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Poegimisjärgse endometriidi tsütoloogiline
diagnoosimine lüpsilehmadel
Merle Valdmann1, Andres Valdmann2, Jevgeni Kurõkin2,
Gret-Kristel Mällo2
1

EMÜ VLI teraapia osakond, 2 EMÜ VLI sigimisbioloogia osakond

Poegimisjärgsed emakapõletikud takistavad lehmade õigeaegset tiinestumist, olles ühtlasi ka karjast sundpraakimise riskiteguriks. Järgnev lühiülevaade tutvustab
emakapõletike uusi diagnoosimisvõimalusi ja meie uurimisrühmas käimasolevaid
vastavaid uuringuid.
Vanemas kirjanduses jagatakse emakapõletikud metriitideks ja endometriitideks
ehk emaka limaskesta põletikeks, viimased
omakorda kliinilisteks ja subkliinilisteks
endometriitideks. Kliinilise endometriidi
diagnoosimise täpsust tõstavad vaginoskoopilised ja emakanõre uuringud (12, 14).
Subkliinilise endometriidi diagnoosimeetoditest võimaldas kuni viimase ajani kõige
täpsemat diagnoosi emakabioptaadi histoloogiline uurimine, mis oma töömahukuse,
invasiivsuse ja kulukuse tõttu ei sobi kasutamiseks tootmiskarjades.
Piimalehmade poegimisjärgset endometriiti defineeritakse kui süsteemsete
haigusnähtudeta endomeetriumi põletikku, mis tekib 21. poegimisjärgsel päeval
või hiljem (14).
Terminit kliiniline endometriit kasutatakse nendel lehmadel, kelle emakakaela
läbimõõt on 20. poegimisjärgsel päeval
või hiljem ≥7,5 cm või leitakse pärast 26.
poegimisjärgset päeva vaginoskoopilisel
uurimisel tupest limas-mädast või mädast
nõret (12, 9, 14).
Histoloogiline endometriit on põletik,
mille korral tekivad epiteelikahjustused
koos põletikule iseloomulike rakkude infiltreerumise, verepaisu, strooma turse
ning lümfotsüütide ja plasmarakkude
varieeruva kuhjumisega endomeetriumi
pindmistesse kihtidesse (2, 13).
Kuna erinevate diagnoosimeetoditega
saadud tulemusi ei olnud võimalik omavahel võrrelda ja puudusid üheselt võetavad diagnostilised kriteeriumid, oli piimalehmade poegimisjärgsete endometriitide
ühesugune ja usaldusväärne analüüsimine takistatud.
Endometriitide täpsemat võrdlemist ja
diagnoosimist võimaldab aga emakanõre
tsütoloogiline uurimine (7, 9).
Uus termin tsütoloogiline endometriit
(tsütoloogiliselt diagnoositud endometriit)
tähistab põletikku, mille korral emakast
tsütoharjaga võetud (9) või emaka loputusvedelikust saadud (8) proovist leitakse
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emakaepiteelirakkude kõrval rohkesti leukotsüüte, eelkõige neutrofiile. Lehmadel
on emaka poegimisjärgne bakteriaalne
saastumine peaaegu paratamatu (15). Leukotsüütide migreerumine emakasse kujutab endast organi immuunkaitse olulist
osa. Emaka involutsiooniga paralleelselt
väheneb tavaliselt ka põletikule iseloomulike rakkude arv. Pikale veninud põletik
ja infektsioon halvendavad tiinestumist.
Lehmade poegimisjärgse endometriidi
tsütoloogilise diagnoosimise kriteeriumiks
võetakse selline põletikule iseloomulike
rakkude arv, millel − nagu selgus − oli
oluline seos lehma edaspidise tiinestumisega. Gilbert jt (2005) on juhtinud tähelepanu sellele, et endometriidi tsütoloogiline
diagnoosimine on kahtlemata praktiline,
aga endometriidi täpne definitsioon peab
silmas igasugust endomeetriumi põletikku,
seostamata seda tiinestumisega.
Tsütoloogiliselt diagnoositud subkliinilise endometriidi korral puuduvad loomal
endometriidile viitavad kliinilised tunnused, kuid endomeetriumi tsütouuring kinnitab põletikule iseloomulike rakkude osakaalu sellist suurenemist, millega seostub
tiinestumise vähenemine (9).
Lähtuvalt sellest, et endomeetriumi
tsütouuring võimaldab nii kliiniliste kui ka
subkliiniliste endometriitide diagnoosimist,
peetakse nimetatud uuringut käesoleval
ajal endometriidi referentstestiks (9, 8, 1).
Tsütoloogiliseks uurimiseks võetakse
emakast tsütoharjaga proov, kantakse
esemeklaasile (Joonis 1A) ning värvitakse
(Joonis 1B).

A

B

Joonis 1. Tsütoharjalt proovi esemeklaasile
kandmine. Välditakse tsütoharja otsas oleva
kuulikese ja instrumendi koonuse kokkupuudet
esemeklaasiga, kuna need saastuvad proovi
võtmise ajal (A). Esemeklaasile fikseeritud ja
värvitud tsütopreparaat (B)
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Joonis 2. Tsütopreparaat. (A) Tsütoloogiline endometriit. Polümorftuumalised rakud on domineeriv rakutüüp. Preparaadis on näha ka neutrofiilidesse sulundunud baktereid. May-GrünwaldGiemsa X1000. (B) Tsütoloogiliselt terve emakas. Domineerivad emakaepiteeli vabad rakutuumad. May-Grünwald-Giemsa X1000

Mikroskoobi all loetakse kokku emaka
epiteelirakud ja põletikule iseloomulikud
rakud (sageli ainult neutrofiilid) ning arvutatakse viimaste protsent (Joonis 2).
Põletikule iseloomulike rakkude osakaalu
proovis mõjutab tsütoproovi võtmise aeg
ja põletiku olemasolu.
Meetodite erinevused (tsütohari vs loputusvedelik) võivad mõjutada rakkude loendamisel saadud tulemusi. Ühes uuringus
olid erinevused statistiliselt usutavad, kui
tsütomaterjal võeti enne 34. poegimisjärgset päeva, aga statistiline usutavus puudus,
kui see võeti 34.–47. päevani (3). Teises uuringus (1) ei leitud nimetatud meetoditega
saadud tulemuste vahel olulisi erinevusi.
Meetodeid võrreldes tehti siiski kindlaks, et
diagnoosi korduv kinnitamine oli tsütoharjaga emakast võetud materjali uurimisel,
võrreldes loputusvedelikuga, parem (1).
Tsütoharja kasutamine ei ole loputusvedeliku uurimisega võrreldes ka nii töömahukas.
Endometriitide tsütoloogilisest diagnoosimisest hakati uurimisandmeid avaldama
umbes kümme aastat tagasi. Kuni puudus
instrument lehma emakast tsütoproovi
võtmiseks, hinnati tsütoloogiliselt emaka
loputusvedeliku sadet (7). Esialgu hinnati
põletikurakkude esinemist subjektiivselt
(7), seejärel hakati pakkuma põletikurakkude protsendil põhinevaid diagnostilisi
kriteeriume (9, 8). Sageli võetakse aluseks
Kasimanickami jt (2004) poolt piimalehmade poegimisjärgse endometriidi tsütoloogiliseks diagnoosimiseks pakutud künnis: 20.–30. poegimisjärgsel päeval ≥18%
ja 34.–47. poegimisjärgsel päeval ≥10%
põletikule iseloomulikke rakke. Olenevalt
proovi võtmise ajast, piimalehmade valimist (endometriidi kliiniliste tunnusteta,
endometriidi kliiniliste tunnustega) ja künnise määratlemise meetodist on 40.–60.
poegimisjärgse päeva korral künniseks

pakutud ≥5% (8), 28.–41. päevani ≥8%
(1), 21., 35. ja 49. päeval vastavalt ≥8,5%,
≥6,5% ja ≥4% (5), 35±3 päeval ja 56±3
päeval vastavalt ≥6% ja ≥4% (4), 35. ja
49. poegimisjärgsel päeval vastavalt ≥6%
ja ≥4% põletikule iseloomulikke rakke (5).
Endometriidi tsütoloogiliseks diagnoosimiseks pakutud põletikule iseloomulike
rakkude osakaal võib erineda ka ühel ja
samal poegimisjärgsel ajal võetud proovides. Siin tuleks selgitavalt märkida, et alati
ei loeta päris ühte ja sedasama põletikku
iseloomustavat rakutüüpi. Metoodikates
kirjeldatakse leukotsüütide (8), polümorftuumaliste leukotsüütide (9, 5), neutrofiilide (6, 10), polümorftuumaliste rakkude (1)
lugemist. Teisalt võib erinevusi seletada
ka proovivõtmise tehniliste aspektidega.
Ühtlasi tuleks arvestada võimalusega, et
farmide ja piirkondade lõikes võib saada
erinevaid tulemusi. Meile teadaolevatel
andmetel puuduvad tsütoloogiliselt diagnoositavate endometriitide osas niihästi
farmide kui ka veisetõugude vahelised
võrdlevad uuringud.
Maksimaalse diagnostilise täpsuse tagab võetud proovi puhtus. Saastumist on
raske vältida näiteks lehmal, kelle emakakaela läbitavus on anatoomilisest ehitusest või looma füsioloogilisest seisundist
tulenevalt raskendatud. Meie kogemused
näitavad, et juba mõni päev pärast indlemist on emakakael sulgunud. Poegimistrauma võib tekitada emakakeha ja -sarvede vahelisi liiteid. Ebasobiv instrument
võib emakakaela vigastada, luues soodsa
pinnase põletiku tekkeks, lisaks kaasneb
ülemäärase manipuleerimisega saastumisoht, mis võib mõjutada analüüsi tulemusi ja diagnostilist täpsust.
Meile teadaolevatel andmetel puudub
maailmaturul vastav instrument, mis võimaldaks lehma endomeetriumist puhta
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2011
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Joonis 3. Instrument lehma emakast proovide võtmiseks. Instrument koosneb jäigast juhttorust
1, läbi juhttoru ulatuvast vardast 2, millele on kinnitatud tsütohari 3, juhttoru 1 otsa kinnitatud
juhttoru mütsist 4 ning juhttoru tagumises otsas paiknevast varrast fikseerivast kruvist 5. Tsütoharja saastumise vältimiseks on juhttoru müts 4 varustatud sissepoole suunduva koonusega, et
tsütoharja kuul 6 sobituks tihedalt tsütoharja juhttoru mütsiga 4. Tsütoharja asend proovi võtmise ja proovi esemeklaasile kandmise ajal (üleval) ja saastumist vältivas hülsis (all)

tsütoloogilise materjali võtmist. Rakendusuuringuga selgitasime poegimisjärgsete endometriitide diagnoosimiseks parima tsütomaterjali võtmise viisi ja konstrueerisime instrumendi tsütoproovide
võtmiseks (Joonis 3). Väljatöötatud instrumendile taotleb Eesti Maaülikool Eesti,
Euroopa ja USA patente.
Neutrofiilide osakaalu ja 120. poegimisjärgse päeva tiinestumisandmete suhteliste töökarakteristikute (receiver operator
characteristic – ROC) kõvera analüüsil leidsime põletiku klassifitseerimise optimaalse
kriteeriumi. Optimaalseks kriteeriumiks lu-

gesime väärtuse, mis andis ROC-i kõvera
analüüsil tundlikkuse ja spetsiifilisuse maksimaalse summa. Eeltoodust tulenevalt
klassifitseerisime lehmad, kelle endomeetriumis leiti 40. poegimisjärgsel päeval üle
8% neutrofiile, endometriiti põdevateks.
Leitud kriteerium oli statistiliselt usutavalt
seotud lehmade tiinestumisega. Nimetatud poegimisjärgsel päeval diagnoosisime
tsütoloogiliselt endometriite 30%-l korduvpoeginud lehmadest. Tsütoloogiliselt diagnoositud endometriit avaldas olulist negatiivset mõju lehmade sigivusele ja karjas
hoidmisele (Tabel 1).

Tabel 1. Tsütoloogiliselt diagnoositud endometriidi mõju sigivusparameetritele ja karjast prakeerimisele
Muutuja
Lehmade arv (%)

Terve

95%
P-väärtus Šansside
usaldussuhe
vahemik

36 (30,2)

83 (69,8)

Seemendatud lehmad (%)

88,9

96,4

0,1967

Päevade arv poegimisest
esimese seemendamiseni

86,72±16,96

81,73±14,17

0,1324

Tiinestumine esimesest
seemendamisest (%)

18,8

52,5

0,0014

4,79

1,78–12,90

Korduvseemendatud
lehmade osatähtsus (%)

56,7

22,8

0,0012

4,43

1,81–10,83

75

95

0,0043

6,33

1,75–22,90

33,3

8,4

0,0018

5,43

1,92–15,50

Tiinestunud lehmade
osatähtsus (%)
Praakimine (%)

4

Tsütoloogiliselt
diagnoositud
endometriit
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Joonis 4. Kaplani-Meieri hinnang tiinestunud
lehmade proportsioonile sõltuvalt poegimisjärgsetest päevadest tsütoloogiliselt diagnoositud tervetel (neutrofiile ≤8%) ja endometriidiga
(neutrofiile >8%) lehmadel. Keskmine (mediaan) ajavahemik poegimisest tiinestumiseni
oli tsütoloogiliselt diagnoositud endometriidiga lehmadel 197 päeva ja tervetel lehmadel
97 päeva (Log-rank statistik: 17,71; p<0,0001).
Mustad märgid kõveratel tähistavad karjast prakeeritud lehmi

Keskmine (mediaan) ajavahemik poegimisest tiinestumiseni oli tsütoloogiliselt
diagnoositud endometriidiga lehmadel
koguni 100 päeva pikem, võrreldes tervete lehmadega (Joonis 4).
Saadud tulemused lubasid järeldada, et
tsütoloogiliselt diagnoositud endometriitide negatiivne mõju sigivusele ja karjast
praakimisele on varem arvatust oluliselt
suurem (4). Ühtlasi selgus, et tsütoloogilisse endometriiti haigestumise oht oli
seotud maksimaalse päevatoodangu ja
esimese 45 poegimisjärgse päeva kogutoodanguga. Lehmadel, kelle maksimaalne piimatoodang päevas oli alla 30 kg ja
üle 45 kg, diagnoositi tsütoloogilist endometriiti sagedamini, võrreldes lehmadega,
kelle maksimaalne piimatoodang jäi vahemikku 30–45 kg (Joonis 5). Lehmadel, kelle
esimese 45 poegimisjärgse päeva piimatoodang oli alla 1314 kg või üle 1780 kg,
diagnoositi tsütoloogiliselt endometriiti sagedamini, võrreldes lehmadega, kelle esi-

Joonis 5. Tsütoloogiliselt diagnoositud endometriidi esinemus sõltuvalt maksimaalsest
päevatoodangust. Tärnid tulpadel viitavad statistilisele erinevusele, võrreldes keskmise tulbaga (** p<0,01; *** p<0,001).

