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LEMMIKLOOM
Koerte väliskõrvapõletiku põhjused
Liisi Kulasalu
EMÜ VLI väikeloomakliinik
Väliskõrvapõletik on sageli esinev
probleem, millega omanikud veterinaari poole pöörduvad. Peab meeles
pidama, et bakterid ja pärmseened,
keda sellistel juhtudel sageli leitakse,
kasutavad olukorda lihtsalt ära. Paljud neist kuuluvad kõrva normaalse
mikrofloora hulka ega ole primaarsed patogeenid. Väliskõrvapõletik ise
on mitmepõhjuseline haigus ning kui
osad tegurid jäävad tähelepanuta,
võib ravi osutuda keeruliseks või põletik korduvaks.
Kõrvapõletiku algstaadiumis esineb
punetust kõrvalestal ja kuulmekäigus. Kui haigus süveneb, lisanduvad
kõrvade kraapimine, pea raputamine,
liigne kõrvanõre (vaigune või mädane), halb lõhn, turse ja valu ning enda tekitatud trauma tõttu koorikud
või kõrvahematoomid. Sügeluse tõttu võib lisanduda ka kõrvaümbruse
dermatiit. Kroonilise probleemi puhul
muutub kuulmekanal stenootiliseks
ning võib lõpuks ka sulguda. Nende
muutuste tagajärjel võib kuulmekile
katkeda, tuues kaasa keskkõrvapõletiku. Lisaks leiavad aset pehmete kudede hüperplastilised muutused, mis
võivad viia kuulmekäigu sidekoestumise või koguni luustumiseni. Sellisel
juhul ei pruugi ravi tulemusi enam anda ja vajalikuks võib osutuda kirurgiline sekkumine.
Primaarsed põhjused
Kõrvapõletike põhjused jagatakse
primaarseteks, soodustavateks ja püsivateks, neile lisanduvad sekundaarsed infektsioonid.
Esmased tegurid on võimelised üksinda, ilma eelsoodumusteta, põhjustama väliskõrvapõletikku. Nendeks on
parasiidid, võõrkehad, ülitundlikkusreaktsioonid, keratiniseerumishäired,
endokriin- ja immuunvahendatud hai-
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gused. Võõrkehad ja uudismoodustised tuleb kindlasti välistada ühepoolse otiidi esinemise korral.
Kõrvaparasiitidest levinuima, kuulmelest Otodectes cynotis’e, tabanduse korral on eksudaat kõrvas enamasti
tume ja kuiv. Kõrvanõre välimust võivad muuta krooniline parasiidinakkus
ja sekundaarsed põletikutekitad (bakterid, pärmseen). Demodex canis on
kõrvapõletiku põhjustajaks harva ning
nakkus võib kulgeda nahanähtudeta.
Sarcoptes scabiei ja Cheyletiella spp.
ei tabanda kuulmekäiku, vaid kõrvalesta ja selle ümbrust, kuid kratsimise
ja pearaputamise tõttu on oht sekundaarse põletiku lisandumiseks.
Võõrkehadest on tavalisimad erinevad taimeosad. Nad võivad liikuda
väga sügavale kuulmekäiku ning põhjustada isegi kuulmekile rebenemist.
Samuti võivad võõrkehareaktsiooni
tekitada muld, kõrva lennanud putukad, lahtised karvad ning kuivanud
kõrvaravimid.
Kõige sagedamini esineb kõrvapõletikku ülitundlikkusreaktsioonide
korral. Nendeks on atoopia ja toiduallergia. Sellistel juhtudel ilmneb
sageli sügelust ka mujal kehapiirkondades, kuigi vahest võib kõrvapõletik
olla ainus allergia tunnus! Atoopia ja
toiduallergia korral esineb sageli sügelust ja nahapõletikku näopiirkonnas,
jalgadel, kubemes, kõhul, kaenlaalustes ja päraku ümber. Harva esineva
kontaktallergia korral on kahjustused
eelkõige kõrvalestad ning muutusi
peaks olema ka mujal kehapinnal, kus
on vähe karvu (kubemes, kaenlaalustes, perianaalpiirkonnas, perineumil,
sababaasil, munanditel ja häbemel).
Kontaktallergiat tuleks kahtlustada ka
juhul, kui lokaalse kõrvaravi käigus
sümptomid süvenevad ning sügelus
ja ebamugavus suurenevad.
Endokriinhaigused nagu hüpotü-
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reoos, hüperadrenokortitsism ja suguhormoonide tasakaaluhäired (näiteks Sertoli-rakuline munandikasvaja),
võivad muuta keratinisatsiooni protsessi ja vaigunäärmete tööd, mistõttu
tekib väliskõrvapõletik.
Autoimmuunhaigustest võivad kõrvalesta ja kuulmekäiku tabandada
pemfigus ning diskoidne luupus, immuunvahendatud haigustest juveniilne tselluliit ja vaskuliit. Tabandunud
on pigem kõrvalestad ja nahamuutuseid peaks olema ka mujal kehapiirkondades või limaskestadel.
Eelsoodumuslikud tegurid
Põletikku võivad soodustada kõik faktorid, mis muudavad kõrva keskkonna
niiskeks ning soodustavad nahapinna
matsereerumise läbi mikroobide vohamist. Sellisteks teguriteks on rasked rippuvad kõrvad, kitsad või karvased kuulmekanalid, mis ei taga piisavat õhutust. Eelnimetatud tegurid ise
ei tekita põletikku, kui aga lisanduvad
primaarsed põhjused või rohkem faktoreid, on kõrvapõletiku tekkimise võimalus juba suurem.
Ujumine, pesemine ja liiga sage
kõrvade puhastamine tõstavad kõrvas
niiskuse taset, eemaldavad sealt kaitsva kõrvavaigukihi ning soodustavad
nahamikrofloora paljunemist
Samuti soodustavad põletiku teket
kõrvas polüübid ja kasvajad, mis häirivad kõrvast eksudaadi väljutamist.
Iatrogeensete tegurite hulka kuuluvad kõrvade kitkumine, vatitampoonidega kõrvapuhastus, vale ravi või ärritavad kõrvapuhastuslahused.

muutused kõrvas: epidermaalne hüperplaasia ja hüperkeratoos, vaigunäärmete hüperplaasia, kuulmekäigu stenoos ja kaltsifikatsioon, samuti
keskkõrvapõletik, mis on sageli juba
pikaaegse probleemi tüsistus.
Sekundaarsed infektsioonid
Bakterid ja pärmseened kuuluvad
kõrva normaalse mikrofloora hulka.
Eelpool mainitud tegurite mõjul tekib
kõrvas soodne keskkond patogeenide paljunemiseks. Peamised põletiku tekitajad bakteritest on Staphylococcus pseudintermedius (vana
nimega Stacphylococcus intermedius), Psedomonas aeruginosa, Escherichia coli, Corynebacterium spp,
Streptococcus spp. Pärmseentest
esineb enamikel juhtudes Malassezia
pachydermatis’e ülekasvu ja põletikku
ning harvem Candida spp. poolt põhjustatud põletikku.
Koerte väliskõrvapõletik võib tekkida näiteks lontkõrvalisel bassetil, kes
käib tihti ujumas ja kellel on kerge
atoopia. Teiseks näiteks on puudel,
kellel kitkutakse kõrvust karvu ning
kasutatakse alkoholi sisaldava kõrvapuhastusvahendit liiga sageli. Konkreetsete tegurite väljaselgitamiseks
on vaja väga põhjalikku anamneesi ja
ülevaatust. Oluline on mõista, mis on
põletikuprotsessis primaarne, millised
on soodustavad tegurid ja kas on püsivaid põhjuseid, mis olukorra lahendamist takistavad.
(Järgneb)

