tundlikud T-2 suhtes. Patogeensete seen-
te resistentsus tõusis T-2 ja DON-i manu-
lusel. See suurendab nii toodangut and-
vate loomade kui ka nende toodangut ka-
sutavate inimeste salmonelloosi ja liste-
rioosi haigestumise riski. Arvatavasti on 
T-2 toksiini suhtes erinev liigiline tundlik-

kus. Nii selgus hiljuti, et toksiini lisamine 
koguses kuni 1 ppm lindude söödale ei 
mõjutanud nende antikehade sünteesi-
võimet erinevatele antigeenidele.

DON-i immunomodulleerivaid omadu-
si on uuritud peamiselt närilistel. Selgus, 
et sõltuvalt doosist ja ekspositsiooniajast 
võib DON toimida kas immunostimulaa-
tori või -depressorina. Arvatakse, et im-
munosupressiooni põhjuseks on reakt-
siooni tekkimiseks vajaliku antigeense 
signaali translatsiooni tõkestamine, kuna 
stimulatsioon on mitmesuguste rakuregu-
latsiooni mehhanismide mõjustamise ta-
gajärjeks. Nii näiteks pidurdab DON in 
vitro normaalset immuunreaktsiooni pa-
togeenidele, samal ajal tugevnevad au-
toimmuunilmingud. DON-i toimel aktivee-
rub T-lümfotsüütide tsütokiinide produt-
seerimine ja makrofaagide aktiivsus (in 
vitro). Kuigi selline toime on kindlaks teh-
tud hiirtelt pärit materjaliga, ollakse arva-
musel, et ka koduloomadele toimib see 
toksiin analoogselt. Niisiis on DON või-
meline makrofaagide funktsionaalset talit-
lust nii üle- kui alareguleerima. Nii näiteks 
võib DON-i ühekordne manustamine sti-
muleerida lümfokiinide produtseerimiseks 
vajalike geenide ekspressiooni in vivo sel-
lele järgneva olukorra taastumisega 24 
tunni jooksul. Isased hiired olid emastega 
võrreldes tundlikumad DON-i poolt IgA 
antikehade sünteesi silmas pidades, kus-
juures selle antikehade sünteesi regulat-
sioonihäired püsisid veel neli kuud pärast 
DON-i suukaudset manustamist.

Mükotoksiinide immunosupressiivne 
toime on seotud nii loomuliku kui oman-
datud immuunsuseks vajalike komponen-
tide mõjutamisega:
•  pidurdub T- ja B-lümfotsüütide talitlus;
•  pidurdub NK rakkude talitlus;
•  pidurdub antikehade süntees;
•  pidurdub komplemendi ja interferooni 

süntees;
•  halveneb makrofaagide talitlus.

Immuunsüsteem on äärmiselt tundlik 
mükotoksiinide supressiivsele toimele, 
sest selles on haavatavad nii immuun-
reaktsioonides osalevad rakud kui ka nen-
devahelised mitmesugused kommunikat-
sioonid. Küllastumata rasvhapete kõrge 
kontsentratsioon immuunrakkude pinnal 
muudab nad ideaalseks märklauaks vaba-
dele radikaalidele. Mükotoksiinide tarbi-
mise korral tekkiv oksüdatiivne stress la-
gundab kommunikatsioonid immuun-
reaktsioonides osalevate rakkude vahel ja 
põhjustab immunosupressiooniseisundi. 
Kuigi mükotoksiinide toime molekulaar-
mehhanismid on veel uurimisjärgus, on 
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alust arvata, et immunosupressiooni põh-
jused on seotud nende pidurdava toimega 
DNA, RNA ja proteiini sünteesile. Müko-
toksiinid toimivad blokeerivalt antioksü-
dantsele kaitsele, stimuleerivad lipiidide 
peroksüdatsiooni ja apoptoosi ning kah-
justavad immuunsüsteemi rakkude pinna-
retseptoreid. Immunosupressiooni vallan-
davaks faktoriks on oksüdatiivne stress.

Antioksüdantide roll mükotoksi-
kooside profülaktikas

Kuna mükotoksiinide spekter on äärmiselt 
lai ja võimalused söötade saastumiseks 
nendega küllaltki sagedased, siis on mük-
otoksikooside profülakteerimine küllaltki 
problemaatiline. Mükotoksiinide söötades 
moodustumise vältimiseks on välja tööta-
tud erinevaid metoodikaid, millest kõige 
elementaarsem oleks söötade säilitamine 
madala niiskusesisaldusega keskkonnas 
ja teravilja nõuetekohane töötlemine sel-
lest loomasööda valmistamisel. Sellele 
vaatamata pole isegi tänapäeva agroteh-
noloogiat silmas pidades alati võimalik 
vältida teraviljasaagi koristuseelset saas-
tumist hallitusseentega. Seega on müko-
toksikooside profülaktika strateegia reali-
seeritav sageli vaid osaliselt, ja pealegi 
on see sooja ja niiske kliimaga maades 
ka võrdlemisi kallis.