Joonis 6. Tsütoloogiliselt diagnoositud endometriidi esinemus sõltuvalt esimese 45 laktatsioonipäeva kogutoodangust. Tärnid tulpadel
viitavad statistilisele erinevusele, võrreldes
keskmise tulbaga (* p<0,05; *** p<0,001).

mese 45 poegimisjärgse päeva piimatoodang jäi vahemikku 1314–1780 kg (Joonis
6). Madalama piimatoodanguga tsütoloogilise endometriidiga lehmadel võis sama
laktatsiooni jooksul esineda ka mõni muu
piimatoodangut vähendav terviseprobleem: näiteks mastiit, metriit, longe jms.
Tsütoloogilise endometriidi kõrget esinemissagedust suurema piimatoodanguga
lehmadel selgitab nende sügavam negatiivne energiabilanss, mis pidurdab organit
kaitsva immuunvastuse teket (16).
Lähtudes uuringu tulemustest, et tsütoloogiline endometriit avaldab olulist negatiivset mõju lehmade sigivusele ja karjas
püsimisele (riskitegur mittetiinestumiseks
esimesest seemendamisest, korduvseemendamiseks, üldse mitte tiinestumiseks
ja karjast praakimiseks) ning et keskmine
(mediaan) ajavahemik poegimisest tiinestumiseni oli tsütoloogilise endometriidiga
loomadel tervetega võrreldes 100 päeva
pikem, on eelpoolkirjeldatud probleemidega karjades õigustatud endometriidi
tsütoloogiline seire.
Kokkuvõte
Lehmade tsütoloogiliselt diagnoositud
endometriidi diagnoosile pakutud poegimisjärgse tiinestumisega seotud kriteeriumid võimaldavad piimalehmade poegimisjärgsete emakapõletike ühtlustatud
hindamist ja võrdlemist.
Tsütoloogiline diagnoosimine on käesoleval ajal piimalehmade poegimisjärgsete
emakapõletike kõige täpsem diagnoosimismeetod.
Meetodi tugevaimaks küljeks võib pidada asjaolu, et lehmade tsütoleiu alusel terveteks ja endometriidiga loomadeks tunnistamine põhineb uurimistulemuste seostamisel poegimisjärgse tiinestumisega.
Tänuavaldus
Uuringuid toetasid Eesti Põllumajandusministeerium ja Eesti Teadusfond.
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Veritseva vasika sündroom – uus haigus
Euroopas
Kerli Raaperi
EMÜ VLI suurloomakliinik
Viimastel aastatel on maailmas tähelepanu alla sattunud uus haigussündroom
veistel, mida kutsutakse veritseva vasika
sündroomiks (bleeding calf syndrome),
ametliku nimetusega veiste neonataalne
pantsütopeenia (VNP, ingl keeles bovine
neonatal pancytopenia – BNP). Haigus
diagnoositi esmakordselt Šotimaal 2009.
aasta aprillis ja Inglismaal sama aasta
mais. Esimesed teated taolise haiguse
kohta pärinevad aga juba 2006. aastast
Belgiast ja 2007. aastast Saksamaalt. Tänaseks on haigust diagnoositud enamuses Euroopa riikides, v.a Šveits ja Skandinaaviamaad. 2010. aasta lõpuks oli
Euroopas registreeritud 2000 juhtu, neist
enamus Saksamaal. Teistel kontinentidel
ei ole haigust seni registreeritud.
Haigus tabandab 1–4 nädala vanuseid
(keskmine vanus haigustunnuste tekkimisel 14 päeva) mõlemast soost ja igast
tõust vasikaid. Kliiniliste tunnustena täheldatakse veritsust väliselt tervel nahal,
nähtavatel limaskestadel, ninast, pärakust, süstekohtadest ning kõrvamärkide
avadest (Foto 1 ja Foto 2).
Haigusega kaasneb enamikul juhul ka
palavik. Vaatamata sellele, et on teateid
mõne vasika läbipõdemise järgsest ellujäämisest, on haigus üldjuhul letaalse
lõpuga. Haigestunud vasikas sureb 1–7
päeva jooksul ulatuslike sisemiste verejooksude tagajärjel. Haigeid vasikaid on
püütud ka ravida vereülekannete, kõrges
doosis kortikosteroidide, antibiootikumide ja vere hüübimist soodustavate ainete

Foto 1. Veritsus pea piirkonnas (Defra: http://
vla.defra.gov.uk/science/sci_bcs.htm)

manustamisega, kuid tulutult. Süstimise või kateetrite paigaldamisega võivad
kaasneda eluohtlikud verejooksud.
Haigus esineb karjas tavaliselt üksikjuhtudena, kuid on täheldatud ka haiguspuhanguid, mille korral karjas haigestus kuni
5% sündinud vasikatest. Haiguse ülekannet inimesele ei ole täheldatud ning kuna
haigus esineb vaid väga noortel vasikatel,
ei ole haigestunud loomadest pärit saaduste inimese toidulauale sattumist karta.
Sündroom on põhjustatud luuüdi kahjustumisest, iseloomulik on luuüdi tüvirakkude arvu vähenemine (pantsütopeenia) ja äge või täielik trombotsütopeenia,
mille tagajärjel veri enam ei hüübi. Haigusega ei kaasne olulist perifeersete erütrotsüütide arvu vähenemist ega hemolüüsi
ning erütrotsüütide pikema eluea (~100
päeva) tõttu ei lange hematokrit oluliselt,
vaatamata luuüdi ulatuslikule hajustumisele. Lahangul on VNP-i puhul näha lisaks
aneemilisele seisundile generaliseerunud
verevalumeid ning lümfadenopaatiat. Verevalumeid võib näha nahal, nahaalustes

Foto 2. Verejooks süstekohtadest või kõrvamärgi avadest on sageli VNP-i puhul esmaseks
märgatavaks kliiniliseks tunnuseks (Bell, 2011)
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Foto 3. Ulatuslikud verevalumid siseorganite
serooskestadel (Bell jt, 2010)

Foto 4. Suukorvi kasutamine riskigruppi kuuluval vasikal esimesel 32 elutunnil (Baker)

kudedes, limas- ja serooskestadel ning
erineva ulatusega ka siseorganites, kõhuja rinnaõõnes (Foto 3). Ligi pooltel Belgias
lahatud VNP-i põdenud vasikatest oli näha
verist soolesisu, kolmandikul ka libediku
erosioone ja haavandeid.
Pantsütopeenia diferentsiaaldiagnoosidena tulevad veiste puhul arvesse mitmed
tegurid nagu geneetilised (pärilik trombotsüütide kahjustus simmentali tõul), infektsioossed (veiste viirusdiarröa genotüüp 2),
toksilised (mõned ravimid nagu sulfadoksiin-trimetoprim, klooramfenikool, NSAID,
samuti mõned mükotoksiinid, mürgised
taimed nagu kilpjalg, sõnajalg jt), neoplastilised, immuunvahendatud ja idiopaatilised.
Tänaseni ei ole suudetud kindlaks teha
haiguse nakkuslikku põhjust. Haigete vasikate proove on uuritud korona-, parvo-,
flaavi-, toro-, tsirko-, pantsirkoviirustele jt, kuid seost antud viiruste ja haiguse
esinemise vahel ei ole leitud. Proove on
uuritud molekulaarsete meetoditega võõra DNA või RNA avastamiseks, kuid siiani
tulutult. Siiski ei saa nakkuslikku tegurit
haiguse põhjusena välistada, sest kliiniliste haigustunnuste tekkimise ja luuüdi kahjustumise vahel on suur ajaline intervall
ning nakkusliku haigustekitaja isoleerimine ei pruugi seetõttu enam õnnestuda.
DEFRA (Department for Environment,
Food and Rural Affairs) on Inglismaal läbi
viinud juht-kontroll uuringu tuvastamaks
vasikate VNP-sse haigestumise riskitegureid. Nende esitatud raport toob välja, et
vasika risk haigestuda suurenes üle 10
korra juhul, kui tema ema vaktsineeriti
PregSure BVD® vaktsiiniga. Siiski tuleb
silmas pidada, et haiguse esinemus on
madal ja enamus vaktsineeritud lehmade
järglastest on terved. Keskmiselt tuvastati
16 haigusjuhtu iga 10 000 kasutatud vaktsiinidoosi kohta. Uuringus leiti ka, et haigusjuhte esineb suurema tõenäosusega
neis farmides, kus peetakse lisaks veistele

ka lambaid, kuid see asjaolu vajab veel
ülekontrollimist. Teadlaste hulgas on ka
arvamusi, et haigus võib olla tingitud ternespiimaga üle kantud teguritest, kusjuures lehmadel, kelle vasikas on haigestunud
VNP-sse, võib ka järgneval aastal sündida
haige vasikas. Ternespiima rolli haiguse
ülekandes kinnitab ka asjaolu, et vasikas
ei haigestunud, kui esimese 32 elutunni
jooksul nende lehmade ternespiim, kelle eelmine järglane haigestus VNP-sse,
asendati riskigruppi mitte kuuluva lehma
ternesega. Samuti on Saksamaal haigust
eksperimentaalselt esile kutsutud, jootes
vasikatele nende lehmade ternest, kes on
varem VNP-ga järglase sünnitanud. Selliste lehmade ternespiima jootmisel tekkis
enamusel vasikatest trombotsütopeenia
juba kahe tunniga. Samas katses leidus
aga ka vasikaid, kel nimetatud tunnuseid
ei tekkinud ja trombotsütopeenia oli mõõdukas. See lubab oletada, et ternes ei ole
mitte kõigile vasikatele patogeenne, vaid
tõenäoliselt vaid neile, kellel on teatav
eelsoodumus haigestumiseks. Ka lubavad
antud tulemused oletada, et haigus võib
esineda subkliiniliselt mõõduka trombotsüütide ja leukotsüütide arvu langusena,
kuid väliselt nähtavate tunnusteta. Kuna
haigustunnuseid ei ole täheldatud vasikatel ka ternespiima jootmise eelselt, on
teadlased seisukohal, et tõenäoliselt on
tegemist immuunopatoloogilise reaktsiooniga teatud antikehadele, mida vasikad saavad ternespiimaga. Kõik need lehmad, kelle vasikatel on haigust täheldatud,
on varasemalt vaktsineeritud PregSure
BVD® vaktsiiniga. 2010. aasta juunist on
nimetatud vaktsiin tootja poolt vabatahtlikult müügist eemaldatud ja selle tootmine
peatatud. On võimalik, et vaktsineerimine
antud vaktsiiniga indutseerib spetsiifiliste
antikehade teket, mis kanduvad vasikale
üle ternespiimaga ning imendudes seonduvad nii perifeersete kui luuüdi tüvirakkudega, tekitades kirjeldatud nihkeid ve-
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repildis. Hiljuti Saksamaal tehtud uuring
näitas, et ternespiimaga üle kantud vastsündinute leukotsüütide pinna antigeenide vastased alloantikehad (antikehad, mis
on suunatud sama liigi võõrkudede vastu)
on haiguse patogeneesi kaasatud.
Haiguse ennetamiseks on praegu kasutusele võetud abinõud, kus VNP-i põdeva vasika sünnitanud ema ternespiima ei
joodeta 32 tunni jooksul tema järgmisele
järglasele, vaid asendatakse see mõne
teise lehma ternespiimaga. Lihaveistel on
antud otstarbel kasutatud vasikate suukorvistamist (Foto 4) ja emaslooma on
mastiidi ärahoidmiseks sellel perioodil
lüpstud. Nii on suudetud tabandunud karjas edasisi haigusjuhte ära hoida.
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Bioturvalisus sigalas
Margus Birkenfeldt
Loomaarst

„Eesti siga“

Kui astute kaupluses lihaleti äärde ja loete uhket kleebist „Eesti siga“, siis mõtlete
kohe...
...põletikulise sabatüükaga hambutule
imikpõrsale, kelle napilt kolmenädalane
lapsepõlv möödub allapanuta, puuris istuva stressis emise seltsis;
...valutustamata kastreeritud orikpõrsale, kes köhides saavutab tapakaalu ligi
seitsme kuuga, kuid raiskab palju väärtuslikku sööta ja saastab seega enam keskkonda;
...nähtavas üleasustuses kasvavale seale, kes elab tuttuues lihasigalas täisrestpõrandal, kuid keda endeemsete nakkuste tõttu tuleb vaktsineerida ja massravida
ligi 6 € eest, kasutades selleks vähemalt 4
grammi puhast antibiootikumi.

Homne päev – viimne päev?

Kui sarnased mõtted teid siinkohal nii ei
vaeva, siis võibolla soovite ikkagi teada,
milline on „eesti sea“ tulevik. Kas ka homme toidame oma kvaliteetset sealiha
eksportides isukat Venemaad või tuleb
meil hoopis endeemselt levima hakkava sigade aafrika katku tõttu varsti oma
seakarjad hävitada? Teadaolevalt on meie
idanaaber viimaste aastatega investeerinud suurelt oma seakasvatusse ja Vene
valitsus loodab sealiha importimise
lõpetada täielikult 2020. aastaks. Samas
on Venemaal endeemselt leviv sigade
aafrika katk liikumas suurel kiirusel (metssigade abil ca 350 km aastas) Eesti
poole.
Euroopast ohustab meid enim „sinikõrv“ (PRRS – sigade reproduktiiv-respiratoorsündroom), selle viiruse sisseostmine tõusigadega on täna väga aktuaalne. Kuidas me nimetatud väljakutseteks
valmis oleme?
Kui mõelda 2010. aasta kevad-talvel
Eestis levinud ja pea pooli seakasvatusettevõtteid tabandanud sigade epideemilisele diarröale (koronaviroos), on meil
sigalate uksed tihti patogeenidele päris
valla – bioturvalisuse tase on ikkagi ebapiisav.
Ka võõrutusjärgne kurnatuse sündroom
(tsirkoviroos) ja selle laialdane levimus
Eestis alates aastatest 2007–2008 näitab
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ilmekalt, et meil rakendatakse puudulikult
abinõusid, mis vähendaksid haigustekitajate farmi sisenemise ja farmis levimise
riske. Nii on OIE klassifikatsiooni järgi paljud C rühma kuuluvad sigade endeemsed
nakkushaigused (ensootiline pneumoonia, aktinobatsilloos, ileiit, düsenteeria,
kolibakterioos, klostridioos, nõgitõbi jne)
Eestis suure levimusega. Ja kahjuks mitte
ainult tootmissigalates, vaid ka püüdlikes
aretussigalates.

Bioturvalisus kui farmi kindlustus

Ületootmise tingimustes tuleb olla väga efektiivne. Seda ilmestavad paljude
farmide eeskujulikud jõudlusnäitajad ja
pea kõikjal suurendatud tootmismahud.
Kahjuks saavutatakse tootmisefektiivsus
peamiselt aga tootmise forsseerimisega,
mida iseloomustavad tihe asustus, lühike
imetamisperiood, rohkelt vaktsineerimisi
ja massravimisi antibiootikumidega, allapanu puudumine jne.
Vaatamata sellele, et sigade arv Eestis
on püsinud aastaid 360–380 tuhande piires, suurenevad kasutatavate antibakteriaalsete ravimite kogused 20–30% aastas.
Laiaulatuslikumalt kasutatakse massravis
amoksitsilliini (+20%), kolistiini (+25%),
tülosiini (+30%) ja doksütsükliini (+50%).
Toodud numbrite valguses on utoopiline
rääkida põhja-euroopalikest visioonidest
– „antibiootikumivaba seakasvatus“ või
„heaolu sigala“. Tarbija teadlikkuse tõustes on muudatused sellises tootmises aga
möödapääsmatud. Alustuseks soovitan
meie seakasvatajatel tegeleda tõsisemalt
haigustekitajate levimise (sissetungi/väljatungi) vältimisega. Nii kindlustate oma
farmi tulevikku. Endeemsete nakkuste
saneerimisega on sigalas mõtet tegeleda
alles siis, kui bioturvalisuse programm on
teil tõhusalt töös.
Rahvusvaheline Toidu- ja Põllumajanduse Organisatsioon (FAO) on asjatundjate abil üllitanud juhise „Head bioturvalisuse tavad seakasvatuses“ (Good Practices
for Biosecurity in the Pig Sector, www.
fao.org/docrep/012/i1435e/i1435e00.pdf).
Nimetatud mahukast teosest leiab asjakohaseid soovitusi maailma iga seakasvataja. Bioturvalisuse mõistet (biosecurity)
selgitatakse siin kui abinõude rakenda-
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mist, millega vähendatakse haigustekitajate sisenemise ja levimise riske.
Täpsustuseks lisan, et kuigi bioohutus
ja bioturvalisus on sünonüümid, on terminoloogiliselt korrektne kasutada bioohutuse (biosafety) mõistet pigem laborite ja
uurimisasutuste juures, loomakasvatusettevõtetele sobib paremini mõiste bioturvalisus (biosecurity).
Veterinaarepidemioloogias
peetakse
bioturvalisuse meetmeteks tegevusi, mille abil püütakse vältida haigustekitajate toomist karja, nende olemasolul aga
minimeerida haigustekitajate levikut
karja loomade hulgas ning karjast välja
teistesse karjadesse. Nimetatud meetmete eesmärkideks on: 1) saavutada farmi
eraldatus, 2) tagada laudas hügieen ehk
pidamiskeskkonna puhtus ja 3) kontrollitud logistika ehk liikumine.
Tegevustest olulisim on ettevõtte eraldamine ehk isoleerimine. Lisanduvad sanatsioon ehk puhastamine ja desinfektsioon (sh desinsektsioon, deratisatsioon).
Viimati nimetatud tegevused (3D) on ehk
ebaolulisimad, kuid praktikas tahetakse
just nendele panustada liiga palju. Näiteks: halvasti pestud sulu desinfitseerimine ei anna soovitud tulemust, määrdunud
saapaga desovanni astumisest pole kasu.
Bioturvalisuse teemat tuleb loomakasvatuses vaadelda kompleksselt – kõikidelt
osapooltelt oodatakse vastavat sihipärast
tegevust. Oma bioohutusalane tegevusplaan ehk bioturvalisuse programm peab
igapäevaselt olema töös nii sigalal, söödatehasel, lihatööstusel, seemendusjaamal,
jäätmejaamal, transpordifirmal kui ka tee-

nindaval loomaarstil. See tähendab eelkõige mõtestatud tegevuskava ja selle igapäevast süsteemset rakendamist praktikasse.
Tõhusa bioohutusprogrammi korral väheneb risk, et patogeen siseneb farmi või
levib farmist edasi. Kui ilmnevad uued riskid (episootiline olukord muutub), tehakse jooksvalt vajalikke muudatusi ka bioohutusprogrammi.
Tinglikult võib farmi (sigala) bioturvalisuse jagada kaheks – välimine ja sisemine. Välimine kaitse peab välistama nakkuse leviku farmi, sisemine bioturvalisus
aga ohjab olemasolevate haigustekitajate
levimist farmi erinevates lautades, sektsioonides või hoopis farmist välja.

Eeskujulik bioohutusprogramm
on sigala kvaliteedimärk

Programmi töösse rakendamine pole kerge ja selle igapäevane täitmine on kulukas. Heal tasemel bioohutus suurendab
omaniku rõõmuks tema farmi väärtust.
Sellises sigalas esineb nakkuste ülekandumist vähem, endeemsed infektsioonid
põhjustavad väiksemat kahju – väheneb
ravimikasutus ja mikroobide resistentsus
antibiootikumidele. Järjekindla tegevusega sigade pidamistingimused ja lauda
hügieen paranevad, mis tagab sigadele ka parema heaolu. Tulemuseks on nii
kvaliteetsem sealiha, kui ka ekspordivõimaluste avardumine (näiteks tõumüük)
– loomakasvatusettevõte muutub kasumlikumaks. Sellises sigalas teiseneb ka loomaarsti roll – „tuletõrjujast“ saab „tervishoiumänedžer“.