Püsivad tegurid

Kasutatud kirjandus

Püsivad tegurid ise ei algata kõrvapõletikku, vaid on eelneva põletikureatsiooni tulemus ning võivad põhjustada probleemi krooniliseks muutumist.
Nende hulka kuuluvad patoloogilised

Rosser, E.J. „Causes of otitis externa“ 2004, The
Veterinary Clinics Small Animal Practice
Harvey, R.G. „Ear Diseases of the Dog and Cat“,
2001
Hnilica, K.A. „Small animal dermatology: a color
atlas and therapeutic guide“, 2006
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Nugiuss koera munandikotist
Toivo Järvis
EMÜ VLI nakkushaiguste osakond
Sissejuhatus
Pärnu Saurvet loomakliiniku loomaarst
Katrin Urban leidis umbes viie aastast
isast koera kastreerides munandikotist
seemneväädi pealt ühe suure elusa
ümarussi ja saatis identifitseerimiseks
EMÜ veterinaarparasitoloogidele.
Uss oli valget värvust, loogelise
kehakujuga, umbes 10 cm pikkune ja
0,6 mm laiune (joonis 1). Suure tõenäosusega kuulus ta filariidide ehk
niitussiliste rühma, ebatavaline oli aga
ussi paiknemiskoht.
Lõpuks (pärast selgustamist piimhappes ja põhjalikku uuringut) sai uss
määratud kui Dirofilaria repens.
Dirofilarioos
Selle haigusena on rohkem tuntud
nn. südameusstõbi, mida koertel jt. lihatoidulistel tekitab Dirofilaria immitis
(Järvis, 2011). Vähem on tuntud sama
perekonna teine liik – D. repens.
Ajaloost
D. repens’i esmaleid koeral on märgitud Itaalias 1910. aastal. Seejärel
(1911) kirjeldati parasiit Prantsusmaal
Railliet ja Henry poolt. 1953 isolee-

riti helmint Pariisi ümbruse koerte
nahaaluses sidekoes. 1954 kirjeldati
D. repens’it kui sügelusega kulgeva
nahapõletiku tekitajat koeral Itaalias
(koera veres leiti parasiidi vastseid –
mikrofilaariaid).
Inimesel pärineb nähtavasti D.
repens’i tekitatud silmafilarioosi esmakirjeldus nii ammustest aegadest
kui aastast 1566 (kolmeaastasel lapsel
Prantsusmaal). 1885 eemaldati Itaalias uss naise silmalaust. Siis nimetati ta Filaria conjunctivae’ks, hiljem D.
repens’iks, mis on nüüdseks tuntud
nahaaluste, konjunktiivialuste ja kopsusõlmede tekke põhjustajana. Tabandunud koha (käsi, silmalaug, lõug, oimupiirkond, munandid) sügelus, paistetus ja tundlikkus on esinevad nähud
dirofilarioosi korral inimestel. Haigusjuhte on registreeritud enim Itaalias,
seejärel Sri Lankal, Prantsusmaal, Ukrainas, Kreekas ja Balkani riikides (Tarello, 2011).
Dirofilaria
tsükkel

repens’i

arenemis-

D. repens’i täiskasvanud isased on
5–7 cm ja emased 10–17 cm pikkused
valged sihvakad ümarussid. Nad paraL4
Täiskasvanud
Nakkusvastsed
L3

Mikrofilaariad L1

L3

Aedes, Anopheles
ja Culex
L2

L1

Sääsed

Joonis 1. Dirofilaria repens
(Lassen, 2012)
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Joonis 2. Dirofilaria repens’i arenemistsükkel
(Tarello, 2011)
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siteerivad koertel, kassidel ja ulukkarnivooridel peamiselt nahaaluses koes,
nn. juhuslike peremeeste hulka kuulub inimene. Täiskasvanud emasussid
sünnitavad mikrofilaariad (L1), mis liiguvad veresoontesse ja neelatakse alla loomadel toituvate sääskede (prk-d
Aedes, Mansonia, Anopheles, Culex)
poolt. Üks emane võib sünnitada kuni 5000 mikrofilaariat päevas. Sääses
toimub vastsete edasine areng (L2
ja nakkusvõimeline L3) 10–20 päeva jooksul. Järgmisel vereimemisel
tungivad D. repens’i nakkusvastsed
looma nahaalustesse kudedesse, kus
nad arenevad edasi (L4), keskmiselt
6–7 kuud kulub täiskasvanud nugiussi arenemiseks (joonis 2). Seega
võib nakkus ilmneda alles 6–10 kuud
pärast nakatumist. Täiskasvanud ussi
eluiga koerte nahaalustes kudedes on
2–4 aastat.
Levikust
Paljud eespool nimetatud sääseperekondade liigid, sh. harilik laulusääsk
Culex pipiens ja harilik hallasääsk
Anopheles maculipennis on haigusetekitaja siirutajateks.
Koerte ja kasside nahaalust dirofilarioosi on enim kirjeldatud Vahemeremeedes, kus esineb ka rohkem
inimeste tabandumist. See on arusaadav, kuna karnivoorid on, sobivate siirutajate olemasolul, inimeste
nakatumise ainsaks allikaks. Parasiidi

Joonis 3. Täiskasvanud D. repens’it sisaldav parasitaarsõlm koeral (Tarello, 2011)