On välja töötatud ka sellised stratee-
giad nagu mükotoksiinide bakteriaalne 
või termiline neutraliseerimine, saastunud 
söötade kõrvaldamine, kiiritamine, töötle-
mine ammooniumi või osooniga, kuid 
nende kasutamine praktikas on küsitav, 
sest need on kas liiga aeganõudvad või 
kulukad.

Viimastel aastatel on hakatud kasuta-
ma söötade töötlemist vältimaks nende 
saastumist mükotoksiinidega. Kuna mük-
otoksiinide moodustumisel on oluline roll 
lipiidide peroksüdatsioonil, loodetakse 
selle vältimiseks kasutada antioksüdante. 
Paljud katsed on kinnitanud nende posi-
tiivset rolli mükotoksikooside profülakti-
kas. Nii näiteks vähendas vitamiini E lisa-
mine tibude söödale OTA prooksüdatiiv-
set toimet. Vitamiinil E oli profülakteeriv 
toime ka aflatoksikoosi korral. In vitro 
neutraliseeris sama vitamiin veel T-2 tok-
siini. Sarnaselt toimib ka seleen. Häid kat-
setulemusi on saadud vitamiini E ja se-
leeni kombineeritud kasutamisel.

Järeldused

Hiljuti läbi viidud uuringud kinnitavad, et 
paljude mükotoksiinide toksilisuse mää-
ravad nende membraanaktiivsed omadu-
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sed. Rakumembraanile sattunud toksiin 
põhjustab raku lagunemise. Muutub ra-
kumembraani aminohapete koostis ja toi-
mub polüküllastumata rasvhapete pika 
ahela peroksüdatsioon. See kahjustab 
membraani retseptoreid, häirub signaali 
liikumine ja membraaniga seotud ensüü-
mide aktiivsus. Kõige selle tagajärjel kah-
justub rakumembraani permeaablus, 
plastilisus ja paljud teised rakumembraa-
ni funktsioonid. Lipiidide oksüdeerumise 
võtmeroll nendes protsessides on leid-
nud kinnitust katsetes antioksüdantidega, 
millega õnnestus mükotoksiinid neutrali-
seerida.

Saadud tulemuste alusel pakume välja 
hüpoteetilise skeemi mükotoksiin-anti-
oksüdant toime kohta.
• Mükotoksiinid söötades (vähemalt OTA, 

T-2 ja AFB) pidurdavad toitainete imen-
dumist seedetraktis, mille tagajärjel vä-
heneb vitamiinide E ja C ning karotinoi-
dide sisaldus kudedes. Mükotoksiinid 
soodustavad vabade radikaalide (O2 ja 
OH) moodustumist sooletraktis, mis 
põhjustab antioksüdantide sisalduse 
vähenemist, oksüdatiivset stressi, en-
terotsüütide hävimist, toitainete ja anti-
oksüdantide puudulikku imendumist.

• Mükotoksiinid ja nende aktiivsed meta-
boliidid kumuleeruvad märklaudkude-
des.

• Mükotoksiinid kudedes genereerivad 
vabu radikaale, nõrgestavad antioksü-
datiivset kaitset, põhjustavad lipiidide 
peroksüdatsiooni, mis omakorda kah-
justab teisi bioloogilisi molekule, kaasa 
arvatud lipiidid, proteiinid ja DNA. Nih-
kesse minev antioksüdant-prooksüdant 
tasakaal põhjustab oksüdatiivse stressi, 
millega omakorda kaasnevad rakkude 
hukkumine ja teised tsütotoksilised il-
mingud.

• Mükotoksiinide immunosupressiivne 
toime on seotud nii rakkude retseptorite 
kahjustamisest tingitud rakkudevahelise 
seose häirumise, kui ka makrofaagide 
poolt mitmesuguste kommunikatsioo-
nimolekulide (tsütokiinid, eikosanoidid) 
sünteesi pidurdamisega.

• Antioksüdandid pidurdavad toksiinide 
ülalloetletud toimemehhanisme nii soo-
lestikus, plasmas kui ka rakumembraa-
nil.

• Mükotoksikooside profülaktika järgmi-
seks sammuks oleks antioksüdantide 
kombineeritud kasutamine toksiini ab-
sorbentidega.

AS Remedium palvel tõlkinud 
Jaagup Alaots
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Madis Aidnik

Professor Karl Peterson
(14.01.1927–2�.03.2008)

Hakkan lõpetama meenutusi kunagistest 
õppejõududest. Sihilikult jätsin viimaseks 
Karl Petersoni, sest kõige esimeses artik-
lis meie ajakirja 2003. aasta kolmandas 
numbris olen öelnud: „Tema teened on 
minu karjääriredelil olnud niivõrd suured, 
et ma pean teda tänutundes siiani oma 
akadeemiliseks isaks suure algustähega“.