Kas “lahtiste uste päeval” siseneb haigustekitaja farmi inimese, kodu- või metslooma, loomaveoki või korjuste veoki abil?
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Bioturvalisuse indeks

Et hinnata farmi bioturvalisuse taset ja
seda numbriliselt võrrelda teiste tootjatega, pakkusin maaülikooliga koostööd tegevatele seakasvatajatele välja põhjaliku
küsimustiku sigala bioturvalisuse taseme
määramiseks. Küsimustikku koostades lisasin sinna teadlikult ka loomade heaolu
valdkonna, sest sigade tervist ja vastupanuvõimet mõjutab see otseselt. Küsimustikku (100 postulaati) saab kasutada
nii põrsatootmisfarmi kui lihasigala hindamisel. Maksimaalset punktisummat on
saavutada pigem ebareaalne: täistsükliga
sigalale 100 (18 heaolu punkti); põrsatootmissigalale 95 punkti (15); nuumasigalale
83 punkti (11).
Kahjuks on koostatud küsimustik praktikas bioturvalisuse hindamiseks liiga mahukas. Millised on aga kolleegide arvates
olulisimad seisukohad? Vastuse sellele
andsid veterinaaria eriala 6-kursuse üliõpilased:
1. Haige siga saab vajalikku ravi või hukatakse koheselt (võimalik kutsuda loomaarst või lihunik). Kängunud sead hukatakse;
2. Ostetud tõusead karantiinitakse või vähemalt eraldatakse 30 päevaks;
3. Uut tõumaterjali aretuseks tuuakse sigalasse vaid spermana (tõuloomi ei osteta).
Kuidas nimetatud küsimustik praktikas
töötab, proovisid üliõpilased, kui külastasid iseseisvalt 9 Eesti ja 3 Soome seafarmi. Küsimustiku abil said tudengid sigala
kohta palju olulist infot ja hea üldpildi.
Koostati farmikülastuse raport, kus nimetati ära olulisemad puudused ja probleemid. Tulemuste ettekandmine kujunes väga huvitavaks.
Esitan siinkohal võrdlevalt kokkuvõtte:
Eesti nuumasigalad kogusid 34–52 punkti,
Soome lihasigala 68 punkti; meie põrsatootjad ja täistsükliga sigalad said punkte
58–78, põhjanaabritel 69–85.
Sigala oluliste puudustena tõid soomekeelsed üliõpilased välja üleasustuse,
rotid, lihasigade päritolu ca 10 doonorsigalast. Kõikides Soome sigalates kasutati
väheselgi määral allapanu ning lisaks ri-
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kastati sulgusid mitmesuguste mänguasjadega.
Olulised puudused Eesti sigalates: puudub piirdeaed, sissepääs vaba, ei kasutata
taudisulgu, üleasustus, rotid, linnud ja kassid, jäätmekäitlus, tuhnimismaterjal ja allapanu puuduvad, lautade pidev täitmine.

Optimaalne tase?

Bioturvalisuse meetmete rakendamine
nõuab farmerilt pidevaid kulutusi. Samas
peab bioohutusprogramm olema tõhus ja
optimaalne, vajadusel kergesti muudetav,
kui episootiline olukord seda eeldab.
Spetsiifilistest
patogeenidest
vaba
(Specific Pathogen Free = atroofilise riniidi, mükoplasmoosi, düsenteeria, aktinobatsilloosi, PRRS-i, sügeliste vaba)
seakari eeldab tõhusamat kaitset, seega
kõrgemat bioturvalisuse taset. SPF sigala on majanduslikult väga konkurentsivõimeline. Rootsi teadlase Per Wallgreni
(2011) andmetel saavutab SPF nuumik
tapakaalu (118 kg) 40 päeva kiiremini (141
päeva versus 181 päeva), mistõttu tema
üleskasvatamine on 28 € võrra odavam.
Vaktsineerimiskulud on SPF karjas 2–10
korda väiksemad (5 € versus 9–60 € aastaemise kohta arvutades). Emisest on
aastas ligi kaks korda enam kasu (1355 €
versus 677 €).
Rootslased on ka arvutanud, millist kahju toob farmile nakkushaigus – PMWS tekitab lisakulusid emise kohta aastas enam
kui 200 €, PRRS enam kui 650 €. Seega
kõige rohkem mõjutavad meie loomi ja
farmereid HAIGUSED. Majanduslikult, eetiliselt ja keskkonna seisukohalt on parem
kasvatada terveid sigu.
Kas valime Eesti seakasvatusele Põhja-Euroopa tee, mis näib jätkusuutlik ja
tulevikku vaatav, või astume Poola jälgedes avatult Euroopasse? Teisel juhul valime istumise püssirohutünnil, mis eeldab
meilgi odava Hiina antibiootikumi igapäevast tarbimist.
Soovin arukat valikut ja pikka iga „eesti
seale“.
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Diagnostilised hindamisvisiidid tiinestumisprogrammi realiseerimiseks piimafarmis
Andres Aland1, Jos Noordhuizen2, Joao Cannas da Silva2
EMÜ VLI looma tervise ja keskkonna osakond; 2 VACQA (Veterinary Advice &
Coaching in Quality Assurance on dairy farms) – International, Santarém, Portugal
1

Sissejuhatus

Tiinestumisprogramme rakendatakse piimafarmides juba üle viie aastakümne. Tiinestumisprogramm koosneb kahest menetlusest: 1) lehmade rektaalsest uurimisest ja 2) farmi sigimisnäitajate hindamisest ja analüüsist. Sellist veterinaarteenust hindavad paljud farmerid kõrgelt,
aga mitte kõik, sest on farme, kus lehmade tiinestumine ei kulge plaanipäraselt
vaatamata programmi rakendamisele
ning farmerid loobuvad sellest, kuna nende arvates on see kallis, aga mitte piisavalt efektiivne. Tegelikult ei saa tiinestumisprogrammi võtta kui ühest abinõu.
Oleks võimalik palju enamat saavutada ja
programmi tulemuslikkuski oleks suurem,
kui samal ajal vaadeldakse ka teisi sigivust mõjutavaid tegureid. Näiteks on olulisteks lehmade tiinestumist mõjutavateks
teguriteks söötmine ja sõratervishoid.
Selline uus lähenemine sigimisprobleemide lahendamisele tähendab seda, et
peab arendama alternatiivseid reproduktsiooniprobleemide keskseid, mitmesuguseid tiinestumist kui bioloogilist kaasust
mõjutavaid tegureid arvestavaid võimalusi ja tegevusi, samas hoidudes keskendumast liiga paljudele valdkondadele samaaegselt ning vajadusest investeerida
liigselt inim-, aja- ja materiaalsetesse
ressurssidesse. Uus lähenemineviis peab
olema kiire, lihtne ja odav, soodustades
sel viisil tiinestumisprogrammi rakendamist ja loomapidamist üldiselt.
Eesmärgiks on, et farmivisiit ei kestaks
kauem kui kaks tundi iga kord. Sõltuvalt
karja suurusest sooritatakse see kord nädalas või kahe nädala järel. Visiidi kõrge
tulemuslikkuse saavutamiseks peab see
olema hästi planeeritud, läbimõeldud ja
õigesti sooritatud.
Uut lähenemisviisi iseloomustavad
järgmised neli komponenti ehk etappi:
1. Tiinestumisprogrammi visiit; rektaalne uurimine (nt tiinuse diagnoosimine,
suböstrus, munasarjatsüstid, metriit) ja
probleemide ravimine, andmete hindamine ja analüüs.
2. Lisauuringud visiidi ajal: lehmade rutiinne uurimine, pidades silmas teatud
näitajaid või skoore (nt kehakonditsioon, vatsa täitumus, liikumine).

3. Lisauuringud visiidi ajal: loomade keskkonna hindamine riskitegurite väljaselgitamiseks (nt loomade paigutus, sisekliima, hügieen, pidamistingimused).
4. Lisauuringud visiidi ajal: farmipõhiste
andmete nagu toodangunäitajad, piima
kvaliteet, söödaratsioon jt seire.
Etapp I: Tiinestumisprogramm
Nagu eespool märgitud, koosneb tiinestumisprogramm kahest osast: rektaalsest
uurimisest erinevatel eesmärkidel (tiinuse
diagnoosimine, ovariaaltsüstid, emakapõletik) ja karja sigimisnäitajate hindamisest ning analüüsist. Rektaalne uurimine
on kõikide järgnevate toimingute aluseks,
teine pool tiinestumisprogrammist aga
unustatakse tihti ära või jäetakse hooletusse nii farmeri (kes ei tahtnud andmeid üles
märkida), kui ka loomaarsti (kes ei tahtnud
neid andmeid analüüsida) poolt. Selline
stsenaarium on kurvastav, sest tiinestumisprogrammi edukus ja edenemine sõltuvad
just eriti tiinestumist iseloomustavate näitajate hindamisest ja analüüsist. Aja möödudes on farmer tänu sellise informatsiooni puudumisele sunnitud lehmade tiinestumisprogrammist loobuma, kuna ta ei näe
selle rakendamisel erilisi edusamme ja järeldab eelnevast, et see programm on talle
liiga kulukas. Ainult saadud tulemuste asjatundlik hindamine ja analüüs võimaldavad
välja tuua farmi nõrgad ja tugevad küljed,
otsustada programmi rakendamise edukuse üle ning järelikult muuta see tõhusaks
ja (majanduslikult) tulemuslikuks nii farmerile kui farmi teenindavale loomaarstile.
Erinevad lehmade kategooriad allutatakse rektaalsele uurimisele. Mõned farmide tarkavaraprogrammid aitavad lehmi
rektaaluuringule valida. Uuritakse lehmi:
1) kes poegisid ±30 päeva tagasi, et
kontrollida nende tervislikku seisundit
(emakapõletik, munasarjatsüstid, munasarjade seisund);
2) kes poegisid ±50 päeva tagasi, kuid pole võimalike munasarjade talitlushäirete
tõttu hakanud indlema, need lehmad
peavad olema valmis seemendamiseks;
3) kes on seemendatud – tiinuse kontrollimiseks (ultraheliga või manuaalselt);
4) kellel on sigimisprobleemid (nt ebaregulaarne tsükkel, korduv indlemine, eritis tupest, ovariaaltsüstid);
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5) kes vajavad kordusuuringuid (nt varasemate probleemide ravitulemuste hindamiseks, tiinuse täiendav kontroll).
Loetletud lävendnäidustuste valik rektaalseks uurimiseks peaks olema farmispetsiifiline ja kohandatav vastavalt vajadustele.
Näiteks on kõrge toodanguga farmides
(toodang üle 10 000 kg lehma kohta aastas) otstarbekam planeerida lehmade poegimise ja esimese seemendamise vaheliseks intervalliks ±75 päeva; samas võib
väiksema toodanguga farmides see intervall majanduslikel kaalutlustel lühem olla.
Pärast rektaalset uurimist ilmneb sageli, et lehmadele on vaja midagi manustada, nt hormoone nagu prostaglandiin F2α.
Üldiselt tundub, et sarnaste hormoonide
manustamisega pingutatakse sageli üle.
Hormoonide manustamine on eriti mõttetu lehmade poegimisjärgse negatiivse
energiabilansi korral (kaasneva ketoosi ja/
või atsidoosiga, või ilma nendeta), kuna
energiapuuduse või folliikulitele toksiliste esterifitseerumata rasvhapete ringluse
tõttu ei jõua folliikulid ovulatsioonistaadiumini areneda.
Sigimisandmete ja nende analüüsi tähtsuse kohta on ilmunud arvukalt artikleid.
Reproduktsioonijõudluse hindamiseks kasutatakse erinevad parameetrid, mille hulgas olulisemad on:
1) poegimise ja esimese ovulatsiooni vaheline intervall;
2) poegimise ja esimese seemendamise
vaheline intervall;
3) poegimise ja viimase seemendamise
vaheline intervall;
4) poegimise ja tiinestumise vaheline intervall;
5) poegimiste vaheline intervall;

6) östraaltsükli erinevate etappide ja seemendamise vahelised intervallid;
7) tiinestumise edukus pärast esimest ja
kõiki järgnevaid seemendusi;
8) sigimishäiretega lehmade (metriidid,
päramiste peetus) protsent karjas;
9) 50.–70. päeval pärast poegimist innelnud lehmade protsent karjas.
Tavaliselt määratakse need näitajad aasta kohta, kuid suurtes karjades võib seda
teha ka lühemate ajavahemike järel, sest
seal on, juhul kui arvestust peetakse korralikult, analüüsiks vajalikke lehmi (vaatlusi) palju rohkem. Tavaliselt võrreldakse sigimisalast olukorda iseloomustavaid näitajaid referentsandmetega. Viimased võivad pärineda samast farmist (nt eelmiste
aastate kohta), rühmast võrdlusfarmidest
või samast regioonist pärinevatest karjadest. Sellised võrdlused võimaldavad välja selgitada ja tähelepanu juhtida võimalikele probleemsetele valdkondadele ning
nende põhjustele, millega tuleb arvestada
loomade pidamisel.
Näide karja iga-aastase sigimisalase
olukorra hindamise kohta koos referentsandmetega on toodud järgnevas tabelis 1.
Andmed on kogutud ja kalkuleeritud
kahe loomapopulatsiooni kohta: ühes
lehmad, kelle viimane seemendusaeg oli
enne aasta lõppu ja teises need, kes uurimisaasta vältel poegisid. Selliselt ei lähe
palju olulist, tegelikkusele vastavat informatsiooni kaduma (ideaalis tulnuks kõigi
parameetrite analüüsiks vajalike andmete
koondamiseks oodata, kuni viimane lehm
uurimisaastal poegib, seemendatakse ja
tiineks tunnistatakse).
Siin esitatud referentsnäitajaid tuleb käsitleda näitena, need tuleb määratakse iga
üksiku farmi kohta eraldi.

Tabel 1: Ülevaade karja XXX 2008. a sigimisnäitajatest
Sigimisalast olukorda iseloomustavad näitajad
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Lehmade keskmine arv karjas (ja %)

Farm XXX, 2008
ReferentsNr
%
andmed
50
–

Lakteerivad lehmad

44

–

Kinnislehmad

6

–

Seemendatud lehmad

42

–

Peamine poegimisperiood

Puudub

Abortide arv

1

(2)

<4%

Raske sünnituse juhud

2

(4)

<5%

Metriidijuhud

4

(10)

<10%

Indlevad lehmad, poegimisest <50 p

8

(16)

>65%

Indlevad lehmad, poegimisest 50–70 p

22

(44)

>85%

Seemendatud lehmad, poegimisest 50–70 p

17

(40)

>85%
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Seemendatud lehmad, poegimisest >70 p

23

(54)

<15%

Tiinestunud lehmad 1. seemenduse järgselt

13

(32)

>60%

Tiinestunud lehmad kõigi seemenduste järgselt

38

(90)

>90%

Inna stimuleerimine vaikse innaga lehmadel

19

(43)

<10%

Munasarja tsüstide suhtes ravitud lehmad

3

(7)

<5%

Keskmine poegimisintervall

412

385–405

Keskmine intervall poegimisest 1. innani

47

30 päeva

Keskmine intervall poegimisest 1. seemenduseni

59

60 päeva

Keskmine intervall poegimisest viimase seemenduseni

123

90 päeva

Indlemise ja seemendamise vahelised ebaregulaarsed
intervallid

9

(21)

<10%

3/12

(25)

<15%

Reproduktiivpõhjustel ja kokku praagitud lehmade suhe
Etapp II: Karja tiinestumisprogrammile
allutatavate lehmade seireandmete lisamine
Lisaks andmete kogumisele tiinestumisprogrammi raames on vaja teostada ka
teiste, otseselt või kaudselt lehmade reproduktsiooni mõjutavate probleemide
seiret. Neist kaks suuremat valdkonda on
sõratervishoid ja söötmine. Esile tõstmist
väärivad seireparameetrid on loetletud tabelis 2. Enamik neist andmetest on registreeritavad kergesti loetavate skoorikaartide abil, mis ühtlasi kirjeldavad erinevate
laktatsioonitasemete soovituslikke skooritasemeid. Neid arvestuskaarte võib kasutada farmitööliste instrueerimisel kindlate
karjatervishoiuliste ülesannete täitmiseks.
Kui keskenduda sellele, milliseid lehmi
ohustavad mitmesugused tervisehäired
enim, selgub, et need on samad loomad,
keda peaks poegimisest 0 kuni 90 päeva
jooksul põhjalikumalt ka sigimishäirete
suhtes uurima! Suure osa eelpool mainitud seirest peaks saama teostatud juba
rektaalse uurimise ajal, mis tähendaks aja
kokkuhoidu!
Suures farmis võetakse karjaproov
– eelkõige hiljuti poeginud lehmade hulgast, karja suurust arvestades 10-20%-lt
loomadelt. Ühe looma uurimisele kulub
kogenud loomaarstil umbes kaks minutit.
Nii nagu reproduktiivuuringutel, märgib

farmer või tema abiline saadud tulemused (märkused ja skoorid) loomaarsti dikteerimisel vastavale arvestuskaardile. Kui
hiljem ka teised vajalikud seiretulemused
on sarnaselt fikseeritud, teostatakse kogu
ülestähendatud seireandmete analüüs.
Etapp III: Lehmade pidamiskeskkonna
seiretulemuste lisamine
Rektaalse uurimise käigus või pigem vahetult pärast seda antakse hinnang lehmi
ümbritseva keskkonna erinevatele teguritele, kaasa arvatud tootmiskorralduslikele
tingimustele. Tähelepanu pööratakse
järgmistele teguritele: pidamine ja farmi
sisekliima, söötade kättesaadavus ja kvaliteet, söötmise korralduslikud küsimused, farmi hügieen, joogivee kvaliteet.
Pidamise hindamisel pööratakse tähelepanu erinevatele teguritele: lehma
asemete ja jalutuskäikude mõõtmed, põranda materjal, selle kvaliteet ja kuivus,
aseme mõõtmed ja allapanu materjal,
farmihügieen, valgustuse intensiivsus,
sõnnikueemaldamise korraldus. Lauda sisekliima hulgas hinnatakse ventilatsiooni
tööd ja efektiivsust, õhuniiskust, õhutemperatuuri, tõmbetuule olemasolu, õhu tolmusisaldust.
Söötade halb kvaliteet või ebaõigesti koostatud söödaratsioon põhjustavad
negatiivset energiabilanssi (ja ketoosi või