levimus koertel on olnud suurim Iraanis (61%), Sri Lankal (60%), Serbias
(49%) ja Itaalias (30%). Lõuna-Prantsusmaal ja Kreekas on registreeritud
koerte 22% nakatumine, Hispaanias
oli 9% uuritutest nakatunud. Kassid
on dirofilaariate suhtes vähem vastuvõtlikud kui koerad.
Haiguse diagnoosini jõudmisel on
oluline teada saada, kas loom on liikunud endeemilistes piirkondades.
Kliinilised tunnused
Haigus võib kulgeda sümptomiteta.
Siiski on täheldatud sügelust, nahapunetust, nahaaluseid sõlmi ja karvavabu alasid, mis on tingitud parasiitide
mehaanilisest, toksilisest ja allergilisest toimest (joonis 3). Sümptomite ilmnemine sõltub peamiselt veres
ringlevate mikrofilaariate ja parasiteerivate täiskasvanud nugiusside arvukusest ja looma taasnakatumisest.
Diagnoosimine
Karnivooridel esinevad sagedamini
kaks niitussilist parasiiti. Need on Dirofilaria immitis ja D. repens. Harvem
on nad olnud nakatunud Dipetalonema reconditum’iga ja D. (Acanthocheilonema) grassi’ga. D. reconditum
paikneb samuti nahaalustes kudedes,
ka neerus ja kõhuõõnes. Tema isasindiviidid on keskmiselt 1,5 cm ja emased 2,5 cm pikkused. Umbes sama
suur on ka D. grassi (paikneb samuti nahaaluses koes). Täiskasvanud D.
repens’i mõlemad otsad on ümardunud, esinevad piki keha kulgevad kutikulaarsed kandid. Parasiidi suu on väike, kujult ümar kuni ovaalne, sel puuduvad huuled ja see on ümbritsetud
nelja paari näsadega. D. repens’i isased on 5–7 cm ja emased 10–17 cm
pikkused, keha läbimõõt isastel on
umbes 0,3–0,4 mm, emastel umbes
0,5–0,6 mm. Isasindiviidide spiikulite
ehk kürbokiste (lisasuguelund) pikkuseks on mõõdetud ühel juhul 470 ja
190 µm, teisel juhul 430 ja 210 µm
(Mazurkevich jt., 2004).
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 3 • 2012
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Mis puutub meile uurimiseks toodud täiskasvanud ussi leiukohta –
munandikotti, siis sellest on leitud
D. repens’it lisaks inimestele ka kassil
(Mazurkevich jt., 2004).
Antud juhtumit lähemalt uurides
selgus, et kastreeritud koer välismaal
käinud ei ole. Seega on ta nakatunud
sääskede vahendusel Eestis. Järelikult
D. repens meie parasitofaunas liigub,
loodetavasti vähesel määral.
Täiskasvanud D. repens’i leid on
üsna harvajuhtuv. Haigust saab diagnoosida vere uurimisel parasiidi mikrofilaariate suhtes Knotti meetodil.
Mikrofilaariate pikkus on 325–375 µm
(Tarello, 2003), teistel andmetel 205–
360 µm (Eckert jt., 2005). Neid tuleb
eristada D. immitis’e, Dipetalonema
reconditum’i ja D. grassi mikrofilaariatest, mis on üsna raske.
Infot annab D. immitis’e antigeeni
puudumine veres. Kasutusel on ka
histokeemiline uurimismeetod ja polümeraasahelreaktsioon. D. repens’i
võimaliku esinemisega tuleb arvestada koerte ja kasside nahahaiguste
diagnoosimisel.
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Haigustõrje
Kuna siirutajatest sääski tõrjuda on
raske, põhineb loomade haigestumise
vältimine metafülaktikal (ivermektiin,
milbemütsiin).
Näidustatud on ka koerte ravi, kui
esinevad kliinilised haigustunnused.
Melarsamiin kombineeritud ivermektiiniga või doramektiiniga on andnud
häid tulemusi.
Täiskasvanud helminte saab eemaldada kirurgiliselt.
Kasutatud kirjandus
Eckert, J., Friedhoff, K.T., Zahner, H., Deplazes, P.
Lehrbuch der Parasitologie für die Teirmedizin. –
Stuttgart: Enke Verlag, 2005. – 318.
Järvis, T. Veterinaarparasitoloogia 5: ümarusstõved, kidakärssusstõved, kaanid, keelussid. – Tartu, TÜ Kirjastus, 2011. – 109–112.
Mazurkevich, A., Vasylyk, N., Avramenko, T., Velichko, S., Tarello, W., Varodi, E. Adult Dirofilaria
repens nematodes in a cat from Kiev, Ukraine. –
Veterinary Record, 2004, 155, 638–639.
Tarello, W. Clinical aspects of dermatitis associated with Dirofilaria repens in pets. – Journal of
Parasitology Research, 2011, article ID 578385,
7p.
Tarello, W. Retrospective study on the persence
of pathogenicity of Dirofilaria repens in 5 dogs
and 1 cat from Aosta Valley. – Schweizer Archiv
für Tierheilkunde, 2003, 145, 465–469.
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Haiguslugu: septiline artriit ja osteiit kahekuusel
märavarsal
Reet Herm
EMÜ VLI suurloomakliinik
Haigusloo kommentaar: valisin selle
haigusloo, kuna leidsin, et oleks huvitav käsitleda juhtumit, kus kõike ei
tehta „raamatu järgi“ ja kus leiduks ka
piisavalt vigu, millest õppida.
Haigusloo lühiülevaade
Anamnesis vitae: soojavereline märavarss, sündinud 1.04.2012. Poegimine
ja vahetu poegimisjärgne aeg kulgesid probleemideta.
Anamnesis morbi: mai alguses
märgati, et toona kuuvanune varss ei
toeta raskust vasakule tagajalale.
Diagnostikat ei teostatud. Varsale manustati valuvaigistit (fenüülbutasoon),
mis leevendas sümptomeid, kuid ei
kaotanud neid täielikult. Ravikuur kestis viis päeva. Sellest alates oli varss
kuu aja jooksul tugevalt longanud,
omanike hinnangul viimasel ajal võibolla natuke vähem. Kuna longe püsis,
kutsuti juuni alguses kohale loomaarst, kes tuvastas vasaku tagajala
põlves femoropatellaarliigese täitumise ning teostas kohapeal röntgenoloogilise uuringu (joonis 1). Pildil olid

näha lüütilised muutused nii reieluu
lateraalses kui mediaalses põndas.
Arst suunas varsa edasi kliinikusse.
Presentatsioon: Kliinilise läbivaatuse käigus tuvastati, et varss on heas
kehakonditsioonis ja reibas. Südame
löögisageduseks mõõdeti 90 lööki
minutis – nii vana varsa normväärtuseks loetakse kuni 60 lööki minutis, kuid käsitsemise käigus erutunud
varssadel on see alati kõrgem. Kehatemperatuur 38.8 on kahekuuse varsa
ülemise normi piiril. Hingamissagedus 20 korda minutis vastab normile.
Kopsude ja seedeelundite auskultatsioonil kõrvalekaldeid ei täheldatud.
Samuti täheldati varsal traavis vasaku tagajäseme longe 4/5 AAEP skaalal (American Association of Equine
Practicioners; skaalal tähistab 0 lonke
puudumist, 4 tugevat longet traavis,
ja 5 väga tugevat longet, mille käigus
jäse puudutab maad kergelt või üldse
mitte). Vasaku tagajäseme femoropatellaarliigese ümbrus oli visuaalsel
vaatlusel turses, palpatsioonil võis täheldada liigese liigtäitumist.
Diagnostika ja ravi: Kuna
röntgenuuring oli teostatud
eelmisel päeval, seda ei korratud.

Joonis 1. Vasaku tagumise jala femoropatellaarliiges, lateraalne ülesvõte. Valge nool näitab lüülitilisi muutusi reieluu
lateraalses ja mediaalses põndas (Laizans, 2012).

Hematoloogia: Verest määrati
põletikunäitajad. Fibrinogeen
oli tugevalt tõusnud: 9.3 g/l
(norm 2–4 g/l), samuti oli suurenenud neutrofiilide osakaal.
Liigesepõletiku
lõplikuks
diagnoosimiseks võeti liigesevedelikuproov (joonis 2). Nii
noorel varsal teostatakse seda
protseduuri soovitavalt üldanesteesias. Varsale manustati premedikatsiooniks veenisiseselt ksülasiini 0.8 mg/kg,
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 3 • 2012