Karl Peterson sündis kooliõpetaja pe-
res Ontika paekaldal – täpsemalt Kohtla 
valla Saka külas. Õpinguid alustas ta Jõh-
vi Gümnaasiumis, aga kuna see kool põ-
les sõja ajal maha, siis viidi kõik õpilased 
Rakvere Gümnaasiumi, mille K. Peterson 
ka lõpetas. Loomaarsti elukutse omandas 
ta Tartus 1950. aastal. Samast aastast ku-
ni emeriteerumiseni oli tema teaduspeda-
googiline töö pühendatud mikrobioloo-
giale. Minu arusaama kohaselt olid Karl 
Petersoni õpetajateks ja suunajateks sel-
lel teel professor ja akadeemik Ferdinand 
Laja ning professor Johannes Kaarde. 
Eelmise sajandi 50ndate aastate algul 
Eestis lahvatanud suu- ja sõrataud andis 
talle võimaluse koostada kandidaadidis-
sertatsioon ja see edukalt ka kaitsta 1957. 
aastal. Algul oli tema juhendajaks Ferdi-
nand Laja, viimase surma järel (1956. a) 
aga Johannes Kaarde. Kui minu kursus 
jõudis mikrobioloogia õppeni (ilmselt aas-
tatel 1966-1967) oli K. Peterson dotsent. 
Ta luges meile põhilise osa üld- ja erimik-
robioloogiast, aga midagi ka eriepizooto-
loogiast. Loengupidajana oli ta kehva-
poolne, kuna tal puudus oraatorlikkus. 
Seda puudust tunnistas ta mulle palju 
aastaid hiljem ka ise. Tema isa olevat ol-
nud koolmeistri ametis lausa kuldsuu. Sa-
mas pean tunnistama, et faktiline materjal 
oli tema poolt edastatud täiesti hästi, mil-
les veendusin hiljuti imekombel säilinud 
konspekte sirvides. Praktikumid olid tal 
loogiliselt üles ehitatud ja viitasid aine 
valdamisele. Ainus, mis tagantjärele tar-
kusena häiriv oli: ta ajas praktikumi kõr-
valt ka muid asju. Teda jätkus praktikumi 
ajal nii Narva mnt 84 teistele korrustele 
kui ka ülejäänud veterinaarbloki majades-
se. Asjata ei öeldud: „Kui tahad Karli kin-
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ni püüda, siis seisa õppehoonete vahel 
keset õue ja ta jookseb sulle ise sülle“. 
Tollal oli tal käsil doktoritöö, mis tema ra-
hutut iseloomu veelgi kannustas. Dis-
sertatsiooni vormistamise ajal, kui mikro-
bioloogiakursus lõpusirgele sai, asendas 
K. Petersoni dotsent Jüri Parre. Mõlemad 
mehed olid ühtlasi ka Balti Tsonaalse Ve-
terinaarlabori (linnulabori) asutajad ja 
osakonnajuhatajad. J. Parre oli hoopis tei-
sest puust ja üliõpilastena kartsime, et kui 
ta peaks meid ka eksamineerima, siis on 
lõpp! Õnneks ilmus K. Peterson eksamiks 
ise laua taha. Kes meist mikrobioloogia-
lainetel hulpis, see saadeti ukse taha 
teadmisi täiendama ja nii lõpetasid kõik 
positiivsete tulemustega.

1967. aastal kaitses K. Peterson Lenin-
gradi Veterinaariainstituudis doktoritöö 
teemal: „Kanatibude resistentsuse tõstmi-
ne salmonelloosi (pulleroos-tüüfus) vastu 
ontogeneesi varajastel etappidel“. Teade 
doktoritöö kinnitamise kohta saabus Mosk-
vast mingil mulle teadmata põhjustel suh-
teliselt hilja – alles 1970. aastal.

Karlile avanes tee professoriks 
(1973. a) ja ENSV teeneliseks teadlaseks 
(1976. a). Tänu temale kaitsesin 1973. a 
detsembris veterinaariakandidaadi töö ja 
1. augustist 1975. a maandusin kirurgia ja 
sünnitusabi kateedri assistendiks. Karl Pe-
terson oli karjääriredeli tipus ja mina selle 
alguses. 1977. aasta jaanuaris, kui profes-
sor pühitses oma viiekümnendat sünni-
päeva, olin ka mina kutsutud sellel peol 
osalema. Sellest sündmusest on mul ere-
dalt meelde jäänud sünnipäevalapse koo-
livenna akadeemik Juhan Rossi sõnavõtt, 
milles ta ütles: „Kui keegi oleks Rakvere 
Gümnaasiumis õppides ennustanud, et 
Karlist saab kunagi professor, siis oleks 
ma teda hulluks pidanud“. Koolivend koo-
livennale võib ju nii öelda, aga siiski….