Tabel 2: Olulisemad reproduktiivjõudlust mõjutavad söötmise ja sõratervise seireparameetrid
Söötmisega seotud näitajad

Sõratervise näitajad

Kehakonditsiooni skoorid

Liikumisskoorid

Vatsa täituvuse skoorid

Lonkavate (kolmel jalal liikuvate) lehmade

Rooja konsistentsi skoorid

Ebaloomuliku kehahoiuga lehmade %

Seedumata fraktsioonid roojas

Kannapiirkonna kahjustustega lehmade

Ketoosi või vatsaatsidoosi juhud

Liigiomase käitumise häiritus
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atsidoosi), mis mõjub negatiivselt östraaltsüklile. Halb põrandate kvaliteet, märjad libedad põrandad põhjustavad longet
ja halvendavad innatunnuste visuaalset
hindamist. Seire käigus püütakse välja
selgitada hinnatavate mõjurite tugevad
küljed ja puudused. Puudused kaasatakse koos etappidel II ja IV tuvastatud ebasoodsate leidudega ühisesse seireandmete analüüsi.
Etapp IV: Farmi toodangunäitajate ja
muude andmebaaside analüüsi lisamine
Piimatoodang ja piima kvaliteedi teatud
näitajad on lehmade sigimishäiretega tugevalt soetud. Mõlema muutuste üle arvestuse pidamine on tänapäeva suurtes
piimafarmides rutiinselt korraldatud tegevus.
Toodanguandmetest on nii karja kui ka
lüpsigrupi seisukohalt kõige olulisem hinnata äsjapoeginud lehmade keskmisi toodangunäitajaid kuni 100. laktatsioonipäevani; individuaalse lehma toodangutase
on vähem tähtis ja sellele keskendutakse
probleemi ilmnemisel. Igal visiidil võrreldakse saadud näitajaid kahel eelneval
kontroll-lüpsil saadud tulemustega, et
teha kindlaks toodangunäitajate suurenemine või vähenemine. Võrdlusnäitajad on
esitatud tabelis 3.
Vajalikud referentsnäitajad pärinevad
kas uuritavast farmist endast, grupist võrreldavatest farmidest või sama piirkonna
farmidest. Näitajaid on võimalik kohandada konkreetse farmi jaoks. Piima hindamisel saadud andmeid on võimalik kasutada
tõendusena karja probleemi olemasolust,
mis puudutab negatiivset energiabilanssi ja
ketoosi (piima rasvaprotsent suureneb äsja lüpsma tulnud lehmadel, valgusisaldus
aga langeb; piima rasva- ja valgusisalduse
protsendi suhe muutub) või vatsaatsidoosi
(piima rasvaprotsent langeb järsku, piima
valgusisaldus võib äsjapoeginud lehmadel
jääda aga muutumatuks; piima rasva- ja
valguprotsendi suhe langeb alla 1,2). Loomulikult on selliste haiguskahtluste kinnita-

miseks vaja hinnata täiendavaid parameetreid ning teha diagnostilisi lisauuringuid,
kuid piimaandmete analüüsi kaudu oleme
vähemalt saanud signaalid eesseisvatest
võimalikest probleemidest.
Piima kvaliteeti iseloomustavad näitajad saadakse tavaliselt piimatöötlemisettevõtetest. Piima tankiproovist määratakse järgmised parameetrid: rasva- ja
valgusisaldus, somaatiliste rakkude arv,
mikroobide arv, antibiootikumide jäägid jt
piima kvaliteeti kirjeldavad näitajad. Piima
rasva- ja valgusisaldust võib kasutada kui
lisareferentsväärtusi
toodangunäitajate
hindamisel. Teised kvaliteedinäitajad viitavad pigem lehmade pidamistingimuse
vastavusele või mittevastavusele. Mainitud piimaandmete seire ei tähenda seda,
et püütakse välja selgitada konkreetseid
lehmi, kes on piimakvaliteedi summaarse
halvenemise põhjustajateks. Pigem püütakse välja selgitada selliste probleemide
põhjusi karja tasemel, ja see on ka põhjuseks, miks vastavad seiremenetlused
peaks olema lihtsal viisil ja kiiresti sooritatavad.
Farmivisiidi tulemuste kokkuvõte
Kui eeldame, et farmerid või farmitöötajad peavad päevikut kõigi, nii pidamist kui
üksikuid lehmi puudutavate, sündmuste
kohta, siis peaks ka farmeritel olema samaväärne ootus, et loomaarst vormistab
kirjaliku raporti tema poolt sooritatud seire
tulemuste (farmi tugevused ja nõrkused)
ja tehtud analüüsi kohta, mille järeldused
koonduks konkreetseks tegevusplaaniks.
See tegevusplaan kontsentreeruks nii lühikui pikema aja vajalikele tootmiskorralduslikele tegevustele ja sekkumistele. Sellise
raporti maht sõltub üldiselt karja suurusest ja sooritatud uuringutest. Väikemate
farmide (<300 lehma) puhul võiks raporti
maksimaalne pikkus olla kuni üks, suuremate farmide (>300 lehma) korral 3–5 A4
lehekülge, mis tähendab, et laialivalguvuse vältimiseks on asjakohane rakendada
nn „telegrammistiili“.

Tabel 3: Võrreldavad toodangunäitajad
Näitajad
Piima (l) lehma kohta päevas (keskmine)
Piimatoodangu vähenemine üle 8%
Piima rasvaprotsent (keskmine)
Piima valgusisaldus
Piima rasva- ja valgusisalduse suhe (> või <1,2)
Lehmade arv ja % piima rasvasisaldusega <3,5
Lehmade arv ja % piima valgusisaldusega <2,5
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Alljärgnevalt on esitatud seirepunktid, mille fikseerimine visiidil on tingimuslik:
Farmi seire raport

Farm
Farmi esindaja:

Kuupäev
Loomaarst:

1. Seire käigus tuvastatud leiud (+ tähistab tugevusi; – tähistab nõrkusi):
Lehmad:
Keskkond:
Farmi toodangunäitajad:
2. Sigimisalane olukord:
3. Akuutsed probleemid:
4. Eelmisest hindamisest tulenevad seireelemendid:
5. Tulemuste analüüs ja järeldused:
6. Tegevusplaan:
Lühiajaline:
Kaugemas perspektiivis:
7. Järgmise seire kuupäev + aeg:
8. Täna seireks kulunud aeg:
Esitatud 8 punkti viitavad tegevustele,
millele ühe konkreetse farmi sees ning
sellega seoses keskenduti.
Punktid 1 ja 2 viitavad, vastavalt ülalesitatud neljale etapile, kogutud andmetele,
nende tulemused annavad hinnangu farmi hetkeolukorrale.
Punkt 3 viitab faktile, et vahetult enne
seirevisiiti tõusetus farmis mingi probleem (nt ootamatult palju mastiidijuhte,
liiga palju kõhulahtisusega vasikaid viimastel päevadel vms), ja millest farmer
informeerib loomaarsti täpsemalt juba koha peal.
Kuna farmivisiitide protokollid koostatakse kronoloogilises järjestuses, saab iga
eelnevat raportit kasutada hindamaks eelmise visiidiga võrreldes toimunud muutusi. Kuigi tähelepanekuid muutuste kohta
uurimiste vahelisel perioodil võib küsida
ka farmerilt, kajastuvad need paremini
siiski seireprotokollide omavahelisel võrdlusel. Võrdlused kajastuvad punktis 4.
Saadud uurimistulemuste analüüs ja
järeldused (punkt 5) tuleb protokollis korrektselt väljendada ning koondada üldkokkuvõtteks. Näiteks: ilmselt on tiinete
loomade protsendi vähenemine, võrreldes
eelmise visiidiga, seotud nende lehmade madala kehakonditsiooni skoori ja neil
tuvastatud ketoosijuhtudega (negatiivse
energiabilansi probleem), veelgi enam, ka
äsjapoeginud lehmadel esinesid madalad
kehakonditsiooni ja vatsatäituvuse skoorid. See osutab vajadusele ümber hinnata
söödaratsiooni koostis ja söötmise korraldus.
Punkti 6 all kirjeldatakse võimalikult
täpselt nõuanded ja ettepanekud karja
tootmiskorralduslikesse aspektidesse sekkumiseks lühemaks või pikemaks ajaks, ja
need väljendatakse võimalikult ühemõtteliselt. Vastavalt punkti 5 all kaldkirjas esitatud näitele pannakse lühiajaliste tegevuste

alla vajadus ümber hinnata söödaratsiooni energiaallikate sisaldus lehmade poegimiseelsel ja -järgsel perioodil, sest see on
lehmade taastiinestumise põhieelduseks.
Kui lehmade innatunnused avalduvad
nõrgalt ja sel põhjusel jäävad indlevad
lehmad seemendamata, tuleks, muude
tegurite seas, hakata uurima lehmade pidamiskeskkonda. Kui leitakse, et lauda põrand ei vasta nõuetele (liiga märg, sõnnik
koristamata, liiga libe, halva kvaliteediga),
tingib see innatunnuste mitteavaldumise,
sellest lähtuvalt tuleb lühiajalises plaanis
soovitada farmerile parandada põranda
seisundit sõnnikut iga kolme tunni järel
koristades ja perspektiivplaanis soovitada
asendada nõuetele mittevastavad põrandakohad (restpõranda liistud) ja taastada
seeläbi põranda paremad hügieenitingimused. Soovituste tekst peab olema üheselt mõistetav, aga mitte üldsõnaline. Nii
on see arusaadav nii farmitöötajatele, kui
ka loomaarstile, kel oleks järgmisel visiidil
võimalik hinnata tehtud soovituste täitmiseks ettevõetud tegevuste mõju.
Visiidi lõppedes on alati mõttekas leppida kokku ka järgmise farmivisiidi konkreetne aeg (punkt 7), sest see sunnib kõiki
kaasatud isikuid karja tervisprogrammist
tulenevaid kohustusi ning kokkuleppeid
täitma.
Punkt 8 nõuab enesekriitilist hinnangut selle kohta kuivõrd efektiivselt kasutati aega antud farmivisiidi jooksul. Seda
tulemust silmas pidades on inspekteerijal võimalik aja jooksul üha vilunumaks
(efektiivsemaks) muutuda (vastava mõõdikuna arvestatakse seire teostaja keskmist ajakulu ühe lehma kohta aastas). See
aitab ka farmi juhtkonnale näidata, milline
on ajakulu farmi tegelikul inspekteerimisel, millele tavaliselt eelnes teatud ajakulu
algselt teatatud probleemi analüüsimisel
farmiväliselt loomaarstikontoris (konsulEesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2011
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tatsioonid spetsialistidega, laborandmete
kontrollimine, saadud andmete arvutitöötlus jne).

Järeldused
Lehmadel läbiviidavate diagnostiliste uuringute, nende pidamiskeskkonna näitajate ja farmi toodangunäitajate lisamine
tiinestumisprogrammi uuringute hulka
võimaldab tõsta farmi tootlikkust ja vältida hormoonpreparaatide mõttetut kasutamist. Selliselt toimimine kujutab endast
integreeritumat lähenemist sigimisprobleemide lahendamisele. Võib väita, et ilma selliste lisauuringuteta on tiinestumisprogrammi läbiviimine ebaprofessionaalne. Veelgi enam, selline rohkem holistiline
ehk terviklik lähenemine probleemile näib
suurendavat ka farmeri huvi programmis
osalemiseks, sest selliste seirete käigus
võib alati midagi huvitavat leida. Teadmine, et farmivisiitide kokkuvõtetes tuuakse
üksnes nõrkade momentide rõhutamise
asemel välja ka farmi tugevad küljed, tekitab lisamotivatsiooni. Aja möödudes võib
farmis näha nihkeid nii paremuse kui halvenemise poole, kuid teadlikkus karjaprobleemide ja neid põhjustavate riskitegurite
suhtes tõuseb farmerite seas kindlasti.
Võib-olla kulub loomaarstidel selliste
uurimisprogrammide põhiseks lähenemiseks oma tööle teatud aeg, kuid see
polegi oluline, kuna iga uus programmile
lisatav uurimisvaldkond saab vaid kasuks
tulla. Kui arst on saavutanud piisava vilu-
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muse vajalike uurimiselementide sooritamiseks, võib ta juba ise hakata otsima
võimalusi seireplaanide laiendamiseks.
Näiteks võib ta lülitada seireprogrammi
nisa otsa paksendite uurimise kaks korda
aastas, et leida seoseid lüpsimasinate töö
ja mastiidijuhtude vahel. Samuti võib ta
lüpsi ajal kontrollida lehmavalimi nisabaasi värvuse muutumist, mis kajastab udara lüpsiks ettevalmistamist ning masinate
poolt rakendatud vaakumtaseme toimet
nisadele. Veelgi enam, ta võib kontrollida
loomade reite ja udara puhtust, sest nende liigne saastumine tõstab udarapõletike
tekkimise riski vähemalt kahekordseks. Ta
võib kaks korda aastas uurida noorkarja
juurdekasvu (nt enne ja pärast karjatamisperioodi), kasutades selleks lihtsalt rinnaümbermõõtu või elektroonilise kaalumise
andmeid, ning teha sellest järeldusi loomade tervishoiu, söötmise ja pidamise
kvaliteedi üle.
Loomaarstidel puudub vajadus olla või
muutuda multispetsialistideks kõigis loomakasvatuse valdkondades. Nad ei peaks
ega saakski seda olla! Palju olulisem on
olla piisavalt pädevad märkamaks õigel
ajal ohusignaale ning teadma, kelle poole
seejärel farmeri nimel pöörduda, et saada tekkinud hüpoteesile kinnitust või see
ümber lükata selliselt, et farmile suuremate majanduskahjude vältimiseks saaks
varakult tegutsema hakata. Selliselt tegutsedes mängib loomaarst välja oma rolli
kui farmi juhendaja-konsultant ja aitab
farmeril toota lisaväärtust.

LEMMIKLOOM

Eesti Väikeloomaarstide Seltsi (EVS)
soovitused koerte ja kasside vaktsineerimiseks
Maternaalsed antikehad pärsivad oluliselt
põhivaktsiinide efektiivsust, kui vaktsineerimine toimub liigvarasel eluperioodil. Kuna maternaalsete antikehade tase varieerub oluliselt pesakondade lõikes, soovitatakse kutsikaid ja kassipoegi vaktsineerida
kolm korda, millest viimane peaks toimuma 16. elunädalal või hiljem. Situatsioonides, kus lemmiklooma vaktsineeritakse
mingil põhjusel ainult üks kord, peab see
aset leidma põhivaktsiiniga 16. elunädalal
või hiljem.
Ei tohi vaktsineerida tarbetult. Põhivaktsiine ei peaks manustama sagedamini kui
iga kolme aasta tagant pärast seda, kui
loom on saanud buustervaktsiini 12 kuud
pärast kutsika- või kassipojaea vaktsineerimisseeria viimast vaktsineerimist. Erandiks on vaktsineerimine marutaudi vastu,
mida tuleb teostada tulenevalt seadusest
iga kahe aasta järel.
EVS toetab iga-aastast koerte-kasside
tervisekontrolli. Selle käigus võib kontrollida ka selliste mitte-põhivaktsiinide
(leptospiroos, koerte nakkuslik trahheobronhiit e kennelköha, borrelioos) manustamist, mida reeglina tehakse igal aastal.
Mitte-põhivaktsiine vajavad vaid loomad,
kelle geograafiline asukoht, kohalik ümbrus või eluviis asetab nad nende haiguste
suhtes riskisituatsiooni.

tab looma maksa, neere, silmi jt organeid.
Haigustunnused on väga varieeruvad:
• köha;
• isutus, iiveldus ja oksendamine, heledad väljaheited;
• kollased limaskestad;
• silma sarvkesta sinakas tuhmumine.
Haigestuda võivad igas vanuses koerad, kuid alla aasta vanustel kutsikatel
kulgeb haigus kõige raskemini. Mõnikord
võib haigus kutsikatel kulgeda nii ägedalt,
et haigustunnused ei jõua välja areneda,
jättes mulje, et tegu on mürgistusega. Minimaalne vaktsineerimisjärgne immuunsuse kestvus (DOI) on kuni 7 aastat.