7

LEMMIKLOOM
butorfanooli 0.1 mg/kg, ning anestee- lonke raskusastmeks hinnati 2/5 traasia induktsiooniks veenisiseselt diase- vis. Varss saadeti koju juhistega jätkapaam-ketamiini kombinatsiooni vasta- ta ravi antimikroobsete ainete ja valuvalt 0.2 mg/kg ja 2.2 mg/kg. Antud vaigistiga vähemalt 15 päeva jooksul
kombinatsioon annab umbes 15 mi- ning võtta seejärel kontrollvereproov.
nutit vältava anesteesia ja suhteliselt Varsale määrati täielik boksipuhkus
hea analgeesia. Proov võeti steriilselt kontrollitud liikumisega (jalutus kaks
nii femoropatellaarliigesest kui medi- korda päevas).
aalsest ja lateraalsest femorotibiaalliigesest – on oluline teada, et põlvelii- Kirjanduse ülevaade ja kommengesed võivad omavahel ühenduses taarid
olla, eriti sageli on ühenduses femo- Septilise artriidi all mõistetakse bakteropatellaarliiges ja mediaalne femoro- riaalset liigesepõletikku. Täiskasvanud
tibiaalliiges. Liigesevedelikust mõõde- hobustel on selline põletik enamasti
ti valgeliblede arv, samuti liigeseve- traumapõhine või operatsioonijärgne,
deliku proteiinisisaldus. Terve liigese varssadel aga peaaegu alati süsteemsünoovia on helekollane ja läbipais- se nakkuse tagajärg. Haigustekitajad
tev, liigesevedeliku proteiinisisaldus kantakse liigesesse verega. Kuna varson alla 40 g/l ning leukotsüütide arv sade luude kasvutsoonid on aktiivsed,
ei ületa 30 000 rakku/μl. Varsa femo- kulgevad arterid ka läbi kasvutsooni.
ropatellaarliigesest saadud proov oli Kliinilistes katsetes on kindlaks tehtud,
välimuselt hägune, tumekollane, pro- et varssadele haigustekitajate süstimiteiinisisaldusega 60 g/l ja leukotsüüti- sel ilmuvad need kiiresti liigesekihnu
de sisaldusega 58 000 rakku/μl. Teis- ja luude kapillaaridesse. Seetõttu on
test liigestest saadud vedelikuproovi- varssadel sepsise korral sageli tabandes olid vastavad näitajad füsioloogi- dunud mitu liigest. Ühe uuringu järgi
oli septiline artriit surma põhjuseks
lise normi piires.
Liiges loputati läbi 1 liitri füsioloo- 12.5% 8–31-päevastest varssadest.
gilise lahusega ning sinna manustati (1) Septiline artriit on kõige sagedagentamütsiini (180 mg) (joonis 3). sem lonke põhjus alla kahekuustel
Varsale alustati süsteemset antibakte- varssadel. Enamasti arvab omanik, et
riaalset ravi amoksitsilliin-klavulaan- varsale on peale astutud või ta on enhappega (Synulox tabletid 3 mg/kg nast ise kergelt vigastanud, ega pööra
kolm korda päevas suukaudselt), sa- lonkele esmapilgul tähelepanu. Vahel
muti valu vaigistav ja põletikku alan- antakse varsale valuvaigistit. Kahjuks
dav ravi fluniksiin meglumiiniga (0.5 toimivad nii ka osad loomaarstid, kes
mg/kg kaks korda päevas
suukaudselt).
Liigese loputamist ja
paikset ravi korrati kahel
järgmisel päeval, mõlemal korral manustati liigesesiseselt ka morfiini
(1 mg).
Varssa hoiti kliinikus
viis päeva. Viiendal päeval võetud kontrollvereproovis oli märgata põletikunäitaja fibrinogeeni
taseme tuntav langemine
– 5.8 g/l. Samuti oli para- Joonis 2. Femoropatellaarliigesest liigesevedeliku proovi võtmine
nenud varsa liikumine: (Nolf, 2012)
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septilise artriidi ohust piisavalt teadlikud pole. Septiline artriit on eriti tõenäoline varsal, kellel on ka muid haigustunnuseid: palavik, kõhulahtisus,
pneumoonia, loidus. 26–28% sepsise
tunnustega varssadest on lahangul
leitud ka liigesepõletikule ja osteiidile
viitavaid muutusi. Samas peab arvestama, et septiline artriit võib kujuneda
ka muude haigustunnuste puudumisel. Õigeaegne diagnoosi panek ja
ravi kiire alustamine on ravi õnnestumise seisukohalt ülimalt olulised: esiteks, hävitab nii põletik ise, kui ka bakterite elutegevus, liigesekõhre. Teiseks moodustub põletiku tagajärjel liigeseõõnde fibriini, millele kinnitunud
baktereid on väga raske liigeseõõnest
eemaldada – infektsiooni kontrolli alla
saamiseks ei pruugi piisata konservatiivsest ravist. Kolmandaks on leitud,
et 38–80% liigesepõletikuga varssadest esineb samaaegselt ka sama piirkonna osteiit, kasvuplaadipõletik või
osteoartriit. (2)
Diagnoosi panekul tuleb kõigepealt
tähelepanu pöörata kliinilistele tunnustele: liigeseümbruse turse, mis
enamasti eelneb liigese liigtäitumisele, longe (tekib 8–24 tunni jooksul)
ning vahel ka üldseisundi muutus:
palavik üle 39° C, loidus, muud sepsise sümptomid. Arvestada tuleb seda,
et kindlasti peab üle kontrollima kõik
liigesed ning, et lamaval varsal ei ole
arusaadavatel põhjustel longet näha –

Joonis 3. Femoropatellaarliigese loputamine
(Nolf, 2012)