Vanusevahe tõttu olid meie omavahe-
lised suhted üpris ametlikud. Ühte paati 
sattudes hakkasime teineteisele üha 
enam lähenema ja akadeemik J. Rossi 
poolt Karli kohta öeldus oli nii mõndagi, 
mis tõele lähedal. Ei ole meist keegi saja-
protsendiliselt must ega valge.

Ühes varasemas loos tõin välja, et sat-
tusin K. Petersoni juhendatavaks pooleldi 



Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 201128

juhuslikult. Pärast stuudiumi lõppu olin 
seda meelt, et olgu aeg lühike või pikk, 
aga praktiseerivaks arstiks lähen kindlasti. 
Karl suutis mulle pidurid peale tõmmata. 
Kõige liha teed on kaduvikku läinud kol-
hoosid ja sovhoosid ning linnulabor tak-
kaotsa. Karl Petersoni juhendamisel sai 
minust veterinaariakandidaat veterinaar-
mikrobioloogia, viroloogia, epizootoloo-
gia ja mükoloogia alal. Dissertatsiooni 
teemaks oli: „Uurimisi kanatibude resis-
tentsusest salmonelloosi (pulloroosi) suh-
tes“. Töö eesmärgiks oli Eestimaa pinnalt 
tibude salmonelloos (pulloroos) ära hävi-
tada. See pidi teostuma kanaembrüote 
immuunsüsteemi stimuleerimise ja tibu-
de kemoprofülaktilise töötlemise koos-
mõjul. Kahtlesin selles, kui dissertatsioo-
niks materjali kogusin ja nüüd elukogenu-
na enamgi veel. Tänapäeval ei käi linnu-
karjade tervendamine nakkustest mitte 
nii, nagu meie tollal ette kujutasime. Ehk 
tuleks meid koos juhendajaga ketseritena 
tagantjärele tuleriidale viia või risti lüüa? 
Nõus, kuid kaaskannatajate seltskond 
oleks üpris suur. Nüüd, kui olen akadee-
milise karjääri lõpetanud, võin öelda, et 
keskpäraste võimetega dissertant ei tee 
revolutsioone. Samas ei saa aktsepteeri-
da ka ülikoolides ja teadusasutustes tea-
duskraadita seltskonda. See oleks uppu-
mine diletantismi rappa. Kust tuleksid sel 

juhul teadustöö kogemused, silmaring, 
teaduskontaktid, avaliku esinemise oskus, 
akadeemilisus jne? Nii mõnelegi minu 
õpilasele võib tunduda kummalisena, et 
õpetasin neile kunstlikku seemendust, 
günekoloogiat ja sünnitusabi, olles tegeli-
kult ettevalmistuselt infektsionist. Minu 
suur armastus oli mikrobioloogia, kuid 
elul on omad keerdkäigud. Karl Petersoni 
käe all said mulle selgeks mitmedki nipid 
mikrobioloogias ja immunoloogias, mis 
hiljem kasuks tulid. Ka esimesed peda-
googilised kogemused sain tänu temale. 
Autorooli surus ta ka mulle pihku, sest 
kuidas muidu oleks ma linnukasvatusma-
jandites käia saanud. Seda tegu võis ta 
ka kord kahetseda, kui autoga ta koduma-
ja aiapostid maha sõitsin.

Karl oli ka kõva töömees. Vähe oli neid 
õppejõude, kes pärast ametliku tööpäeva 
lõppu kateedris edasi tegutsesid. Teda 
võis näha tööl veel hilistel õhtutundidel 
küll üliõpilasi juhendamas või ise midagi 
nokitsemas. Suur oli ka tema akadeemili-
ne järelkasv. Peale minu jõudsid tema ju-
hendamisel kandidaadikraadini näiteks 
Mait Klaassen, Evald Pärnaste, Endla 
Kangro. Pikemat aega oli ta tegev ELVTUI 
ja EPA erialanõukogudes (kraadide kaits-
mise nõukogud). Heatahtliku mehena up-
pus ta oponeerimistesse. Vene keele os-
kus oli tal kehvapoolne, kuid hakkama 
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Professor Karl Peterson mikrobioloogia praktikumis (mai 1971)
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sai. Rohked oponeerimised tõid kaasa 
hulgaliselt kontakte üle tollase NSVL-i, 
mis oli kõva valuuta meie teaduskonna 
jaoks. Eriti head olid ta suhted Jelgavas 
sealses loomaarstiteaduskonnas ja Sigul-
das asunud veterinaarpreparaate välja 
töötanud laboris ja tehases. Sigulda „so-
kutas“ Karl minu kaela. Kümme või enam-
gi aastat vedasin sealt ravimeid mitmele 
Eesti majandile. Tänu headele suhetele 
sain lätlaste käest ka eksperimentaalseid 
ravimeid, mida kliiniliselt katsetasid meie 
üliõpilased. Sellest said kasu mõlemad 
osapooled.