Põhivaktsiinid

4. Kasside parvoviroos (FPV)
Kasside parvoviroosi kutsutakse ka kasside panleukopeeniaks ja kasside katkuks.
Viirus tabandab eelkõige seedetrakti,
põhjustades verist kõhulahtisust, oksendamist ja veetustumist. Haigus kahjustab
ka luuüdi, põhjustades vere valgeliblede
puudust ja aneemiat. Haigus levib haige
looma eritistega saastunud keskkonna
kaudu, samuti kirpude vahendusel. Haigus on eluohtlik eelkõige vaktsineerimata
kassipoegadele.
ABCD (http://www.abcd-vets.org/) soovitab kassipoegi vaktsineerida kaks korda
9. ja 12. elunädalal, kõrgendatud riskisituatsioonis (kasvandustes) ka 16. elunädalal, siis aasta pärast ja edasi 3-aastaste
intervallidega. Modifitseeritud elusvaktsiine ei tohi kasutada tiinetel ja alla nelja nädala vanustel kassipoegadel. Minimaalne
vaktsineerimisjärgne immuunsuse kestvus (DOI) on kuni 7 aastat.

1. Koerte katk (CDV)
Koerte katku tekitaja kuulub paramüksoviiruste sugukonda. Haigestuda võivad
igas vanuses loomad, kuid kõige ohtlikum
on see alla 6 kuu vanustele kutsikatele.
Viirus kahjustab:
• immunsüsteemi
(valgevereliblede
kahjustus);
• närvisüsteemi (krambid, ebanormaalne käitumine);
• nahka (nahapaksendid käppadel);
• silmi (mädane sidekestapõletik);
• seedetrakti (oksendamine, kõhulahtisus, vedelike kaotus);
• hingamisorganeid (köha ja nohu).
Viirus levib nii haigestunud loomade
köhimisel, kui ka kehaeritiste (uriin, pisarad jne) kaudu. Minimaalne vaktsineerimisjärgne immuunsuse kestvus (DOI; antikehatiitri olemasolu alusel) on elusvaktsiinide (MLV) puhul kuni 7 aastat.
2. Koerte adenoviroos (CAV)
Koerte nakkusliku hepatiidi tekitajaks on
koerte adenoviirus tüüp 1. Viirus kahjus-

3. Koerte parvoviroos (CPV)
Haigustekitaja parvoviirus on alates 1978.
a levinud kiirelt üle maailma. Arvatakse, et
haigustekitaja muteerus kasside parvoviirusest, mis põhjustab nn kassikatku. Haigus on kõige sagedasem koerte nakkushaigus, mis põhjustab vaktsineerimata loomade hulgas suurt suremust. Kuna tekitaja
on võimeline muteeruma uuteks tüvedeks,
levib haigus ka vaktsineeritud populatsioonis. Haigus on ohtlik eelkõige kutsikatele,
põhjustades neil ägedat oksendamist, verist kõhulahtisust ja vedelikukaotust, harvemini ka südamelihase kahjustust. Minimaalne vaktsineerimisjärgne immuunsuse
kestvus (DOI) on kuni 7 aastat.

5. Kasside kalitsiviroos (FCV)
Kalitsiviirus on sage ülemiste hingamisteede nakkuse põhjustaja kassidel. Vastuvõtlikel loomadel tekib palavik, nõrevool
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2011
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silmadest ja ninast ning suu limaskesta
haavandid. Viirus võib tabandada ka liigeseid ja neere.
Virulentne süsteemne kalitsiviroos:
ABCD soovitab kassipoegi vaktsineerida
kaks korda 9. ja 12. elunädalal, kõrgendatud riskisituatsioonis ka 16. elunädalal,
siis aasta pärast ja edasi tubastel kassidel
3-aastaste intervallidega, sagedase kontaktsusega (õueskäijad jt) igal aastal. Sel
juhul on kasulik vaktsiine vahetada, et tagada kaitse erinevate tüvede vastu. Minimaalne vaktsineerimisjärgne immuunsuse kestvus (DOI) on kuni 7 aastat.
6. Kasside herpesviroos (FHV)
Kasside herpesviirus 1 poolt põhjustatud
haigust tuntakse ka kasside gripi nime all.
Tekitaja tabandab ülemisi hingamisteid,
aga võib põhjustada kassipoegadel ka
surmavaid kopsupõletikke. Haigestunud
loomadel esineb köha, nohu, aevastamine, silma sidekesta põletik, mõnikord ka
palavik. ABCD soovitab kassipoegi vaktsineerida kaks korda 9. ja 12. elunädalal,
siis aasta pärast ja edasi tubaseid kasse
3-aastaste intervallidega, sagedase kontaktsusega (õueskäijad jt) igal aastal. Kui
kordusvaktsineerimine hilineb, piisab
ühekordsest vaktsineerimisest. Minimaalne vaktsineerimisjärgne immuunsuse
kestvus (DOI) on kuni 7 aastat.
7. Marutaud
Marutaud on loomade ja inimese ägedakujuline närvisüsteemi kahjustav viirushaigus, mis lõpeb alati haigestunud isendi surmaga. Haigus levib peamiselt haige
looma hammustuse tagajärjel, kui sülg
satub haava. Nakatumine on võimalik ka
siis, kui haige looma sülg satub silma,
ninna, suhu või värskele haavale. Marutaud võib avalduda kas agressiivse või
vaikse vormina. ABCD soovitab kassipoegi vaktsineerida 12. ja 16. elunädala vahel,
siis aasta möödudes ja edasi 3-aastaste
intervallidega (meil lubatud 2 aastat). Minimaalne vaktsineerimisjärgne immuunsuse kestvus (DOI) on kuni 4 aastat.
8. Leptospiroos
Leptospiroosi tekitajaks on spiraalikujuline
bakter Leptospira interrogans sensu lato,
mis on ohtlik nii inimestele kui loomadele.
Haigustekitaja kahjustab eelkõige maksa
ja neere. Haigus avaldub alguses uimasuse, isutuse ja oksendamisena. Hiljem
lisanduvad liigjoomine ja -urineerimine,
oksendamine, kõhulahtisus, limaskestade kollasus jne. Haigustekitaja levib haige
looma uriini jt eritistega saastunud toidu,
joogi (joomine seisvatest veekogudest) ja
isegi allapanu kaudu. Haigustekitajate reservuaariks on sageli närilised. Minimaalne vaktsineerimisjärgne immuunsuse
kestvus (DOI) on kuni 1 aasta.
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9. Koerte nakkuslik trahheobronhiit
Koerte nakkuslik trahheobronhiit ehk kennelköha on kergesti nakkav üldiselt mitte
eluohtlik koerte hingamisteede haigus.
Sellele on iseloomulikud kuivad köhahood, mis tavaliselt kestavad mitu päeva,
harvem mitu nädalat. Viirused kahjustavad ülemiste hingamisteede limaskesta
ja sillutavad teed sekundaarsetele bakteritele nagu Bordetella bronchiseptica jt.
Palavikku algul ei esine, küll aga nõrevool
ninast. Bordetellioos on potentsiaalne
zooantroponoos – ohtlik nõrgenenud immuunsusega inimestele. Vaktsineeritakse
vaid sagedase kontaktsusega loomi (kasvandused, näitused, varjupaigad). Minimaalne vaktsineerimisjärgne immuunsuse kestvus (DOI) on kuni 1 aasta.
10. Borrelioos
Borrelioos e Lyme’i tõbi võib tabada nii
koeri kui kasse. Sage on subkliiniline
vorm. Koertel on peamisteks tunnusteks
lonkamine ja artriit, sagedamini tabanduvad randme- ja kannaliigesed. Sageli
kaasnevad haigusega palavik, isutus, väsimus, lümfisõlmede (eriti kaenlaaluste
ja põlveõndla) suurenemine. Pikaajalisel
põdemisel võivad tekkida ka neeru- ja
südamekahjustused. Borrelioosi peiteaeg
võib olla kuni 90 päeva. Seega võib sügisel puugihammustusest saadud nakkus
ilmneda alles aastavahetuse paiku. Minimaalne vaktsineerimisjärgne immuunsuse kestvus (DOI) on kuni 1 aasta.
11. Kasside klamüdioos
Klamüdioos on infektsioonhaigus, mida
põhjustab Chlamydophila felis. Haigustekitaja levib otsese kontakti teel, seetõttu
on nakatumisoht eelkõige kassinäitustel
ja kassikasvandustes viibivatel loomadel.
Erandjuhtudel võib kassiklamüüdia olla
ohtlik ka inimestele. Klamüdioosi tunnusteks on silma sidekesta põletik, nohu ja
hingamisteede tabandumine. Soovitatakse
vaktsineerida vaid sagedase kontaktsusega (kassikasvandused) kasse. ABC soovitab kassipoegi vaktsineerida kaks korda:
8.–10. nädalal ja siis 3–4 nädalat hiljem.
Edasi riskitegurite püsimisel kord aastas.
Minimaalne vaktsineerimisjärgne immuunsuse kestvus (DOI) on kuni 1 aasta.
12. Kasside infektsioosne peritoniit
FIP on üks tähtsamaid kasside viirusnakkusi, sest see haigus lõpeb peaaegu alati
surmaga. Haigustekitaja on levinud, nakkav muteerunud viirus kuulub perekonda
Coronavirus. Sümptomiteks on vedeliku
kogunemine kõhuõõnde, loidus-väsimus,
oksendamine, kollatõbi, aneemia, silma
vikerkesta värvimuutused ja vereeritus,
hingamisraskused, tasakaaluhäired, iseloomumuutused jne. ABCD soovitab:
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vaktsineerimist võib kaaluda seronegatiivsetel kassipoegadel, keda tahetakse viia
nakkusohtlikku keskkonda. Vaktsineerida
mitte enne 16. elunädalat. Minimaalne
vaktsineerimisjärgne immuunsuse kestvus (DOI) on kuni 1 aasta.
13. Retroviirus (FeLV/FIV) staatus
Mujal maailmas soovitatakse testida kõiki
kassipoegi, väljaskäijaid ja haigeid kasse.
Kasside immuunpuudulikkuse viirus tabandab sarnaselt inimeste AIDS-i tekitajale immuunsüsteemi. Haigus ei ole ohtlik inimestele. Nakatunud kassidel esineb
igemepõletikke, kõhulahtisust, nohu, verevaegust.
ABCD soovitab: vaktsineerida tohib
vaid seronegatiivseid kasse, kaks korda
aastas tuleb teha FIV positiivsete kasside tervisekontroll (kaal, hematoloogia,
biokeemia). Koheselt ja otsustavalt diagnoosida ning ravida kõiki sekundaarseid
probleeme.
Kasside leukeemia tekitaja on retroviirus, kes kahjustab kasside immuunsüsteemi. Selle tagajärjel võib tekkida leukeemia
(valgeveresus), lümfoom (verevähk), enteropaatiad (soolestiku kahjustused) ning
erinevad sekundaarsed nakkused.
ABSD soovitab: testida kõiki kasse enne vaktsineerimist. Vaktsineerida kassipoegi 8.–9. elunädalal ja korrata 12. elunädalal. Siis (buuster) 1 aastaselt ja edasi
2–3 aastaste vahedega. Vaktsineerida vaid
riskigrupi kasse (õueskäijaid). Hoida FeLV
positiivseid kasse toas ja vaktsineerida
neid võimalusel vaid inaktiveeritud vaktsiinidega. Teha 2× aastas tervisekontrolle, sekundaarseid infektsioone ravida otsustavalt. Vältida immuunosupressiivseid
ravimeid (kortikosteroidid jt). Minimaalne
vaktsineerimisjärgne immuunsuse kestvus (DOI) on kuni 3 aastat.

Praktilised vaktsineerimissoovitused
A. Veterinaarsed argumendid:
• Vajadusel (ebaselge maternaalne immuunsus + varajane sotsialiseerimine)
6–8 nädala vanuseid kutsikaid vaktsineerida Puppy vaktsiinidega;
• Ideaalne oleks vaktsineerida alates 8.–
9. elunädalast kutsikaid 3–4 nädalaste
vahedega kuni 14–16 nädala vanuseni;
• Reeglina on põhjendatud ka kutsikate
kahekordne (12. ja 16. elukuul) vaktsineerimine leptospiroosi vastu, kuna
koerad ikka joovad lompidest ja haigus
on ohtlik ka inimestele;
• Meditsiinilisi argumente iga-aastaseks
põhivaktsineerimiseks (DHP ja CHP)
ei tundu olevat (välja arvatud esimese
aasta buuster ja raskema kuluga kasside kalitsiviroos);

• Põhjendatud on siiski iga-aastane riskide hindamise ja tervisekontrolli (vaktsineerimise) visiit;
• Mõistlik oleks ehk seetõttu rakendada
kliendisuhtluses sujuvat üleminekut,
kus loomaomanik kutsutakse küll tervisekontrolli ja vaktsineerima, aga tulenevalt riskihinnangust süstitakse vaid:
 leptospiroosi vastu (kui loomal kontakt närilistega või joob looduslikest
veekogudest);
 kõrgendatud riski korral (majapidamises närilised, tihe kontakt tõbise
omanikuga) võib soovitada isegi 2×
aastas vaktsineerimist;
 koerte nakkusliku trahheobronhiidi
(kennelköha) vastu (tihe kontakt teiste loomadega);
 trennis ja näitustel käijad kaks korda
aastas;
 jahikoerad siiski kord aastas marutaudi vastu;
 kevadel (märtsis) jahikoeri ja metsas
jalutajaid borrelioosi vastu;
 kasvandustes kassid klamüüdia vastu;
 planeeritud poegijad koerte herpesviroosi vastu.
B. Majanduslikud jm. argumendid:
• Kommunikatsiooni lihtsustamiseks soovitatakse traditsiooniliselt kutsikaid vaktsineerida kord kuus. Õigem soovituse
sõnastus oleks ehk: mitte varem kui
2 nädalat ja mitte hiljem kui 4 nädalat.
• Kompromissiks on pakutud ka võimalust süstida erinevaid komponente igaaastase vaktsineerimise käigus 2-aastaste tsüklitega (1. aastal vaid DHP, 2. aastal
vaid marutaud). See vähendab asjatut
antigeenide sisestust, vähendades sellega kõrvaltoimete riski, samas võimaldab
säilitada iga-aastase tervisekontrolli.
• Probleem on muidugi monovaktsiinide
(borrelioos, herpesviroos, FeLV, klamüdioos) saadavusega turult;
• Et kliinikuid ei hakataks süüdistama ilmaasjata, vaid raha pärast visiidile kutsumises, peab tervisekontroll organsüsteemide kaupa olema asjalik ja süstemaatiline ning terviseplaan vanusele
ja -keskkonnale vastav;
• Arusaadavalt on hästitöötava ja harjumuspärase ärimudeli muutmine ebameeldiv, aga ka uus (parem, aga nõudlikum) paradigma on igapäevaselt ja
kasumlikult rakendatav;
Vaktsineerimissoovitused
põhinevad
WSAVA (World Small Animal Veterinary
Association) poolt väljatöötatud vaktsineerimissoovitustel, arvestades kohalikku vaktsineerimisalast olukorda. Vaktsineerimissoovitused avaldatakse Eesti
Väikeloomaarstide Seltsi nõusolekul.
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Antimikroobsete preparaatide kasutamisest
hobuste ravimisel III
Reet Lätti
EMÜ VLI suurloomakliinik