sel puhul tuleb kõik liigesed põhjalikult läbi kompida. Osade liigeste, nt
õla-, küünar- ja puusaliigese infektsiooni puhul on turse vähemärgatav.
(2)
Septilise liigesepõletiku diagnoosimisel on kuldstandardiks liigesevedeliku analüüs, kust määratakse üldvalk,
valgeliblede arv mikroliitris, ning
neutrofiilide osakaal äigepreparaadis.
Valgeliblede normväärtus on alla
10 000 raku/μl, maksimaalselt kuni
30 000. Infektsioonikahtluse korral on
bakterioloogilise külvi tegemine alati
näidustatud, isegi juhul, kui varsale
on juba jõutud manustada mingit antimikroobset ravimit. Bakteriaalse infektsiooni olemasolul saadakse positiivne külv 64–89% juhtudest: see tähendab, et kaugeltki mitte alati! Negatiivne külvitulemus ei tähenda bakterivaba liigest. (2) Tekib õigustatud
küsimus, miks meie patsiendilt külvi
ei võetud. Kõige olulisemaks põhjuseks sai rahaline piirang: omanike rahalised võimalused olid väga piiratud
ja teadsin, et ravi on igal juhul pikaajaline, laia spektriga ravimitega, ja
kallis. Kuna külvi vastuse saamisega
oleks kuni viis päeva aega läinud, otsustasime nende viie päeva jooksul
varssa pigem ravida ja jälgida vastust
ravile. Raha, mis oleks kulunud külvile, kattis varsa antimikroobse ravi
maksumuse üheks nädalaks.
Teine oluline diagnostikavõte on
röntgen. Sel puhul peab
arvestama, et põletiku
korral kujunevad luulised
muutused välja alles 10–
14 päeva jooksul, st. algfaasis leiuta röntgenpilte
peab kindlasti kordama,
et vältida ebameeldivaid
üllatusi tulevikus.
Luulisi muutusi näitaksid varem nii stsintigraafia (luude pildistamine
gammakaameraga)
kui
magnetresonantsuuring,
kuid kumbagi pole Eestis
hetkel võimalik teostada
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 3 • 2012
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ja antud patsiendi puhul ei oleks neil
mõtet olnud. (2)
Ravi puhul on kõige olulisem, et
seda alustatakse nii kiiresti kui võimalik ja see kataks olulised eesmärgid:
valu- ja põletikureaktsiooni pärssimine ja liigesest haigustekitajate elimineerimine. Prognoosi seisukohalt
loetakse kriitilisteks esimest 24 tundi:
siis ei ole liigesesse veel suurel määral fibriini moodustunud ja bakterid
on kergem liigesest välja loputada.
Tavaliselt kombineeritakse lokaalset
ravi (liigeseloputus ja liigesesisesed
antimikroobsed preparaadid) süsteemse antibakteriaalse raviga. Juhul,
kui liigeseloputused, mida teostatakse olenevalt raviarsti otsusest ja ravivastest järjestikustel päevadel 2–10
korda, tulemust ei anna, või kui esineb laiaulatuslik luuline patoloogia
(kõhrealune abstsess vm), soovitatakse liigese artroskopeerimist: esiteks
võimaldab see hinnata kahjustuste
ulatust, teiseks puhastada liigeseõõs
fibriinist ja seega ka suurest osast põletikutekitajatest. Luupõletiku korral
saab eemaldada nekrotiseerunud luukoe. (2) Selle patsiendi puhul oli ilmselgelt optimaalne aeg ravi alustamiseks ammu möödas: lisaks septilisele
artriidile oli varsal ka osteiit, luulised
kahjustused olid ammu välja kujunenud ning artroskoopia oleks seega
olnud näidustatud, kuid taas sai määravaks maksumus. Uuemaid liigeseravi metoodikaid, nagu liigestesse paigutatavad antimikroobsete ainetega
rikastatud polümetüülakrülaatimplantaadid või patsiendi luukoe siirdamine
kahjustatud kohta (3), ei ole meie kliinikus hetkel teostatavad, ka oleks nende hind olnud liiga kõrge. Liigese loputamist ei teostatud mitte niivõrd
seetõttu, et oleks loodetud liigeseõõnest suuremal määral baktereid eemaldada, vaid pigem lokaalselt ravimite manustamise eesmärgil.
Antimikroobsete ravimite valikul
lähtuti mitmest aspektist. Esiteks: võimalikud haigustekitajad. Teiseks: ravimi penetratsioonivõime luukoesse.
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See seab ravimite valikule olulise piirangu, kuna luus saavutavad terapeutilise kontsentratsiooni suhteliselt
vähesed ained. Kolmandaks: maksumus. Mõttetu on alustada kallist ravikuuri, mida omanik rahaliste võimaluste puudumisel jätkata ei suuda.
Ja neljandaks: ravimi manustamise
viis. Kuna luuinfektsioonide ravi vältab reeglina vähemalt kuu aega, tihti
kauem, ei saa kõne alla tulla igapäevaselt lihasesse või veeni süstitavad
ravimid – patsiendi taluvuspiir saabub
ilmselt ammu enne ravi lõppu.
Kuna varsa vanus ja lonke etioloogia (järsku tekkinud, ilma nähtava
traumata) viitas vere kaudu saadud
nakkusele, oli alust kahtlustada segainfektsiooni, kus mängivad rolli
peamiselt Gram-negatiivsed bakterid
(Actinobacillus sp, E. coli, Klebsiella
sp, Pseudomonas sp, ja Salmonella
sp), vanematel varssadel on isoleeritud ka Gram-positiivseid (Streptococcus sp). (1) Luukoes suudavad terapeutilise kontsentratsiooni saavutada järgmised ained: tetratsükliinid
(oksütetratsükliin ja doksütsükliin),
klooramfenikool,
fluorokinoloonid
(enrofloksatsiin ja marbofloksatsiin) ja
tsefalosporiinid (tseftiofur, tsefkvinoom). (1) Neist oleks suukaudselt
manustamiseks sobinud ainult doksütsükliin ja marbofloksatsiin (enrofloksatsiin kui kasvavatel loomadel
kõhrekahjustusi põhjustav ravim jäeti
valimist välja). Lõplik valik langes
hoopis amoksitsilliin-klavulaanhappele, kuna tegu on ravimiga, millel on
hea toime nii strepto- kui stafülokokkidesse, E. coli, Proteus mirabilis ja
Salmonella sp’sse (4), saavutab piisava kontsentratsiooni luukoes, on kergesti manustatav ja mida on praktikas
varssade raviks edukalt kasutatud (isiklik konsultatsioon, Jokisalo, J). Lokaalseks raviks valiti gentamütsiin, samuti kasutati põletiku ja valu kontrollimiseks liigesesisest morfiini süstimist. Viimasel on kliinilistes katsetes
kindlaks määratud tugev liigesesisene
põletikuvastane toime (5).

LEMMIKLOOM
Prognoos on ka ravi õigeaegsel
alustamisel 70–80% eluks ning palju
halvem spordiks (ühe uuringu järgi
ainult 40% tervenenud varssadest tegid galopistardi) (1,2), ravi hilinemisel
või ebapiisava ravi korral on prognoos tunduvalt halvem. Parimal juhul
on prognoos spordiks ettevaatlik. Kuna antud patsiendi seisundit komplitseerisid nii kaua kestnud ja ravita jäetud haigus kui ebapiisav ravi, andsin
eluks väga ettevaatliku ja spordiks
lootusetu prognoosi. Prognoos eluks
tähendas sel juhtumil hobust, kes on
suuteline elama karjamaa- ja sugumäraelu ilma lonketa või ainult kerge
lonkega. Kuu aega pärast ravi alustamist „kõndis varss selgelt paremini ja
traavis oli natuke longet näha“; ravi
jätkati samade ravimitega, valuvaigisti
andmine lõpetati. Hobune suunati
edasisele ravile loomaarsti juurde,
kes ta algselt kliinikusse saatnud oli.

Kuna patsient ei asu Eestis, on järelravi ja järelkontroll raskendatud. Lühiajaline ravivaste on olnud hea, pikaajaline prognoos on aga endiselt
ebaselge.
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Schmallenbergi viirus – uus mäletsejaliste viirus
Euroopas
Kerli Raaperi
EMÜ VLI suurloomakliinik
2011. aasta novembris teatati LoodeSaksamaal täiskasvanud lehmadel
mittespetsiifilisest palaviku sündroomist, mida iseloomustas hüpertermia,
piimatoodangu langus ja vesine kõhulahtisus. Haiguspuhang kestis karjas
2–3 nädalat, kusjuures individuaalsed
nakatunud loomad tervistusid paari
päevaga. Sama aasta hilissügisel täheldati mitmetes Euroopa veise- ja
lambafarmides ensootilisi abordipuhanguid, tallede ja vasikate surnultsünde või õigeaegseid sünde, kus
loodetel ja vastsündinutel täheldati
neuroloogilised häireid ja/või pea,
selgroo või jäsemete väärarenguid.
Pärast tuntud veiste patogeenide kui
võimalike haiguse põhjuste välistamist, avastati metagenoomse analüüsi käigus kliiniliselt haigete loomade
verest korduvalt uue viiruse RNA, mis
kuulub Shamonda-laadsete viiruste hulka. Viimased kuuluvad Simbu
serogruppi Orthobunyavirus perekonnas, Bunyaviridae sugukonnas. Schmallenbergi viiruse (SBV) genoom on

fülogeneetiliselt lähedane Shamonda,
Aino ja Akabane viirustele. Viimased
on laialt levinud Aasias, Aafrikas ja
Okeaanias. Simbu serogrupi viiruseid
siirutavad verdimevad sääsed, peamiselt Culicoides spp. ja moskiitod.
Kliinilised andmed
SBV genoomi on RT-qPCRiga siiani
tuvastatud täiskasvanud veistel, lammastel, kitsedel ja piisonitel. Kuna vireemia periood on SBV viirusel vaid 4
päeva (2.–5. nakatumisjärgne päev),
ei ole viirust paljudel juhtudel haiguskahtlastelt loomadelt ka PCR analüüsiga avastatud. Mittespetsiifilised kliinilised tunnused nagu isutus, kehakaalu alanemine, hüpertermia (>40
ºC), piimatoodangu langus (kuni
50%) ja mõnel juhul ka kõhulahtisus
on tavaliselt kergekujulised ja mööduvad umbes nädalaga. Karja piimatoodang langeb umbes 10%.
Mitmetes nakatunud farmides tekkis episootilisi kaasasündinud neuroloogiliste nähtude ja väärarengute