Inimesena oli Karl nagu aku, millel 
pluss ja miinus klemm. Positiivne pool: 
töökas, akadeemilisi ja isamaalisi tradit-
sioone hoidev, seltskondlik. Tänu temale 
toimusid mitmeid aastaid nn mastiitide ja 
endometriitide ülevabariigilised seminarid, 
mis liitsid praktikuid ja õppejõude. Pikki 
aastaid oli ta professor J. Tehverile toeks 
nn „dotsendiõhtute“ korraldamisel. See 
hoidis nõukogulikus halluses teaduskonna 
rahvast ühtsemana ja ettekandjad neil kok-
kusaamistel olid Tartu intelligentsi parimad 
esindajad. Karl ei kartnud seltskondlikke 
üritusi. Ta oli oodatud külaline sünnipäe-
vadel ja muudel lustipidudel. Tal oli ilus 
lauluhääl ja ta ise varmas laulu üles võt-
ma. Ühel teaduskonna lõpupeol sattus ta 
eriti hoogu ja laulis opereti „Silva“ pea ter-
vikuna ette. Pärast ta kommenteeris, et 
see laulmine läks kalliks maksma. Ta oli 
abikaasale lubanud, et sõidab hommikul 
vara koos temaga Paganamaale. Opereti 
laulmise tõttu oli abikaasa ammu Pagana-
maale ära läinud. Karl oli siis suurte seik-
lustega pärast lõunat ka sinna jõudnud ja 
oma sauna vapralt vastu võtnud.

Negatiivne pool: kärsitu, hindas üle 
oma võimeid, vajas tuge otsuste langeta-
misel ja tegutsemisel.

Karl oli nagu tulesäde. Linnas temaga 
normaalses tempos kõndida ei saanud. 
Tema pani kiirkõndija tempos ees ja mina 
jooksujalul järel. Ülemäärase rabelemise 
tõttu sattus ta sageli totakatesse olukor-
dadesse. Meenuvad paar seika autodega 
ja autojuhtimisega. Kord sattusime ben-
siinikriisi ajal Võru ja Aardla tänava ristis 
olevasse bensiinijaama. Karl oli oma Ži-
guliga minu ees ja arvas, et hoiab kõvasti 
bensiini kokku, kui järjekorras mootorit ei 
käivita, vaid lükkab autot ihurammuga 
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edasi. Vaatasin seda asja tükk aega ja 
hoiatasin teda, et sellise jamaga võid oma 
või eesolija auto ära rihtida. Ei läinudki 
palju aega, kui ta väikese kallaku tõttu 
lükkaski oma auto eesseisvale tagant nii 
õnnetult sisse, et sellel tagatuled purune-
sid. Karl oleks peaaegu kere peale saa-
nud. Teine lugu oli tõsisem. Oli väga tihe 
udu ja sõitsime Siguldasse ravimite järe-
le. Mina oma „pirukaga“ ees ja tema oma-
ga järel. Pikka aega liikus minu ees aegla-
selt veoauto. Tiheda udu tõttu läks palju 
aega, enne kui riskisin mööda sõita. Peeg-
list nägin, et Karl nagu takjas järgneb 
mulle. Vahetult möödasõidu järel tuli vas-
tu veoauto. Mingi ime päästis Karli kok-
kupõrkest. Esimesel võimalusel peatusin 
ja mis pattu salata – sõimasin Karli läbi, 
öeldes: „Kui sa tahad õhtuks kodumaale 
tagasi saada, siis lõpeta selline agressiiv-
ne sõidustiil“.

Auahnus on inimest edasiviiv jõud, 
kuid mitte alati. Karl oli tubli teadusmees, 
kuid kehv administraator. Kui vakantseks 
jäi sise- ja nakkushaiguste kateedri juha-
taja ametikoht, siis võttis ta selle kohustu-
se pikemalt mõtlemata enda kanda. Mina 
olin sel ajal kirurgia ja sünnitusabi kateed-
ri juhataja ning hoiatasin teda, millise su-
pi sisse ta satub. Kateedri naised olid tal-
le sama öelnud. Karl solvus nii, et nädal 
otsa ei rääkinud nendega. Nii mitmelgi 
korral käis ta minu juures südamerohte 
võtmas ja nõu ning lohutust saamas.