Tsefalosporiinid
1928. a avastas bakterioloog Alexander
Fleming penitsilliini, mida hakati ravimina
kasutama 1940ndate keskpaigas. 1950ndatel ilmusid esimesed penitsilliinile resistentsed stafülokokid. See omakorda viis
uut tüüpi antimikroobsete ainete – tsefalosporiinide – välja töötamiseni. Tänase
päeva seisuga on sünteesitud neli põlvkonda tsefalosporiine, mis omakorda grupeeritakse seitsmesse gruppi. Humaanmeditsiinis on nende kasutamine laialt levinud,
veterinaarmeditsiinis mõnevõrra vähem.
Kahjuks on levinud tendents kasutada tsefalosporiine kui „uuemaid ja laia spektriga
ravimeid“ ka siis, kui piisaks kitsama spektriga ja odavamatest ravimitest. Hobuste
ravimises piirab laialdasemat kasutust eelkõige tsefalosporiinide kõrge maksumus ja
fakt, et väga väheseid tsefalosporiine on
hobustel kliiniliselt testitud.
Toimespekter. Ehkki on üldteada, et
tsefalosporiinid on laia toimespektriga,
tuleb arvesse võtta, et erinevate gruppide
ja põlvkondade tsefalosporiinidel on ka
erinev toime. Kuna hobustel kasutatakse
tsefalosporiinidest hetkel põhiliselt tseftiofuuri ja tsefkvinoomi, keskendume nende toimele. Tseftiofuur on kolmanda põlvkonna neljanda grupi tsefalosporiin. See
toimib hästi hingamisteedes esinevatesse
patogeenidesse nagu streptokokid ja pastörellad, samuti enamikku anaeroobidest
ja osadesse enterobakteritest. Staph.
aureuse’el ja Proteus spp.-l esineb resistentsust, samuti on tseftiofuurile resistentsed bakteroidid ja pseudomoonased.
Tsefkvinoom on neljanda põlvkonna
seitsmenda grupi tseftiofuur, mille toimet
hobustel esinevatesse patogeenidesse on
uuritud alles viimase kümne aasta jooksul. See toimib hästi streptokokkidesse,
Actinobacillus equuli’sse, enterobakteritesse, pastörelladesse ja stafülokokkidesse, ning avaldab piiratud toimet pseudomoonastesse ja Cl. Perfringens’sse. Kuna
tsefalosporiinid, eriti kolmanda ja neljanda
põlvkonna ained, toimivad enterobakteritesse, võib nendega ravimine põhjustada
soole mikrofloora hävimist ja kiiret klostriidide ülekasvu: inimestel on tsefalosporiinidega ravimine üks suuremaid haiglainfektsiooni riskitegureid.
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Farmakokineetika.
Tsefalosporiinide
imendumine seedetraktist on piiratud ja
suukaudsel manustamisel on nad väheefektiivsed. Lihase- ja veenisisesel manustamisel saavutatakse hea terapeutiline
kontsentratsioon pleura-, perikardi- ja
liigesevedelikus, samuti luudes ja kesknärvisüsteemis. Enamik tsefalosporiine,
sh tseftiofuur ja tsefkvinoom, väljutatakse
organismist uriiniga. Komplikatsioonidest
on sagedasemad kõhulahtisuse esinemine, süstekoha valulikkus ning lokaalne
põletik lihasesisesel manustamisel. Ehkki
inimestel ei soovitata tsefalosporiine kasutada neeruhaiguste korral, on huvitaval
kombel loomkatsetes selgunud, et tsefalosporiinidel on koos aminoglükosiididega manustades neerusid kaitsev toime.
Samuti on tsefalosporiinidel kombinatsioonis aminoglükosiididega sünergiline
toime mitmetesse patogeenidesse.
Kasutamine. Ehkki hobustel on kasutatud palju erinevaid tsefalosporiine, on
kasutamiseks litsentseeritud ainult tseftiofuur. Kasutusala on suhteliselt kitsas:
tseftiofuurile tundlike hingamisteede bakternakkuste täiskasvanud hobustel ning
septitseemia korral varssadel. Annustamise kohta leiab palju erinevat informatsiooni: täiskasvanud hobustele 2,2 mg/kg
kohta kaks korda päevas lihasesiseselt või
neli korda päevas veenisiseselt; varssade
septitseemia korral erinevate allikate järgi
2–10 mg/kg kaks korda päevas lihasesiseselt või neli korda päevas veenisiseselt.
Autorile on teada klinitsist, kes väga haigete vastsündinud varssade ravis eelistab
tseftiofuuri ühtlase kontsentratsiooni saavutamiseks kasutada pidevat infusiooni.
Septitseemiaga varssade raviks on levinud tseftiofuuri kombineerimine aminoglükosiidi, sageli ka gentamütsiiniga.
Tsefkvinoomi kasutusala on sama, kuid
laiema kasutamise ja ravimresistentsuse
tekkimise vältimiseks piirdutakse ainult
raskelt haigete varssade ravimisega. Hingamisteede bakternakkuste puhul tasub
meeles pidada, et suur osa hobuseid tavaliselt tabandavatest patogeenidest on
tundlikud penitsilliinile või trimetoprimsulfadiasiinile ja seetõttu ei peaks tseftiofuur olema kunagi esimene valik; enne
ravi alustamist tseftiofuuriga on vajalik
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bakterioloogiline külv ja mikroobide ravimresistentsuse määramine.

Fluorokinoloonid

Siia rühma kuuluvad tsiprofloksatsiin, enrofloksatsiin, marbofloksatsiin, levofloksatsiin, moksifloksatsiin, danofloksatsiin
jne. Fluorokinoloonid on bakteritsiidsed
antimikroobsed ained, mille toime sõltub
kontsentratsioonist, kusjuures optimaalsest madalama või kõrgema kontsentratsiooni korral bakteritsiidne toime väheneb.
Toimespekter. Fluorokinoloonid toimivad enamikku gramnegatiivsetest bakteritest, sh salmonelladesse, pastörelladesse,
kolibakteritesse, aktinobatsillidesse, samuti mükoplasmadesse, klamüüdiatesse
ja riketsiatesse. Eriti tuleb rõhutada nende toimet gramnegatiivsetesse soolestiku
bakteritesse, kes on resistentsed aminoglükosiidide ja tsefalosporiinide suhtes.
Grampositiivsed bakterid on suures osas
resistentsed, erandiks võib tuua stafülokokid. Enamik fluorokinoloone ei toimi
anaeroobidesse. Seetõttu eelistatakse
neid soolestiku infektsioonidega patsientide ravimisel – fluorokinoloonid ei hävita
soolestikus kaitsvat toimet omavaid anaeroobe ja nii välditakse patogeensete bakterite ülekasvu. Fluorokinoloonid kogunevad fagotsüütidesse, kus nad saavutavad
mitu korda kõrgema kontsentratsiooni kui
vereplasmas ja toimivad rakusisestesse
patogeenidesse nagu brutsellad, mükoplasmad ja mükobakterid.
Resistentsus. Kuna viimase 20 aasta
jooksul on fluorokinoloone humaanmeditsiinis palju kasutatud, ilmneb teatud patogeenide resistentsust, näiteks esineb resistentseid Staph. aureuse ja E. coli tüvesid.
Farmakokineetika. Eelistatud on veenisisene manustamine, lihasesiseselt
avaldavad fluorokinoloonid tugevat ärritavat toimet. Suukaudsel manustamisel
on imendumine üldiselt hea; paremini
imendub näiteks enrofloksatsiin, halvemini tsiprofloksatsiin. Kuna suukaudseks
kasutamiseks mõeldud geelpreparaat on
kallis, on hobustele suu kaudu manustatud süstelahust. Selle imendumine soo-

letraktist on hea, negatiivse poolena aga
ärritab see pikemaajalisel manustamisel
suu limaskesta ja võib põhjustada selle
haavandumist.
Hea rasvas lahustuvuse tõttu saavutavad fluorokinoloonid kudedes kõrgema
kontsentratsiooni kui plasmas. Eriti kõrge
kontsentratsiooni saavutavad need neerudes, uriinis, maksas ja sapis, terapeutiline
kontsentratsioon on ka tserebrospinaal- ja
vesivedelikus. Organismist väljutatakse
need uriiniga.
Kõrvaltoimed ja kasutamine. Kõrvaltoimeid esineb suhteliselt vähe, levinuimad
neist on suu ja mao limaskesta ärritus
ning kõhre arenguhäired noorloomadel.
Hobustega tehtud katsetes tõdeti kahenädalastel varssadel kõhrekahjustusi pärast
enrofloksatsiini suukaudset manustamist
kahekordses annuses. Kahjustused väljendusid kõhre erosioonis, liigeste täitumises ja lonkamises. Täiskasvanud hobustel ei ole kolme- ja viiekordsete annuste mitmenädalase manustamise korral
kõhrekahjustusi täheldatud. Seda arvesse
võttes välditakse fluorokinoloonide kasutamist varssadel. Tiinete märade ravimisel
enrofloksatsiiniga ei ole tõdetud muutusi
loote arengus. Harvaesinevaks kõrvaltoimeks on erutuvus ja krambid, mis võivad
tekkida ravimi veenisisese manustamise
järel ja mida saab vältida kas ravimi lahjendamisega või aeglase manustamisega.
Fluorokinoloone kasutatakse enamasti
kombinatsioonis teiste antimikroobsete
ainetega toimespektri laiendamiseks, tavaliselt beetalaktaamantibiootikumidega.
Manustamisviis on kord päevas veenisiseselt annuses 5 mg/kg või suukaudselt
annuses 7,5 mg/kg. Kindlasti ei ole need
esimese valiku ravimid ja kasutamist
peaks piirama eelkõige gramnegatiivsete
bakterite, kes on resistentsed aminoglükosiidide või tsefalosporiinide suhtes,
poolt põhjustatavate raskete infektsioonidega.
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Mükotoksiinid: ainevahetus, mehhanismid ja
biokeemilised markerid
Ronald T. Riley1 ja James Pestka2
Toksikoloogia ja mükotoksiinide uurimisrühm, R.B. Russelli nim uurimiskeskus, USDA-ARS, Athens, Georgia, USA; 2 Toiduteaduse ja inimeste toitumise osakond, Michigani Riiklik Ülikool, East Lansing, Michigan, USA
1

Sissejuhatus

Seente metaboliite on arvatavasti kümneid
tuhandeid, kuid neid, mis toiduainetes ja
söötades esineda võivad ning põhjustavad inimeste ja loomade haigestumist, on
vähem, ulatudes sadadesse. Käesolevas
ülevaateartiklis loetakse mükotoksiinideks
need seente metaboliidid, mis organismi
sattudes põhjustavad loomade haigestumise või nende käitumise hälbeid. Selline määratlus aitab vahet teha mõistetel
„seente metaboliidid“, „seente toksilised
metaboliidid“ ja „mükotoksiinid“.
Toksiinide, mis põhjustavad põllumajandusloomadel ja -lindudel terviseriske,
loetelu on suhteliselt piiratud, sest kuigi
paljude seente metaboliitidel on toksilised
omadused, on ainult mõned neist ametlikult dokumenteeritud ja välitingimustes
loetud haigusetekitajateks. Sellele vaatamata on arvukad laborikatsed ja in vitro
uuringud kinnitanud mükotoksiinide immunosupressiivset toimet, mis võib põhjustada loomade ootamatut haigestumist
ja tervisehädasid. Mükotoksiinide toksikoloogia kohta on ilmunud arvukalt kirjutisi,
milles on kirjeldatud erinevate toksikooside korral tekkivaid kliinilisi tunnuseid.
Käesolevas ülevaateartiklis kirjeldatakse
kliinilisi tunnuseid põllumajandusloomadel
ja -lindudel, kes on haigestunud erinevatesse toksikoosidesse. Samuti käsitletakse
haiguse tekkemehhanisme ja bioloogiliste
markerite kasutamise võimalust seisundite
diagnoosimiseks. Eesmärgiks on selgitada,
kuidas haigust täpselt diagnoosida, kui on
tekkinud toksikoosikahtlus. Mõnede toksikooside korral tekkivad kliinilised tunnused
on spetsiifilised, teised jällegi üldist laadi.
Kuigi on olemas võimalus kasutada diagnoosimiseks bioloogilisi markereid, saab
seda meetodit kasutada ainult üksikute
toksikooside korral. Seega tuleb kasutada
kõiki olemasolevaid võimalusi seisundi
diagnoosimiseks toksikoosi kahtluse korral.
Mükotoksiinidest oleksid põllumajandusloomadele- ja lindudele olulisemateks
riskiteguriteks aflatoksiin B1, ohratoksiin
A, fumonisiinid B1 ja B2, deoksünivalenool
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(DON), T-2 toksiin, zearalenoon, tungaltera ja tema sarnased alkaloidid ning
makrotsüklilised trihhotetseenid. See on
loetelu mükotoksiinidest, millega praktikas tuleb sagedamini kokku puutuda ja
mis kindlasti põhjustavad loomal tervisehäireid ja haigestumist.

Aflatoksiinid ja tsüklopiazoonhape

Aﬂatoksiinid (AF) avastati eelmise sajandi
kuuekümnendate aastate alguses, kui Inglismaal haigestusid kalkunid salapärasesse X haigusesse. Aﬂatoksikoosi kliinilised
tunnused ei ole diagnostilise tähtsusega.
Haigetel loomadel väheneb isu ja seetõttu söömus, halveneb sööda väärindamine ja loomad kõhnuvad. Toksiini mõju
juurdekasvudele sõltub tema kontsentratsioonist ja võib väikeste toksiinikoguste
korral jääda märkamatuks. Toksiin põhjustab ka sigimishäireid, kusjuures võivad
tekkida abordid. Lindudel väheneb muna-,
lehmadel piimatoodang. Toksiinisisalduse
125 ppb korral vähenes kalkunitel juurdekasv, 250 ppb korral tekkis immuunpuudulikkus ning 500 ppb juures suurenes
suremus. Ka sigadel täheldati samu kõrvalekaldeid, kuid toksiini suuremate kontsentratsioonide korral, sest sead on aﬂatoksiini suhtes resistentsemad. Alfatoksikoosi korral kahjustub kõikidel looma- ja
linnuliikidel maks, mille kliiniliseks tunnuseks on ikterus. Maks on kahvatu ja turses, rasvväärastunud. Raskete maksakahjustuste korral tekivad koagulopaatia, verevalumid ja aneemia.
Aflatoksiin B1 imendub, levib ja elimineerub kiiresti. Selle peamiseks kumulatsiooni- ja lõhustumiskohaks on maks,
aga ka teised koed. Toksiini metaboliitide
kinnitumine makromolekulidele, kaasa
arvatud proteiinid, toimub varsti pärast
imendumist. Sidumata veeslahustuvad
metaboliidid väljutatakse organismist uriini ja teiste kehavedelikega, algkomponendid aga roojaga, kuid mõned metaboliidid
võivad kinnitatuna kudedes nukleiinhapetele ning püsida kaua.
Maksa ja teiste kudede mikrosoomides
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metaboliseerub aflatoksiin B1 aflatoksiin
B2, M1 ja G1, need omakorda epoksiidideks. Maksas aktiveeruvad enam aflatoksiinid B1, M1 ja G1 tsütokroomi P450
toimel. Need kas kinnituvad nukleiinhapetele, konjugeeruvad glutatiooni ja dihüdrodioolidega või seotakse seerumiproteiinidega või teiste makromolekulidega. Aflatoksiin M1 on peamine konjugeerumata
metaboliit lammaste, sigade ja lehmade
uriinis. Närilistel ja arvatavasti ka teistel
loomadel elimineeritakse 80% aflatoksiini
B1 ühenditest nukleiinhapetega, mis on
uriinis juba 48 tunni jooksul pärast toksiini organismi sattumist. Maksas ja uriinis
valitseb korrelatsioon toksiini laguproduktide vahel, kuid sööda toksiinisisalduse
ja laguproduktide vahel on korrelatsioon
erinev seerumis ja uriinis. Erinev isendite
tundlikkus aflatoksiinide suhtes seostub
nende erinevustega ainevahetuses. Määravateks teguriteks maksa kasvajate tekkes alfatoksikoosi korral on toksiini mõju
kestus, samuti see, kas toimub toksiini aktiveerumine või algab selle lõhustamine.
Kõige olulisemaks on isendi toitumus nakatatuse seisundil hepatiidi B või C tüüpi
viirustega. Laboratoorsetel loomadel provotseeritud AF B1-ga maksa kasvajad on
seotud geenimutatsiooniga.
Aflatoksiinide toimemehhanism on
seotud nende ainevahetusega reaktiivseteks vaheühenditeks, millised seonduvad
makromolekulidega (nukleiinhapped ja
proteiinid), millele järgneb transkriptsiooni- ja translatsiooniprotsesside katkemine.
Suures ulatuses sõltub loomade tundlikkus aflatoksiinide suhtes nende ainevahetuse ja selle metaboliitide eripärast.
Nii on vutid tundlikud aflatoksiini suhtes,
sest neil on kõrge epoksiidide tase ja madal glutatiooni konjugatsioonivõime. Resistentseid liike kaitseb aga isegi kõrge
epoksiiditaseme korral kõrge glutatiooni
konjugatsioonitase. Kuigi toksikoosi kliinilised tunnused on ühesugused, võib neid
vallandav toksiinikogus olla erinev. Alfatoksiini laguproduktide kuhjumist verre ja
uriini on võimalik ära kasutada biomarkeritena haiguse diagnoosimiseks.
Tsüklopiazoonhapet (CPA) produtseerivad mitmed seeneliigid, kuid maisis ja
maapähklites on selleks peamiselt Aspergillus perekonna seened, eriti A. flavus.
Kuigi CPA ei ole nii toksiline kui aflatoksiinid ja pole ilmselt ka kantserogeenne,
väärib tema sisaldus söötades ning toitudes siiski tähelepanu, sest sageli esineb
ta maisis ja maapähklites koos AF B1-ga.
Tema toimemehhanism sarnaneb tapsigargiini tumorogeensele mehhanismile.
CPA-d on peetud paljudel juhtudel toksi-

koosi põhjustajaks sigadel, veistel, vuttidel ja inimesel.
CPA manustamine rottidele põhjustas
neil maksa, põrna, lihaste ja maosooletrakti kahjustusi. CPA pidurdab kaltsiumi
sidumist ja viimasest sõltuva ATP-i aktiivsust nii sarkoplasmas kui endoplasmaatilises retiikulumis. Vaatamata kaltsiumi ainevahetuse katkestamisele, pole võimalik
kasutada markereid selle toksiini kindlaks
tegemiseks, kui mitte silmas pidada seda,
et CPA seondub otseselt sarkoplasma/endoplasmaatilise retiikulumi ATP-ga ja seda
on võimalik kindlaks teha membraani vesiikulite elektroforeetilise uurimisega.