Joonis 1. SBV poolt põhjustatud äge artrogrüpoos (Garigliany et al., 2012).
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puhanguid. Haigustunnuseid täheldati
mõlemast soost järglastel ja enamus
neist sündisid õigeaegselt. Mõnedel
morfoloogiliselt normaalsetel vasikatel tuvastati psüühilisi (tuimus,
ebanormaalsed häälitsused), sensitiivseid (ülierutuvus), motoorseid
(võimetus seista, lõtv paralüüs, üleloomulikud liigutused, ataksia, võimetus imeda) või neurovegetatiivseid
häireid (liigne pisaravool). Mitmikutest talledest võib haigustunnustega
olla vaid üks loode. Lisaks kaasasündinud väärarengutele on täheldatud
talledel pimedust, võimetust seista ja
imeda. On sündinud ka väliselt täiesti
terveid vasikaid, kes surid seitsme
päeva jooksul ja kellelt saadi positiivne PCRi tulemus SBVle. Neist
mõnedel täheldati lahangul hüdranentsefaaliat või histopatoloogilisi
kesknärvisüsteemi kahjustusi. Nakatunud loomal võib sündida ka terve
järglane.

Patoloogilised andmed
Skeleti ja lihaskonna kahjustused
aborteerunud, surnult sündinud või
vastsündinud talledel ja vasikatel on
peamiselt alalõua, lülisamba või jäsemete väärarengud, mis avalduvad
brahhügnaatia, kõverkaelsuse, lülisamba kõverdumise, kumerselgsuse
või artrogrüpoosina (Joonis 1 ja 2).
Lahangul on selgroo kahjustused seotud ühepoolse selgroo lihaste atroofiaga ja/või ebanormaalse värvusega. Jäigastumised on ühe või mitme
jäseme liiges(t)el ning peamiselt neis
liigestes, mis on seotud painutamisega. Liigesed on blokeeritud eeskätt lihas-kõõlus kontraktuuride, mitte liigese enda muutuste tõttu. Sagedaseks
leiuks on ka lihaste atroofia, nende
ebanormaalne värvus ning täppverevalumite esinemine.
Loote kaasasündinud väärarengud
tekivad juhul, kui tiine loom nakatub
selleks vastuvõtlikul ajal. Närvi- ja lihas-

Joonis 2. SBV tekitatud kahjustused aborteerunud, surnult sündinud või vastsündinud lootel. (A) Alalõua väärareng; (B) Tortikollis – kõverkaelsus; (C) Skolioos – lülisamba kõverdumine; (D) Gluteus ja
erector spinae lihaste asümmeetriline atroofia (nooled); (E) Äge fibroos (tume täht) ja paljukoldeline
Erector spinae lihaste müosiit (hele täht). SBV genoom tuvastatud RT-qPCR analüüsiga (Garigliany et
al., 2012).
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 3 • 2012
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Joonis 3. 7-päeva vanune Schmallenbergi viirusele positiivne lehmik kesknärvisüsteemi ägeda düsfunktsiooniga (A-C) ja kahjustustega (D-E). A) Spontaanne lamamine; B-C) Seismine abistamisel;
D-G) porentsefaalia, koos ajuga (D-E), aju on eemaldatud (F-G). Suuraju pooolkerad on asendunud
kahe õhukese-seinalise, vedelikuga täidetud tsüstiga (märgised) koos ujuvate saarekeste ja poolsaarekestega ajukoores (tähed). Suuraju on varieeruvalt säilinud, oimusagarad täiesti veestunud, mõned
oimu- ja otsmikusagarate välimised kihid ebaühtlaselt säilinud. Väikeaju, ajutüvi ja vaheaju on normaalsed nii kujult kui mahult (Garigliany et al., 2012).

kahjustused tekivad lootel, kui tiine
lehm või mullikas nakatub 70. ja 180.
tiinuspäeva vahel. Lammaste puhul
arvatakse kriitiliseks perioodiks olevat
vahemik tiinuse 30.–50. päevani, kitsedel ligikaudu tiinuse 40. päev. Sõltuvalt tiinuse faasist tekivad lootel erinevad kahjustused. Artrogüpoos tekib veistel kõige tõenäolisemalt
emaslooma nakatumisel tiinuse 70.–
100. päevani, neuroloogilised kahjustused aga nakatudes tiinuse 100.–180.
päeval. Esialgsete tulemuste kohaselt
oli artrogrüpoosi või neuroloogiliste
kahjustuste esinemissagedus nakatunud loomade hulgas madal (tõenäoliselt <2%).

Rinna- ja kõhuõõnes ei ole leitud
spetsiifilisi kahjustusi, v.a tüümuse
turse ning täppverevalumid mõnedel
talledel. Seevastu kesknärvisüsteemis
on peaaegu alati täheldatavad morfoloogilised muutused urbpeaajusus
ehk porentsefaalia (tsüstid või õõnsused suuraju poolkerades), hüdranentsefaalia (suuraju poolkerad puuduvad ja on asendunud tserebrospinaalvedelikuga täidetud kottidega) või
hüdrotseefalusena
(ebanormaalne
tserebrospinaalvedeliku kogunemine
aju vatsakestesse või õõnsustesse) ja/
või seljaaju ägeda hüpoplaasiana
(Joonis 3, 4 ja 5). Talledel on sageli
tuvastatud hüpoplastilist väikeaju.

Joonis 4. Muutused kesknärvisüsteemis aborteerunud, surnult sündinud või vastsündinud SBV positiivsetel vasikatel (A) porentsefaalia; (B) hüdranentsefaalia; (C) väikeaju hüpoplaasia (Garigliany et al.,
2012).
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Joonis 5. Seljaaju hüpoplaasia SBV positiivsel vasikal. Nooled osutavad hüpoplastilisele (vasakul) ja
normaalsele (paremal) seljaajule sama vanadel ja samas kaalus olevatel SBV-positiivsel (vasakul) ja
tervel (paremal) loomal. Kaudaalne vaade koljule pärast pea eemaldamist (Garigliany et al., 2012).