Otsustavatel hetkedel võis Karl „alt hü-
pata“. Toon selle kohta ühe näite. Dekaa-
nina käis minu kompetentsi ka teadus-
konna nõukogu koosolekute juhatamine. 
Enne üht koosolekut leppisin Karliga kok-
ku, et ta mind õigel hetkel sõnavõtuga 
toetaks. Kui jõudsin jutuga niikaugele, et 
Karl võiks sõna võtta ja pilguga selleks 
märku andsin, siis tõmbus ta kössi ja 
oleks või laua alla läinud.

Mis teha, üle oma varju ei hüppa. Kül-
lap selline kahevahel olemine jättis ka 
oma jäljed tervisele. Karl elas üle mitmed 
müokardiinfarktid ja muudki tervisehä-
dad. Tänu abikaasa Liiale, kes on elukut-
selt meedik, tuli ta mitmestki kriitilisest 
olukorrast välja ja elas küllalt pika elu. 
Viimsel teekonnal oli rohkelt saatjaid: kol-
leege, sõpru ja kaasvilistlasi korp! Frater-
nitas Tartuensisest. Karl Petersoni põrm 
puhkab Lüganuse kalmistul.

Järgneb
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Elbi Lepp
(2�.08.1939–11.02.2011)

Eks igasugune surm ole ju ülekohtune ja seda eriti siis, kui ta tabab 
täies töö- ja elujõus inimest. Pärast lühikest rasket haigust lahkus 11. 
veebruaril meie hulgast igavikumaale lugupeetud kolleeg, emeriitdot-
sent Elbi Lepp.

On asju, mida inimene ei saa valida – sünniaega, sünnimaad, sünni-
kohta. Ka vanemaid ei saa me sündides valida. Valida saame aga palju 
muud – elukutset ehk ametit, elukaaslast või kaaslasi, sõpru, elulaadi ja 
veel paljutki muud.

Elbi Lepp (Hurt) sündis 26. augustil 1939. a veel selles õiges Eesti 
Vabariigis, toredate ja tublide eesti vanemate kolmelapselises peres 
keskmise lapsena. Korraliku koolihariduse sai ta Tartu 2. keskkoolist ja 
alates 1958. a sügisest valis ta endale ühe ja ainsa elukutse ning tee – 
ta astus loodust ja loomi armastava noore neiuna tollasesse EPA veteri-
naariateaduskonda, mille lõpetas 1963. a veterinaararsti kvalifikatsiooni-
ga. Järgnesid tööaastad Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusli-
ku Uurimise Instituudis vanemveterinaararstina, statsionaarse aspiran-
dina ja nooremteadurina.

Alates 1978. aastast kuni surmani, st peaaegu 33 aastat olid tema 
ainukesteks tööandjateks EPA, EPMÜ ja Eesti Maaülikool, kus ta läbis 
kõik akadeemilised astmed kateedri assistendist patoloogilise anatoo-
mia õppetooli juhatajani.

2006. a dotsent Elbi Lepp emeriteerus, kuid jätkas kuni surmani pa-
toloogilise anatoomia ja lahanguõpetuse loengutega ning praktikumide 
juhendamisega.

IN MEMORIAM



Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2011 31

IN MEMORIAM

1976. a omandas Elbi Lepp EPA erialanõukogus avalikul kaitsmisel ve-
terinaarmeditsiini kandidaadi teadusliku kraadi.

Lisaks õppetööle oli ta 1980. a alates loomaarstiteaduskonna nõukogu 
liige, 1997. a alates loomaarstiteaduskonna teadusmagistrikraadi kaitsmi-
se nõukogu liige ja ühtlasi sekretär, standardiameti registrisse kantud kat-
se- ja kalibreerimislaborite ekspert-assessor (alates 1997. aastast), Tartu 
patoanatoomide meditsiinilise ühingu juhatuse liige (1986–1992).

Elbi Lepa teadustöö põhisuundadeks olid noorloomade kopsupõletike 
etioloogia ja patomorfoloogia, koduloomade kasvajate patomorfoloogia, 
põrsaste ja vasikate hingamisteede limaskesta sünnijärgse struktuuri ja 
selle respiratoorsete infektsioonidega seose uurimine. Viimasel ajal tege-
les ta peamiselt sigade enteropaatiate diferentsiaaldiagnostika, tõrje ning 
profülaktika probleemidega. Ta on juhendanud R. Lepiku ja T. Järveotsa 
poolt kaitstud magistritöid.

Koos kaasautoritega on ta nimetatud teemadel publitseerinud hulgali-
selt erialaartikleid. Kadunud kolleegi iseloomustasid tööasjades äärmine 
kohusetundlikkus, korralikkus ja täpsus: omadused, mida ta enda sõnul 
lapsena kodust kaasa sai. Oma konkreetsuse, nõudlikkuse ja printsipiaal-
susega võitis ta üliõpilaste austuse ja lugupidamise.

Kaastöötajatega suhtlemises oli ta avatud, elurõõmus ja sõbralik, osa-
võtlik teiste inimeste hädades ja muredes.