Deoksünivalenool ja trihhotetseenid

Trihhotetseenide hulka kuulub üle 180
terpenoidtoksiini, milliseid produtseerivad Fusarium’i, Stachyobotrys’e jt perekondade seened. Deoksünivalenool on
maailmas kõige enamlevinud trihhotetseen. Kuigi arvatakse, et see ei põhjusta
põllumajandusloomadel ja -lindudel ägedaid toksikoose, on sellega seotud suur
majanduslik kahju, sest mürgistuse korral
halveneb loomade konditsioon. Toksiini
sisalduse 1 ppm korral söötades vähenes
sigadel söömus, 2–5 ppm juures vähenesid juurdekasvud, üle 20 ppm juures
tekkis oksendamine ja loomad lakkasid
söömast. Oksendamise ja söödast keeldumise põhjuseks on peaajus toimuvate
neurokeemiliste protsesside tasakaalu
nihkumine. Toksikoosi kliinilisteks tunnusteks on kõhulahtisus, üldseisundi halvenemine, teistele haigustele vastuvõtlikkuse suurenemine. Patoloogilistest muutustest täheldatakse mõõdukat nefroosi,
kilpnäärme vähenemist, mao limaskesta
hüperplaasiat, albumiin/globuliini indeksi
suurenemist ja vahel ka nihkeid teistes
verenäitajates. Laboratoorsete loomadega
sooritatud arvukad katsed on kinnitanud,
et deoksünivalenoolil on immunosupressiivne toime, kuid seni puuduvad tõendid
analoogse toime kohta põllumajandusloomadel. Kuid võib oletada, et toksiini
toimemehhanism, mis on kindlaks tehtud
laboriloomadel, avaldab toimet ka teistele
loomadele.
Laborloomadega sooritatud katsed on
näidanud, et sõltuvalt toksiinist ja selle
ekspositsiooniajast võivad trihhotetseenid toimida nii immunosupressorina kui
ka immunostimulaatorina. Sellist näiliselt
paradoksaalset toimet selgitatakse toksiini molekulaarsete ja tsellulaarsete reaktsioonide eripäraga. Trihhotetseenide väikesed kontsentratsioonid stimuleerivad
mitmesuguste tsütokiinide ja põletiku fakEesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2011
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torite sünteesi reguleerivate geenide ekspressiooni in vitro ja in vivo. Need geenid
reguleerivad mitmesuguseid immuun- ja
põletikulisi reaktsioone.
Arvatakse, et põletikugeenide regulatsioon sõltub transkriptsiooni võimendumisest ja mRNA stabiilsusest. Suured trihhotetseenide kogused seevastu põhjustavad leukotsüütide kiire hävimise ja sellega
seotult ka immuunpuudulikkuse. See toksiin põhjustab ka seedetrakti limaskesta
epiteelirakkude apoptoosi. Sellega seotult
nõrgeneb soole limaskesta barjäär ning
sellest võivad läbi tungida mitmesugused
seedetraktis lokaliseeruvad mikroobid või
nende toksiinid. Sellise nähtuse põhjuseks on arvatavasti asjaolu, et toksiin aktiveerib apoptoosi reguleerivat p53 geeni.
Trihhotrtseenid kinnituvad ribosoomidele
blokeerides sel viisil informatsioonisignaalide vajaliku translatsiooni. Tekib nn
„ribosoomne stressreaktsioon„. Sellise
blokaadi korral on 28s rRNA muutused
signaaliks SAPK/JNK-le, mis on mitogeenaktiveeritud proteiinkinaasi aktiveerimiseks. Seega valitseb seos trihhotetseeni
ja proteiini sünteesi pidurdumise, proteiinkinaasi aktiveerimise ja makrofaagide
apoptoosi vahel. Proteiinkinaasi aktiveerimine võib omakorda põhjustada põletiku- ja stressigeenide transkriptsiooni ja
võimendada apoptoosi.
Deoksünivalenooli imendumine, levik
organismis ja elimineerimine toimuvad
kiiresti toksiini nii oraalse, kui ka peroraalse kasutamise korral. Puuduvad andmed
selle kumuleerumise kohta kudedes või
leviku kohta piima ja munadega. Selle lõhustumine toimub maosooletraktis. Puuduvad tõendid toksiini lõhustumise kohta
ribosomaalsete ensüümide poolt. Siiski
on kindlaks tehtud, et lammastel ja sigadel võib deoksünivalenool konjugeeruda
glükoroniidiga. Inimestel on välja töötatud markerdiagnostika meetod toksiini
määramiseks uriinist.

Tungaltera toksiinid (TT)

Tungalteramürgistus ehk ergotism võib
põllumajandusloomadel
kulgeda
kas
gangrenoosse või konvulsiivse vormina.
Loomad haigestuvad, kui neile söödetakse tungalteraga saastunud söötasid, või
karjatatakse neid saastunud karjamaadel.
Suurem risk haigestumiseks on veistel,
kuna lambad ja hobused haigestuvad harvemini. Ergotismi kliinilisteks tunnusteks
on longe, gangreen, agalaktia, kaaluiibe
langus, abort, ülitundlikkus, ataksia, konvulsioonid ja lammastel sooltepõletik.
Pika aruheinaga karjamaadel karjatatavatel loomadel võib tekkida spetsiifiline
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sündroom, mida kutsutakse aruheinahaiguseks, suviseks kondinõrkuseks ja rasva nekroosiks. Sellisel juhul on tegemist
jäsemete gangreeniga, mille põhjuseks
on veresoonte ahenemine ja jäsemete
distaalsete osade verevarustuse puudulikkus. Sellega kaasneb tavaliselt palavik.
Ka sabaots võib nekrotiseeruda ja ära langeda. Gangrenoossed muutused tekivad
jahedatel ilmadel, kuna palavate ilmadega
tekib loomadel seisund, mida kutsutakse
„suviseks kondinõrkuseks“. Sellisel korral
väheneb piimatoodang, loomad ei talu
palavust, hingeldavad, karvkate muutub
karedaks, loobuvad söödast, ei tiinestu,
vere proteiinide sisaldus langeb. Loomad
otsivad varjualust või püüavad olla madalates veekogudes. Rasva nekroosi iseloomustab kõhuõõne rasvkoes tekkivad tihked moodustised. Arvatakse, et rasva nekroosi teke on väga pikaajaline protsess
ja eeldab aastaid kestvat karjatamist pika
aruheinaga karjamaadel. Aruheinahaigus
ja suve kondinõrkus võivad tekkida juba
paarinädalase karjatamise järel. Kõikidel
juhtudel on tegemist aruheinas olevate alkaloidide veresooni ahendava toimega.
Hobustel põhjustavad need alkaloidid
sigimisprobleeme. Tiinus venib pikemaks,
tekivad abordid, agalaktia, päramiste peetus ja viljastumine väheneb, samuti võib
tekkida longe ja jäsemete verevarustuse
häireid.
Tungaltera alkaloidide ainevahetus võib
monogastrilistel loomadel ja mäletsejalistel kulgeda täiesti erinevalt. Suurem osa
vees lahustuvatest alkaloididest imendub
paremini kui rasvas lahustuvad. Vatsamikroobid mängivad tähtsat rolli lahustuvate
alkaloidide vabastamises ja imendumises.
Mida rohkem alkaloide eritub uriiniga seda vähem neist satub enterohepaatilisse
tsirkulatsiooni ja eritatakse sapiga. Transmissiooni ei toimu ja kumuleerumisoht
kudedesse on väike. Imendunud alkaloidid nagu ergotamiin, lõhustatakse tsütokroomi P450s poolt. Ergopeptiinalkaloidid
lõhustatakse maksas tsütokroom P450s
laadsete ainete (CYP3A) poolt ja nende laguproduktid elimineeritakse sapiga. Vees
paremini lahustuvad alkaloidid väljutatakse uriiniga.

Fumonisiinid

Hobuste leukoentsefalomalaatsia (ELEM)
on surmaga lõppev haigus, millesse haigestuvad hobused ja nende sugulasliigid. Haigust iseloomustab aju valgeolluse
veelduv nekroos, kuid muutused võivad
tekkida ka hallolluses. Seljaaju vedeliku
suurenenud proteiinidesisaldus ja teised
muutused lubavad oletada, et ajukahjus-

VETERINAARIA JA INIMENE
tuste põhjuseks on vasogeenne ajuturse.
Haiguse esimesteks kliinilisteks tunnusteks on uimasus, isutus, pea toetamine,
millele järgnevad konvulsioonid ja surm
mõnepäevase põdemise järel. Varajasteks kliinilisteks tunnusteks on veel tagajäsemete ataksia, esijäsemete reaktsiooni
aeglustumine ja keele parees. Seerumi
ensüümide kontsentratsiooni suurenemine viitab maksa kahjustustele. Selle põhjuseks on asjaolu, et fumonisiinid pidurdavad ensüüm tseramiidi sünteesi. Kontsentratsiooni kumuleerumist seerumis
kasutatakse markerina fumonisiini toksilisuse hindamiseks loomadel. Seerumi
ensüümidesisaldus sageli normaliseerub,
kuid tavaliselt tõuseb kiiresti kas vahetult
enne või kliiniliste tunnuste ilmnemisel.
Lisaks ajupatoloogiale on hobustel leitud patohistoloogilisi muutusi veel neerudes ja maksas.
Toksiini minimaalne toksiline kontsentratsioon hobustele tundub olevat suurem
kui 15 mg/kg sööda kohta, aga mitte suurem kui 22 mg/kg. Vastavad uuringud kinnitavad, et toksiini kogus söödas üle 10
mg/kg kujutab endast juba riski haigestumiseks.
Sigadel tekivad kopsuödeemi kliinilised tunnused 2–7 päeval pärast seda kui
sead on saanud fumonisiine sisaldavat
sööta. Kliinilisteks tunnusteks on tavaliselt
isu vähenemine, hingeldus, nõrkus, tsüanoos. Lahangul leitakse interstitsiaalset ja
interlobulaarset ödeemi, kopsuturset ja
hüdrotooraksit. Rinnaõõnes on läbipaistev kollakas vedelik. Kõrvuti kopsutursega
tekib sigadel veel toksiline hepatoos.
Valitseb ilmne seos sigadele antava sööda fumonisiinisisalduse ja kopsuturse vahel.
Peale maksa ja kopsude on sigadel fumonisiinide ründekohaks veel teised organid nagu pankreas, süda, neerud, kopsude
intravaskulaarsed makrofaagid ja söögitoru.
Lindudel tekivad fumonisiinimürgistuse korral kõhulahtisus, kehakaalu langus,
lahjumine, maks suureneb. Küülikutel
kahjustuvad maks ja neerud.
On piisavalt tõendeid selle kohta, et fumonisiini kahjustav toime on seotud lipiidide ainevahetuse blokeerimisega. Fumonisiinid on spetsiifilisteks tseramiidi (sfinganiin ja sfingoniin N-aküültransferraas)
sünteesi inhibiitoriks, millega blokeerub
sfinolipiidide süntees.
Hobuste leukoentsefalomalaatsia on
seotud sfingolipiidide ainevahetuse muutuste tagajärjel tekkivate vereringehäiretega, mis põhjustavad aju verevarustuse
defitsiidi.
Sigade kopsuödeemi põhjuseks on sü-

dame vasaku poole äge puudulikkus, mis
on tekkinud sfingoidide poolt L tüüpi kaltsiumi allikate blokeerimise tagajärjel. Sfingoidide sisaldust seerumis ja uriinis soovitatakse kasutada markerina fumonisiinide kindlaks tegemiseks. Hiljuti näidati, et
sfinganiin 1 fosfaadi määramine seerumis
hobustel ja sigadel on väga tundlik meetod fumonisiini kindlaks tegemiseks. Fumonisiini saab määrata ka inimese juustest ja arvatavasti ka loomade karvadest.
Enamikul loomadel on fumonisiin B1
imendumine, levik ja elimineerumine väga kiired. Üldiselt imendub fumonisiin
halvasti ja kui ongi tekkinud kahtlused selle lõhustumise kohta seedetraktis, puuduvad seni selle kohta kaalukad tõendid ning
jääb mulje nagu elimineeruks see sapiga.
Fumonisiinid ja nende hüdrolüsaadid pidurdavad tseramiidi sünteesi.

Ohratoksiin

Ohratoksiin A on kõikidele põllumajandusloomadele ja -lindudele nefrotoksilise
toimega. Sigadel ja lindudel kahjustuvad
neerutuubulid. Neerud on aneemilised ja
mõõtmetelt suurenenud. Lindudel võib
tekkida maksa rasvväärastus. Lindudel väheneb ohratoksikoosi korral seerumi üldvalgu-, sigadel albumiinisisaldus, samuti
väheneb fosfoenoolpürovaatkarboksikinaasi sisaldus neerudes. Sigadel toimub
valgu suurtes kogustes uriiniga väljutamine, mis viitab glomerulaarsele proteinuuriale ja on tingitud neerudes toimunud
patoloogilistest muutustest.
Ohratoksiini väikestes kogustes sigadele ja lindudele söötmise korral muutub nende üldseisund, väheneb söömus
ja juurdekasv, viivituvad immuunvastusreaktsioonid ja suureneb vastuvõtlikkus
infektsioonhaigustele.
Lindudel väheneb munatoodang, tekib
koagulopaatia (veritsused) luud muutuvad
hapraks (sagedased luumurrud), tekivad
jämesoole peristaltika häired, depigmentatsioon, maksa kumuleerub glükogeen.
Ohratoksiini toimemehhanism ei ole
veel selge, kuid kuna ta koostiselt sarnaneb fenüülalaniinile ja blokeerib paljude
ensüümide sünteesi, siis arvatakse, et ta
toimib fenüülalaniini sünteesi blokeerivalt.
Katseliselt on tõestatud, et L-fenüülalaniini lisamine söödale on leevendanud ohratoksiini mõju. Kuna ohratoksiin seondub
seerumi albumiinide ja proteiinidega, on
seda võimalik biomarkerina ära kasutada
sigade mürgistuse uurimisel.
Ohratoksiin A imendub kiiresti ja hästi.
Poolestusaeg plasmas sõltub toksiini proteiinidega seondumise kiirusest. Ta levib
organismis laiali ja kumuleerub sigadel
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neerudes ja teistes kudedes. Toksiin ja
selle metaboliidid reabsorbeeritakse neerudes ja elimineeritakse uriiniga, aga osa
toksiinist satub ka enterohepaatilisse tsirkulatsiooni ja väljutatakse roojaga. Toksiini
vähemtoksiliste metaboliitide töötlemine
seedetraktis toimub mikroobide vahendusel. Peale selle võivad toksiini lagundada
veel tsütokroom P450 ensüümid.

Zearalenoon

Zearalenoon on östrogeenne mükotoksiin, mis esineb sageli koos DON-ga nisus ja maisis. Pole kahtlust, et see toksiin
põhjustab põllumajandusloomadel sageli
terviseprobleeme. Selle peamine toime
on östrogeenne ja sageli kannatavad selle mõju all noored emised. Tema toime
on hästi teada, sest toksiin oma keemiliselt koostiselt sarnaneb östradioolile.
Alfazearalenoon on kolm korda tugevama toimega võrreldes zearalenooniga ja
afiinsus östrogeeniretseptorite suhtes sigadel tugevam kui teistel loomadel, mis
selgitab ka liigilist erinevust tundlikkuses
sellele toksiinile. Ovariektomeeritud emistel kutsus toksiini manustamine esile inna. Zearalenooni manustamine koguses
1–5 ppm põhjustas vulvovaginiiti, tenesmi, tupe ja päraku välja langemist noortel
emistel. Toksiini manustamisel söödaga
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3–10 ppm tekkis emistel anöstrus, vähenes põrsaste arv pesakonnas, esines
loodete resorptsiooni. Lehmad on zearalenoonile resistentsemad, kuid võib siiski
tekkida innatus.
Zearalenoon imendub ja elimineerub
organismist kiiresti. Selle lõhustumine toimub maksas (arvatavasti ka soole limaskestas) ja elimineerumine organismist
uriini ja roojaga. Selles protsessis osalevad ka vatsa mikroobid. Zearalenooni kumuleerumine kudedes on minimaalne. Ta
lõhustatakse kiiresti maksas ja vatsas mikroobide poolt vähemaktiivseteks derivaatideks, mis kiiresti väljutatakse organismist. Sigadel seotakse zearalenooni metaboliidid glükuroonhappega ja suunatakse
maksa ainevahetusse, ka soole limaskestas toimub arvatavasti selle lõhustamine.
Toksiini konjugaate glükuroonhappega
võib leida uriinist ja maksast. Alfazearalenooni metaboliite on maksas rohkem
kui beetametaboliite. Jälgedena võib zearalenooni leida sigadel ka lihastest, kellele
on söödetud toksiiniga saastunud kaera.
Glükoroniidi konjugaadid on sobivaks
markeriks toksikoosi kahtluse uurimisel.
AS Remedium palvel tõlkinud
Jaagup Alaots
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40 aastat Tartus (14)
Madis Aidnik
Abipersonal

Ülikooli renomeed hinnatakse õppejõudude ja teadurite saavutuste alusel. Harva
mõtleme neile, kes hoolitsevad, et õppeja teadustööks vajalikud vahendid oleksid
õigel ajal õiges kohas, ruumid soojad,
puhtad ja valgustatud, solk ja vesi voolaksid ning autorattad veereksid. Et see nii
toimiks, on vaja suurt hulka inimesi, keda
akadeemilises ringis abipersonaliks kutsutakse. Nende töö toimub kulisside taga,
kuhu prožektorid valgust ei suuna. Samas
on sageli selles koosluses persoone, kes
kehvale professorilegi silmad ette võivad
anda ja isiksusena postamenti väärida.
Sellest lähtuvalt pühendangi viimased
read loomaarstiteaduskonna juba lahkunud või pensionipõlve pidavatele abipersonali hulka kuulunutele, kellega mul oli
enim kokkupuuteid.
Alustan legendaarsest teaduskonna
sekretärist Linda Paimist (1922–1992).
1946. aastal lõpetas L. Paim Tartu Õhtukeskkooli. Järgmisel, 1947. aastal tuleb ta
TRÜ veterinaariateaduskonna sekretäriks
ja sellele ametikohale jääb ta kuni surmani. Mina sain Paimiga tuttavaks 1964. aastal, kui mind määrati kursusevanemaks.
Teaduskonnas suhtlesin temaga kui üliõpilane, algaja õppejõud ja lõpuks kateedri juhataja. L. Paim oli tänapäeva mõistes
korruptsioonivaba ametnik, ma ütleks
huumoriga, et „kroonutädi“. Minu teada ei
olnud tal teaduskonnas ühtki südamesõbrannat ja -sõpra. Kõigiga oli ta „teie“ peal.
Ainus erand oli kliiniku günekoloog Vello
Jõks, kes oli talle klassivend. Kuna Linda
Paim oli jäänud vanapiigaks, siis kogu tema energia kulus tööle ja harrastustele.
Tollal ei olnud sekretäride käsutuses peale
trükimasina ja sulepea muid tööd kergendavaid vahendeid nagu tänapäeval kõikjal
näeme. Paim tõstis hommikul lauale hunniku pabereid ja õhtul pani need riiulitele
või kappidesse tagasi. Kui töönädalast väheseks jäi, võttis ta puhkepäevadest lisa.
See paberite kuhi, mis laual troonis, jättis
kõrvaltvaatajatele mulje justkui dekanaadis valitseks anarhia. Nii polnud see mitte.
Paimi käsi tõi sellest segadusest eksimatult välja nõutud paberi. Tal oli fenomenaalne mälu. Aastaid ja isegi aastakümneid hiljem võis ta mäletada, kuidas keegi
end üliõpilasena ülal pidas, kuidas õppis,
kellega kurameeris jne. Seetõttu võttis nii
mõnigi üliõpilane Linda Paimi kui egiptuse
nuhtlust ja hoidus dekanaadist nii kauge-