Diagnostika
RT-qPCR on hea vahend diagnoosimaks haigust lambatalledel, kellel on
tuvastatud artrogrüpoosi-hüdranentsefaalia kompleks (AHK). Vasikate puhul ei ole siiani veel piisavalt tõendeid meetodi sobivusest, sest paljud
kahtlased juhtumid jäävad vasikatel
diagnoosimata just pika tiinusaja tõttu, mille jooksul viiruse RNA ei pruugi
proovis enam olla avastatav. PCR
analüüsiks võib võtta emaka ja platsenta vedelikku või nabaväädi.
Hollandis on serodiagnostikaks
välja töötatud ka viiruse neutralisatsiooni test. Siiski ei ole veel läbi viidud
testi valideerimist, mistõttu testi võimekus ja usaldusväärsus ei ole teada.

kahtlastest juhtudest, kuid need ei ole
leidnud laboratoorset kinnitust.
2012. aasta mai keskpaigaks oli
Euroopas tuvastatud 3745 loomapidamisüksust, kus oli laboratoorset
kinnitust leidnud SBV nakkuse levik.
Neist veisefarme oli 3448, kitsefarme
152, lambafarme 3531 ja piisonifarme
1 (joonis 6). RT-qPCR analüüsiga kinnitatud haigusjuhtumite vähesuse tõttu on järgnev levimushinnang kindlasti alahinnatud. Nakatunud piirkondades on tabandunud karjade osakaal
jäänud alla 10% selles piirkonnas ole-

Epidemioloogilised andmed
2011. aasta 1. augustist kuni 2012.
aasta 19. märtsini oli EFSA raporti järgi haigust diagnoositud kaheksas Euroopa liikmesriigis – Belgias, Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias, Luksemburgis, Hollandis, Hispaanias ja Inglismaal. Raporti järgi ei ole Eestis esinenud kahtlasi ega diagnoositud juhtumeid. Taani ja Norra on raporteerinud

Joonis 6. SBV positiivsete loomapidamisüksuste
arv riigiti ja loomaliigiti (AFSA, 2012)
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vatest karjadest. SBV antikehi on raporti kohaselt on Culicoides obsolemetsloomadest tuvastatud punahir- tus grupi isendid laialt levinud terves
vedel ja metskitsel.
Euroopas Lõuna-Hispaaniast SkandiHaiguse kiire levik Euroopas viitab naaviani, s.h. Eestis. Erandiks on vaid
sellele, et nakatunud piirkondades on Rootsi ja Norra äärmiselt põhjapoolsuur proportsioon täiskasvanud loo- sed piirkonnad. 2011. aasta oktoobris
mi viirusega läbi põdenud. 2011– Taanis püütud Culicoides spp. sääs2012. aasta talvel Hollandis läbi vii- kedest isoleeriti SBV RNAd ning leiti,
dud uuringus saadi antikehade testi- et viirus paljuneb neis. Loomade haimisel SBV looma tasemel levimuseks gestumist ei ole siiani aga selles riigis
72.5%. Antud uuringust tuli välja ka täheldatud.
see, et nakatunud karjades on karjaSBV võimalikku ülekannet inimesesisene levimus kõrge (klassisisene le on uuritud Saksamaal ja Hollandis
korrelatsiooni koefitsient oli 0.73) farmerite, loomaarstide ja nende pening pärast puhangut on enamus loo- reliikmete hulgas. Seroloogiliste ja
mi karjas viirusevastaste antikehade- molekulaarsete testidega ei ole leitud
ga. Samuti ei leitud levimuses erine- tõestust viiruse ülekande võimalusest
vusi erinevates vanuserühmades, mis inimesele.
viitab sellele, et nakkus on hiljuti karja SBV Overwintering P = 0.01
tulnud.
Bunjaviirused levivad hematofaagsete lülijalgsete vahendusel. Nakkuse
horisontaalset loomalt loomale ülekannet ei ole täheldatud. SBV võib läbida nakatunud tiine
looma platsenta ja
nakatada loodet.
Siiani on SBVd a
isoleeritud vaid CuliSBV Overwintering P = 0.1
coides obsoletus ja
Culicoides dewulfi
süljenäärmetest. Viiruse ülekanne ja levik saavad võimalikuks alates temperatuurist 15 ºC, optimaalseks temperatuuriks on siiski vahemik 18–19 ºC. Viimase 29 aasta päevaste temperatuuride analüüs näitab,
b
et enamus Euroo7. Eeldatav Schmallenbergi viiruse levik 2012. aastal vastavalt
past on soodsaks Joonis
SBV talvitumise tõenäosusele (a) 0.01 või (b) 0.1. Ristidega märgistatud
keskkonnaks nakku- hall värvus tähistab täheldatud staatust (vähemalt üks nakatunud veiselambapidamisüksus) ja puhtad toonid tähistavad piirkonna nakatumise ülekandeks vek- või
se tõenäosust. Mustade ristidega on kaetud riigid, mille kohta kaart infot
torite poolt. EFSA ei edasta. (EFSA, 2012).
Probability
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0.4-0.5
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0.4-0.5
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0.7-0.8
0.8-0.9
0.9-1.0

AHS observed
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Tuleviku stsenaariumid
Haiguse leviku tõenäosust 2012. aastal mõjutab eelkõige haigustekitaja
talvitumise tõenäosus (joonis 7). Praegu ei teata praktiliselt midagi SBV ületalvitumise mehhanismidest. SBV ülekanne in utero nakatunud vasikatelt ja
talledelt võiks olla oluline mehhanism
viiruse ellujäämiseks vektorite ühest
hooajast teiseni, kuid selle tõenäosust ei ole veel hinnatud. Kuna haigusest tabandunud piirkondades on
suur hulk loomi haiguse läbi põdenud
ning tõenäoliselt immuunsed korduva
nakkuse suhtes (lähtudes sugulasviiruse Akabane viiruse omadustest), on
tõenäoline, et nakkuse levik ning selle
majanduslik mõju farmidele nendes
piirkondades väheneb. Arvestades
asjaolu, et 2012. aastal ei ole turul
veel SBV vaktsiini ning võttes aluseks
2011. aastal uute nakkuskollete tekkimise kiiruse, võib 2012-2013. aastal
Euroopa nakkusvabades piirkondades
tekkida viiruse ulatuslik levik. 2012.
aasta alguses koostatud mudelid
prognoosivad, et kõige tõenäolisemalt tekib haiguspuhanguid eelnevalt
nakatunud piirkondadest lõuna- ja
idapoolsetes regioonides.
2012. aasta OIE raportite kohaselt
ei ole siiani (2. august 2012) SBVd
uutes, varem nakatumata riikides
diagnoositud. Küll aga on jätkuvalt
haigestumisi registreeritud ülaltoodud kaheksas Euroopa riigis nii veistel kui lammastel.
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Soovitused antibiootikumide mõistlikuks
kasutamiseks eri loomliikide bakteriaalsete
infektsioonide ravis
Käesolev antibiootikumide kasutamise soovitus on koostatud Eesti Maaülikooli ning Veterinaar- ja toidulaboratooriumi koostööna läbi viivud pikaajalise (2000–2011) rakendusuuringu
andmetele tuginedes. Uuringut finantseeris
Põllumajandusministeerium.
Arvesse on võetud loomade mikroobide antibiootikumiresistentsuse taset
Eestis ning antibiootikumide mõistliku kasutamise üldisi põhimõtteid.
Uuringu läbiviijad ning soovituste põhikoostajad on Birgit Aasmäe ja Piret
Kalmus Eesti Maaülikoolist ning Liidia
Häkkinen Tartu Veterinaar- ja Toidulaboratooriumist.
Lisaks osalesid soovituste koostamisel ja korrigeerimisel loomaarstid Alar
Onoper, Andzela Lehtla ning Margus
Birkenfeldt.
Antibiootikumid on nii lemmik- kui
põllumajandusloomade infektsioonhaiguste ravimisel olulise tähtsusega
ravimirühm. Paraku kaasneb antibiootikumide kasutamisega alati ka resistentsete mikroobide arenemine. Et resistentsete mikroobitüvede arv oleks
võimalikult väike ning antibiootikumiravi efektiivne ka tulevikus, tuleb toimeainete valikul võtta arvesse mitmeid aspekte.
1. Antibiootikumiravi on näidustatud ainult bakteriaalse infektsiooni
puhul. Ka siis tuleks enne ravi alustamist veenduda, et antibiootikumiravi on vältimatu.
2. Enne ravi alustamist tuleb võtta
proov, isoleerida haigustekitaja
ning määrata tema antibiootikumitundlikkus.
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3. Esimese valikuna tuleb reeglina
kasutada kitsa spektriga antibiootikume, laia spektriga antibiootikumid tuleb jätta reservpreparaatideks
ehk juhtudeks, kui kitsa spektriga
ainete suhtes on tekkinud resistentsus. Sellisel juhul peab resistentsuse teke olema laboriuuringutega
tõestatud.
4. Kui haigustekitaja on tundlik penitsilliinile, ei ole näidustust teiste
antibiootikumide (ei teiste beetalaktaamide ega laia spektriga ainete)
kasutamiseks. Erandiks on juhud,
kui patsient on penitsilliini suhtes
ülitundlik.
5. Kui infektsioonhaiguste sage esinemine on tingitud halbadest söötmis- ja pidamistingimustest, tuleb
esmajärjekorras parandada söötmis- ja pidamistingimusi, mitte üritada olukorda kontrollida rutiinse
antibiootikumiraviga.
Antibiootikumide mõistliku kasutamise soovituste avaldamist alustame
soovitustega veiste haiguste raviks.
Analoogne ravisoovituste juhend on
kasutusel Soomes http://www.evira.
fi/portal/fi/evira/julkaisut/?a=view&
productId=135.
Soovitused põhinevad diagnoositud
haigusel ja haigust põhjustaval mikroobil. Haigust tuleb ravima hakata
esimese valiku preparaadiga. Teise ja
kolmanda valiku preparaadi vajadus
tekib siis, kui mikroobil on arenenud
1. valiku antibiootikumi suhtes resistentsus või kui toimeaine ei ole antud
hetkel kättesaadav.