Koos toreda, elurõõmsa ja ettevõtliku abikaasa Tiiduga kasvatasid nad 
üles kaks toredat teotahtelist eesti meest. Lisaks lapselapsele oli Elbil õnn 
näha ka lapselapselast. Lisaks lastelastele ja lastele soojendasid ta südant 
soojad ja sõbralikud suhted õdede ning nende peredega.

Lahkunul meeldis reisida nii koduses Eestis, aga võimaluse korral ka 
kaugemal. Talle polnud võõrad aiandus ja käsitöö. Rahuldust pakkusid ka 
toredad seenelkäigud seenespetsialistist abikaasaga.

Patoloogiline anatoomia ja eriti lahanguõpetus on kahtlemata üks va-
jalikumaid aineid nii looma- kui inimarstide ettevalmistamisel. Kuid mis 
seal parata, ka üks raskemini õpetatavaid. Kahjuks sai kadunud kolleeg 
korralikes tingimustes töötada siiski vaid oma elu lõpuaastatel. Eelmised 
lahanguruumid ja nende sisseseade ning sealsed töötingimused ei olnud 
just eriti euroopalikud ja seepärast suur tänu ja lugupidamine Elbi Lepale 
ning teistele, kes nendes tingimustes töötada suutsid.

Lahkunud kolleeg oli kahtlemata üks kompetentsemaid Eesti kaasaeg-
setest veterinaarpatoloogidest ja võib arvata, et tema lahkumisest tekki-
nud tühik ei täitu niipea.

Kargel päikesepaistelisel veebruaripäeval sängitasime Su Raadi kal-
mistu kenasse liivasesse pinda Su vanemate kõrvale. Olgu kerge Sulle 
see koduse Eestimaa muld, selle maa muld, mida Sa nii armastasid! Mä-
lestus Sinust, kallis kolleeg, jääb meie südameisse.

Puhka rahus, Sa elasid väärika elu!

Kolleegide nimel,
Toivo Suuroja
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PERSONALIA

Taimi Parve 85
19. veebruaril 2011 tähistas kauaaegne 
Rakvere rajooni peaveterinaararst Taimi 
Parve oma 85-ndat sünnipäeva.

Taimi Parve sündis Lõuna-Eestis Misso 
vallas. Pärast Võrus keskkooli lõpetamist 
viis haridustee Taimi Tartu Ülikooli, kus ta 
1949. aastal sai loomaarstidiplomi. Pärast 
ülikooli lõpetamist oli juubilari soov (ja tal 
ka soovitati) jääda teaduslikule tööle tea-
duskonna juurde. Kuid tollased poliitilised 
olud ja seisukohad tõmbasid sellele kava-
le kriipsu peale ning koos abikaasaga 
suunati Taimi tööle Lääne-Virumaale Kad-
rinasse. Kadrinas algaski Taimil vaheldus-
rikas ja kauakestnud loomaarstitöö Lää-
ne-Virumaal, kus rasketel hetkedel oli tal-
le abiks ja toeks loomaarstist abikaasa 
Valdar Parve.

Noore, tragi ja hakkaja loomaarstina 
tegi ning jõudis Taimi palju. Juba 1951. 
aastal usaldati talle Rakvere veterinaarap-
teegi rajamise korraldamine. Ja 1955. 
aastal määrati Taimi Parve tolleaegse Rak-
vere rajooni peaveterinaararstiks-inspek-
toriks. Sellel ametikohal töötas ta 30 aas-
tat ja 4 kuud. Need olid rasked ja vastu-
tusrikkad tööaastad, kus oli siiski ka palju 
rõõmustavat ja õnnestumisi. Taimi juhti-
misel likvideeriti rajoonis paljud loomade 
nakkushaigused, alustati esimese rajooni-
na sihipärast veiste leukoosi ja tuberku-
loosi tõrjet, koos kolleegidega organisee-
ris ta veiste pügaraia vaktsiini LTF-130 
tootmise Haljalas jne.

Märkimata ei saa jätta ka esimese ve-
terinaarkeskuse hoonete kompleksi ehita-
mise korraldamist Rakverre. Ehitatud ve-
terinaarkeskuse hoonete kompleks oli 

esimene omataoline Eestis ja sai eesku-
juks järgmistele analoogilistele.

Ka ühiskondlikus elus on Taimi siiani 
aktiivne tegutseja ja kaasarääkija. Taimi 
sõnal ja arvamusel on palju kaalu maa-
konna asjade, eriti loodushoiu ja rahva-
tervise küsimuste üle otsustamisel. Taimit 
on alati iseloomustanud töökus, kohuse-
tunne, abivalmidus ja oskus mõista, aida-
ta ning toetada kolleege.