Linda Paim – veterinaariateaduskonna sekretär
aastatel 1947–1992

le kui vähegi võimalik. Teda kardeti rohkem kui dekaane. Tegelikult oli ta aus ja
soe inimene ning oma väikeste veidrustega nagu me kõik. Tema lemmikud olid
lilled. Nende „hingeelu“ oli tal põhjalikult
selgeks tehtud ja need edenesid tal hästi.
Paimi kasvatatud ratsuritähed kaunistasid
Narva maanteel ka minu kabinetti. Teda ei
jätnud külmaks ka klassikaline muusika.
Mulle jäi mulje, et eriti südamelähedane
oli talle süžee ja muusika poolest Rogersi
muusikal „Helisev muusika“. Ta oli sellest
tehtud filmi vaadanud korduvalt ja 1992.
aastal, kui see „Ekraani“ kinomajas taas
jooksis, siis oli ta jällegi kohal. Paradoksaalsel kombel tabas teda koduteel raske
insult. Linda Paim on maetud Tartus UueJaani kalmistule.
Kuna minu karjäär kulges kirurgide ja
akušööride keskel, siis võtan nüüd julguse meenutada plaaniliselt neid „eakaid“,
kellega ma enim suhtlesin.
Alustan Hermann Leplandist (1903–
1989). H. Lepland oli sündinud Räpina vallas. Loomaarstiteaduskonna teenistuses
oli ta alates 1930. aastast kuni 1985. aastani. Seega kokku 55 aastat. Ametinimetuseks oli tal 1930–1940. a veisehaiguste ja
sünnitusabi kabineti teenija-loomatalitaja.
Hiljem oli ta kas preparaator või vanempreparaator. Sel ajal, mida mina mäletan,
oli Leplandi põhiülesandeks olla abijõuks
sünnitusabi praktikumides. Minu silmis oli
Hermann – nagu nüüd kombeks on öelda
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– eestiaegne härrasmees. Tööasjus oli ta
pedantne ja hoidus sekkumast „härrasrahva“, s.t õppejõudude mängumaale. Ta
teadis täpselt, mis on tema kohustused, ja
teda kontrollida või tagant torkida polnud
vaja. Samas ei tohtinud ka tema eest töid
ära teha. Nii ei meeldinud talle sugugi, et
õppejõud väljasõitu minnes kandis ise või
laskis üliõpilastel kanda arstiriistade kotti
või põlli. Oma pika teenistusaja jooksul oli
ta näinud väga paljude õppejõudude kujunemist. Kahtlemata tajus ta vigu, mida
tehti, kuid asjaosalise selja taga kritiseerimisest püüdis ta igati hoiduda. Kui ta ka
kellegi töö või käitumise suhtes kriitiline
oli, siis tegi ta seda ajaliselt nii palju hiljem, et see asjaosalist enam kuidagi puudutada ei saanud.
Pikad aastad keset kliinilist õppetööd
andsid Hermannile praktilise oskuse mistahes loomaliigi ravimiseks, mida ta ka elu
aktiivsematel aastatel ära kasutamata ei
jätnud. Sellega seoses paar juhtumit. Esimese rääkis ta mulle ise. Pärast sõda olid
mõned õppejõud kliiniku pinnal isiklikke
loomi pidanud. Nii oli prof Elmar Vaul olnud kliinikus lehm. See jäänud ühel hetkel
haigeks. Professor oli bravuurne mees,
kuid kehv loomaarst. Lepland oli andnud
kõrvalt nõu, mis viga ja mida ette võtta.
Professorihärra kähvanud selle peale:
„Mis tema teab!“ Lehm otsustanud aga
selle ilmaga lõpparve teha.
Teise loo rääkis kolleeg Mihkel Jalakas.
Kliiniku ukse peal saanud kokku maamees
ja professor Rudolf Säre. Maamees tahtnud kokku saada professor Leplandiga.
Säre oli selle peale pöidlaga üle õla stat-

sionaari poole viidanud ja öelnud: „Viskab
seal sitta“.
Hermann oli nooruses saanud põlveliigese trauma, milletõttu ta lonkas. Kolleeg
Kaljo Reidla oli sellest liigesest röntgenogrammi teinud ja söötis seda röntgenoloogia praktikumides üliõpilastele (minu
kursusele kindlalt) ette, et need määraksid, millisele loomaliigile liiges kuulub ja
milliste muutustega on tegu. Ehk leidus
mõni tark tudeng, kes asja taipas, kuid
meie panime kindlalt puusse.
Hermannil oli abikaasa Minnaga kaks
poega ja tütar. Ühest pojast ja tütrest koolitasid nad loomaarstid. Teine poeg oli
saksa sõjaväes ja jäi kadunuks. Hermann
arvas, et võis evakueerimisel minna mere põhja, kuid südames lootis ta ikkagi,
et poeg välja ilmub. Tütar põdes pikalt
leukeemiat ja suri enne Hermanni. Nagu
oleks neist muredest veel vähe olnud, tuli
tal koos naisega kaks korda maja ehitada.
Esimene maja asus tal Narva maantee ääres. Kui Tartu Ülikool planeeris üliõpilastele ühiselamuid, siis tuli maja lammutada.
Tõsi, ülikool maksis valuraha ja Veeriku
linnaossa kerkis uus maja, millest Hermann 1989. aastal samuti Uue-Jaani kalmistule puhkama saadeti.
Lahutamatus tandemis Hermann Leplandiga oli Lembit Pastak (1911–1984),
kes teenindas kirurgia õppejõude. Sündinud oli L. Pastak Peterburis. Kes olid tema vanemad ameti poolest ja miks nad
Peterburis elasid, seda ma ei tea. Ilmne
on see, et perekond tuli Eestisse kas kohe
1917. a sündmuste järel või opteerus hiljem. Nii see pidi olema, sest muidu poleks

Lembit Pastak pullist kirurgia praktikumi patsiendiga
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Kirurgia ja sünnitusabi kateedri pere 1978. aastal. Esimese reas vasakult: assistent I. Nikulnikova, vanemõpetaja M. Jalakas, dotsent K. Reidla, professor R. Säre, laborant L. Parts. Teises reas
vasakult: vanempreparaator H. Lepland, vanempreparaator L. Pastak, laborant T. Kuus, laborant
I. Lill, vanemteadur. V. Kuusksalu, vanemõpetaja M. Aidnik

Lembit enne sõda saanud töötada Tartu
ratsarügemendis sepana. Kirurgia ja sünnitusabi kateedris töötas ta esimest korda
aastatel 1951–1952 ja teist korda aastatel
1956–1984. Ajavahemikul 1952–1956 oli
Lembit „külmal maal“ „eluülikoolis“. Tänapäeval istume Tallinnas laevale ja peagi
oleme Soomes. Tollal need asjad nii lihtsalt ei käinud. Lembit Pastak arvas, et võtab pruudi ka aerupaati ja sõuab ise kohale. Nõukogude piirivalve leidis, et nii ikka
ei tohi merele minna, kipakas paat võib ju
ümber minna. Soomes uitamise asemel
tuli vangilaagris hakata sigu söötma. Mis
oli see motiiv, mis kutsus Lembitu tagasi
teaduskonda, on nüüd juba raske arvata.
Võimalik, et üks põhjus oli see, et tema
õde Salme Pastak jäi endiselt teaduskonda
paigale, olles Lembitu vabanemise ajal juba EPA veterinaarapteegi juhataja. Eelpool
märkisin, et Lepland ja Pastak moodustasid tandemi. Lembit oli nagu Hermanngi
kohusetunde etalon, kuid oluliselt kinnisem. Ühelt poolt iseloom, kuid kindlasti oli
oma mõju ka „eluülikoolil“. Tõsi on, et suu
on söömiseks, mitte mulisemiseks. Oma
arvamistes olude ja inimeste suhtes oli ta
üpris sarkastilise stiiliga. Kui mind seitsmekümnendate aastate lõpus moositi kirurgia
ja sünnitusabi kateedri juhatajaks, siis ma
ei kartnud õppejõudude poole osas. Hirm
oli, mis saab siis, kui kukuvad ära Hermann ja Lembit. Me kõik olime harjunud,

et neid ametikohti täidavad mehed. Kust
neid võtta? Üks äravajuvaid õppeaineid
oli hobuserautus ja ortopeedia. Teades, et
Lembit on olnud ratsarügemendi sepp, tegin talle ettepaneku, et ta võtaks enda kanda eelpool nimetatud õppeaine praktilise
osa. Viidates kehvale tervisele ta keeldus.
Küllap oli tal tervise koha pealt ka osaliselt
õigus. Lembit suri ootamatult südamepuudulikkusesse 1984. a detsembri lõpus ja ta
on maetud Tartu Pauluse kalmistule.
Aastasadu oli inimese abiliseks hobune. Mõlemad vajavad jalavarje. Üht aitab
kingsepp, teist sepp. Kuigi 20. sajandil järjekindlalt hobuste osatähtsus langes, ei saa
me sepata läbi tänagi. Esimese Eesti vabariigi ajal oleks loomaarstiteaduskonnas õppetöö ilma sepata olnud mõeldamatu.
Viimane profist sepp, keda minu silmad nägid, oli Valter Kaur. Sündinud oli
ta 1911. a Võrumaal Lasva vallas. Teaduskonna sepaks sai ta 1936. aastal ja korralisel ametipostil oli ta kuni 1973. aastani.
Mulle kirjeldas ta teaduskonna sepaks saamist Narva mnt sepikojas järgmiselt: „Nägin ajalehes, et Tartu Ülikool vajab seppa.
Kandideerisin. Kohale tuli 22 meest. Ainuotsustaja oli professor Karl Saral. Ta istus
sepikojas, piip suus ja laskis meil kõigil
teha proovitöid. Kommentaare ei olnud.
Lõpetuseks ütles, et vastused saate kirja
teel. Osutusin valituks. Sain ülikoolilt prii
korteri ja hea palga“. Et teenistus hea oli,
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selles ei tule kahelda. Leplandi sõnul oli kliiniku hoov hobuseid täis nii eesti aja lõpul,
aga ka saksa ajal ning sõjajärgsel perioodil.
Kui mina olin üliõpilane, siis hakkas hobuste arvukus ülikiirelt langema. Praktilist
hobuse rautamist nägime ehk korda kaks,
aga mällu on jäänud seegi vähene. Millise
elegantsiga, väheste haamrilöökidega valmis Valter Kauri käes alasil lattrauast mõne
minuti jooksul ilus hobuseraud. Sama ülesanne anti ka meile. Maapoisina olin sepikodades varemgi olnud ja hobuserautamist
kordades näinud. Nüüd tagantjärele on häbi kõnelda, milline rauast peletis mul välja
tuli. Mõnel tüdrukulgi oli see tõelisele rauale lähedasem. Kõige krooniks oli see, kui
Kaur demonstreeris kahe raua ühendamist
ilma keevituseta. Ta võttis kaks ääsil hõõgvele aetud raudlatti, raputas peale peent
liiva ja lõi need alasil mõne löögiga üheks
tervikuks. Tehke järgi! Ravirautus oli tal
nagu käkitegu. Selles vallas oli Valter Kaur
võrdväärne partner professor Rudolf Särele. Viimane õpetas, esimene tegi. Tema oskusi kasutati kliinikus ära ka pärast pensionile minekut. Nagu Lepland ja Pastak nii ka
tema hoidis delikaatselt distantsi. Selletõttu
ei ole mul lugejale näidata ka tema fotot
ega meenu surmaaeg. Nagu sepale omane, resideerus Kaur sepikojas. Sepikoda
oli üks tore koht, kuhu kogunes kirju seltskond igat masti mehi. Peamise seltskonna
moodustasid teaduskonna meestehakatistest abijõud: preparaatorid, laborandid,
autojuhid jt. Harvad külalised ei olnud ka
õppejõud, kelle autosid seal remonditi või
muid teenuseid osutati. Ka mulle meeldis
sepikoja õhustik. Lihtsad, otsese ütlemisega mehed. Nende keskel oli must must ja
valge valge. Tööpäeva lõpus tuli seal ette
ka napsuvõtmist küll riigiviina, aga ka teaduskonnast honoraridena tilkunud piirituse
toel. Ühel sellisel istungil hakkas Kaur mind
väimeheks kauplema. Põnnama lõin. Palju aastaid hiljem, kui lugu ühele kolleegile
rääkisin, siis arvas ta, et loll olin.
Kõrgkoolide kõige viimaseks allüksuseks
on vastavalt ajastule olnud kateeder, õppetool, labor, osakond jne. Selle eesotsas juhataja ja riburadapidi ülejäänud seltskond.
Et mitte uppuda igapäevaelu bürokraatiasse, tuleb juhatajal – tahad või ei taha
– üks alluvatest seda lõiku igapäevaselt
korraldama panna. Kirurgia ja sünnitusabi
kateedris oli neis ülesannetes Leida Parts.
Alates 1951. aastast kuni 1992. aastani.
Leida Parts on sündinud Kärstnas 1925.
aastal. Ülikooli lõpetas ta 1950. aastal saksa filoloogina. Esimese ülikoolijärgse aasta
töötas ta Ajaloo Instituudis ja nagu eelpool
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öeldud, käis kogu ülejäänud leivateenimine
kuni pensionile jäämiseni kirurgia ja sünnitusabi kateedris. Leida meenutas kunagi, et
algusaeg oli talle raske. Arstide suuvärk on
teadagi milline. Noore neiu ja pealegi filoloogina selliste meeste keskele sattuda võis
tõesti olla tõeline katsumus. Ta ei teadnud,
kas punastada või kahvatada. Hiljem sai
selgeks, et suuga süüakse sitta, kuid käed
hoitakse paigal.
Leida tööruum oli kui läbisõiduhoov.
Hommikul kogunesid kateedri ja kliiniku
mehed sinna kokku eelmise päeva juhtumeid arutama ja anekdoote rääkima. Päev
läbi sagis tema ümber igasugust rahvast.
Kes tuli lihtsalt aega parajaks tegema, kes
hüppas kõrvalolevast maneežist veriste kätega teab mida tahtma, sagedased telefonikõned jne, jne. Samas selle möllu keskel
Leida Parts tagus nagu rähn kirjutusmasinal. Vähe sellest, rääkis ka veel. Ma ei taipa
siiamaani, kuidas nii on võimalik trükkida
ja lisaks väheste vigadega. See paberikogus, mis Leida trükimasinast läbi käis, on
kokkuarvamatu. Lisaks igapäevasele paberimajandusele dissertatsioonide, õppevahendite ja õpikute käsikirjad. Lisaks jooksis
tema kätte kogu kateedri info ja müra. Ta
oli meile kui elav infopank. Ega asjata kolleeg Irina Nikulnikova talle tabavalt hüüdnimeks pannud „kateedri ema“. Selliseid
emasid oli ka teistes kateedrites, kuid meie
omale nad vastu ei saanud.

Lõpetuseks

Head lugejad! 2003. aastal avaldas Eesti Loomaarstlik Ringvaade minu esimese
loo sarjast „40 aastat Tartus“. Valitud pealkiri peaks täna olema „48 aastat Tartus“.
Ilmselt sai pealkiri algselt valesti valitud.
Esimeses artiklis lubasin, et tahan kirjasõnas tuleviku tarvis jäädvustada minu
omaaegseid õpetajaid liha ja luuna, nagu
minu mälu nad säilitanud on. Kuidas see
välja kukkus, jäägu teie otsustada. Eelnevalt koostasin nimekirja pensionäridest,
kellest võiks kirjutada. Hiljem jäi nimekiri
üha lühemaks. Põhjuseks ühelt poolt see,
et mõnest inimesest mäletan liialt vähe ja
bluffida eriti ei tahtnud (memuaarid isegi
subjektiivsed). Vähe käsitlesin elusolevaid kolleege. Manalateele läinud ei saa
ennast kaitsta. Minu tõsine soov on, et
keegi noortest kolleegidest minu algatust
jätkaks. On ju tore, kui keegi 100 aasta pärast uurib, kes see naine või mees inimesena oli. Uute kohtumisteni!
(Lõpp)
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