Kõike parimat ja head tervist soovides,
Lääne-virumaa veterinaarkeskus



Nagu eelnevad aastad, oli ka 2010. aasta paljudele keeruline, raskete otsuste aasta, kuid juba tunduvalt posi-
tiivsemate väljavaadetega. Samas on just needsamad keerulised ajad meile ka midagi kasulikku õpetanud. 
Me mõtleme kauem, enne kui langetame otsuseid. Teeme rohkem tööd või otsime hoopiski lahendusi, mis 
lubavad meil aega ratsionaalsemalt kasutada. Rohkem kui varem, otsime soodsamaid lahendusi. Teisisõnu – 
oleme õppinud paremini kulusid kontrollima. Nii raha-, kui ka ajakulu.

Connected OÜ tegutseb 2007-ndast aastast, eesmärgiga pakkuda oma klientidele nutikaid arvuti kasutus-
võimalusi, mis aitavad kaasa kasumi teenimisele ja kliendisuhete hoidmisele kõrgel tasemel.

Meil on hea meel tutvustada teile midagi positiivset – kodumaist toodet, mis on tubliks toeks Teie tege-
mistes – tarkvaralahendust VetIS. VetIS on tervik, mida saavad kasutada nii suur- kui väikeloomaarstid. Peale 
arstide abistamise igapäevastes töötoimingutes, pakub VetIS veel palju muudki kasulikku – seda talle ainu-
omaselt, komplektsel moel.

Näiteks on ühtsesse tervikus-
se seotud nii raviprotseduuride 
osutamine kui laoarvestus. Arst 
osutab visiidil teenuseid ning sel-
le tegevuse käigus arvestatakse 
laost maha ka kaup/medikamen-
did. Otsasaanud kauba tellimine 
tarnijalt käib mõne nupuvajutu-
sega. Peaaegu sama lihtne on ka 
saatekirja alusel kauba lattuvõt-
mine.

VetIS-e töögraafikusse regist-
reeritakse patsiente/kliente arsti 
vastuvõtule. Programm saadab 
personaalse SMS meeldetuletu-
se kliendile tema enda suhtlus-
keeles. Arsti jaoks teeb päeva-
plaani pidamise atraktiivsemaks 
asjaolu, et soovi korral näeb ta 
oma visiitide (või muu päevaplaani sisestatud sündmuse) aegu ja saab detailinfot Google’i kalendrist. See aga 
lubab visiidiaegu näidata mobiiltelefonis, MS Outlook’is või mõnel muul Google’i kalendriga ühendatud sead-
mes. See aga on vaid osa VetIS-e programmi kasutusvõimalustest.

VetIS on kasutatav kahes variandis:
1)  Internetiversioon – andmebaas asub meie hallatavas keskses serveris ja töö programmiga käib üle interneti;
2)  Interneti ühenduseta versioon – andmebaas asub Teie “käes” ja Te ei ole sõltuvuses interneti olemasolust.
 Internetiversioonilt saab alati üle minna offline versioonile ja vastupidi.

Täpsemalt võimaldab VetIS:
• Pidada patsiendi- ja kliendiregistrit;
• Kirjeldada visiidil patsiendi tervislikku seisundit ja 

viia läbi paljusid sellega seonduvaid toiminguid ja 
vaadata/trükkida haiguslugu;

• Pidada laoarvestust;
• Koostada ning saata tellimusi erinevatele tarnijatele 

e-maili teel;
• Saata vaktsineerimistest ja lähenevatest visiitidest 

SMS meeldetuletusi kliendi suhtluskeeles;
• Klientide/patsientide loetelu lisamist töögraafikusse;
• Pidada arvestust tarnete, võlglaste jms üle;

VetIS-e (veidi kärbitud) demoversiooni saate installeerimiseks alla laadida meie kodulehe avalehelt: 
www.connected.ee

Kui teil tekib küsimusi, ärge jääge nendega üksi! 
Helistage ja küsige nõu ka siis, kui Teil ei ole plaanis meie kliendiks hakata.

Lugupidamisega, Kaupo Kuusk

• Teha riiklikul tasemel nõutavat statistikat;
• Siduda pangalaekumised ülekandearvetega;
• Siduda end makseterminaalidega;
• Saates arve e-mailile (mis on lihtsam tegevus, kui 

arve väljatrükkimine) säästate printimiskulusid;
• Saata klientidele nende endi suhtluskeeles uudis-

kirju või teateid integreeritud meilimisprogrammi 
abil;

• Põhjalikku aruandlust, nt müük, kassa, võlgnike 
aruanne, ladu, ravimid, populaarsed kliendid, tee-
nused ja tooted jne.

Connected OÜ • müük ja konsultatsioon  
Mob: 5565 7000 • Tel: 688 2770 • kaupo@connected.ee • Skype: kaupokuusk

Veterinaarinfosüsteem VetIS