TEOORIA JA PRAKTIKA
Toimeaineid või ravimrühmi, mida ei
ole ravivalikutes nimetatud (tabel 1),
ei soovita kasutada.
Lehma kliiniline ja bakterioloogiline
tervistumine sõltub lisaks patogeenspetsiifilisele ravile veel looma vastupanuvõimest, põletiku ägedusest
ning tekkinud kudede kahjustuse ulatusest. Seetõttu võib jääda mõnikord
tunne, et laborianalüüsi põhjal valiti
küll toimiv antibiootikumi, kuid in vivo
tervistumine on ebafektiivne.
1. Mastiitide ravimisel on esimeseks
valikuks penitsilliin. Kui võetud
proovist selgub, et tekitaja tõepoolest ei ole penitsilliinitundlik, saab
toimeainet vahetada. Enne analüüsivastust teadmata tuleks siiski
alustada penitsilliiniga, sest väga
paljudel juhtudel on mastiiditekitajaks penitsilliinitundlikud bakterid
(streptokokid, stafülokokid), reeglina on nad 100% penitsilliinitundlikud.
2. Kui mastiiditekitaja on penitsilliinile resistentne, on teiseks valikuks beetalaktamaasi inhibeerivad toimeained (nt. kloksatsilliin).
Ei ole otstarbekas kasutada mastiitide ravimisel tsefalosporiine, sest
loomadel tsefalosporiinide suhtes resistentsete mikroobide reservuaari tekitamine võib lõppkokku-

võttes vähendada tsefalosporiinide
efektiivsust inimeste raskete infektsioonide ravimisel – resistentsed
mikroobid võivad loomalt inimesele
üle kanduda. Sama kehtib linkosamiidide, makroliidide ja laia spektriga antibiootikumide kohta – nende
suhtes areneb resistentsus suhteliselt kiiresti, need tuleb jätta reservpreparaatideks.
3. Gramnegatiivsete mastiidipatogeenide põhjustatud kliinilise mastiidi
ravi koosneb eeskätt vedelikravist
ja mittesteroidsete põletikuvastaste ainete kasutamisest. Koliformsete mikroobide põhjustatud ägedate mastiitide algstaadiumis võib
süsteemselt lühiajaliselt (1–2 süsti)
manustada kinoloone. Soovitus
kehtib ainult koliformsete mikroobide korral, teistel juhtudel jäävad
kinoloonid reservpreparaatideks.
4. Täiskasvanud veiste bakteriaalsete
haiguste puhul on laia toimespektriga ainete esimese valikuna kasutamine näidustatud ainult juhtudel,
kui eeldatavalt on tegemist segainfektsiooniga – septitseemia, emakavõi nahapõletikud. Ka nendel juhtudel tuleks piirduda laia spektriga
penitsilliinidega, arvesse tuleb ka
oksütetratsükliin. Ülejäänud laia
spektriga toimeained peaksid jääma
reservpreparaatideks.
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Mastiit

Ampitsilliin
Amoksitsilliin

Ampitsilliin
Amoksitsilliin

Ampitsilliin
Amoksitsilliin

Ampitsilliin
Amoksitsilliin

Prokaiinbensüülpenitsilliin
Ideaalne oleks
bensüülpenitsilliin
(penitsilliin-G)
Prokaiinbensüülpenitsilliin
Ideaalne oleks
bensüülpenitsilliin
(penitsilliin-G)
Prokaiinbensüülpenitsilliin
Ideaalne oleks
bensüülpenitsilliin
(penitsilliin-G)
Prokaiinbensüülpenitsilliin
Ideaalne oleks
bensüülpenitsilliin
(penitsilliin-G)

Streptococcus agalactiae

Streptococcus
dysgalactiae

Streptococcus uberis

Beetalaktamaasnegatiivne
Staphylococcus aureus

Koagulaasnegatiivsed
stafülokokid (KNS)

Ampitsillin
Amoksitsilliin

Prokaiinbensüülpenitsilliin
Ideaalne oleks
bensüülpenitsilliin
(penitsilliin-G)

Teine valik

Esimene valik

Tekitaja

Tabel 1. Antibiootikumide kasutamise soovitused veiste ravis

Tsefalosporiinid
(I põlvkond)

Tsefalosporiinid
(I põlvkond)

Tsefalosporiinid
(I põlvkond)

Tsefalosporiinid
(I põlvkond)

Tsefalosporiinid
(I põlvkond)

Kolmas valik

Võib esineda
multiresistentseid tüvesid

Streptokokid reeglina
99% penitsilliinitundlikud,
teise ja kolmanda valiku
kasutamine ebavajalik

Streptokokid reeglina
99% penitsilliinitundlikud,
teise ja kolmanda valiku
kasutamine ebavajalik

Streptokokid reeglina
99% penitsilliinitundlikud,
teise ja kolmanda valiku
kasutamine ebavajalik

Märkused
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Vasikate
kopsupõletik

Mastiit

Ei ravi

Vastavalt tundlikkustestile
Vastavalt tundlikkustestile
Laia toimega penitsilliinid
Bensüülpenitsilliin
(penitsilliin- G)

E. coli

Klebsiella spp.

Pseudomonas spp.

Mannheimia haemolytica
Histophilus somni
Mükoplasma
Pasteurella spp.(viirustega kaasuv sekundaarne
infektsioon)

Prokaiinbensüülpenitsilliin
Ideaalne oleks
Bensüülpenitsilliin
(penitsilliin-G)

Arcanobacrerium
pyogenes

Oksütetratsükliin

Fluorokinoloonid

Fluorokinoloonid

Fluorokinoloonid
Makroliidid

E. coli puhul
antibiootikumiravi
küsitava väärtusega Fluorokinoloonid
(vajalik tugiravi,
NSAIDd)

Ampitsilliin
Amoksitsilliin

Ei ravi

Beetalaktamaaspositiivne
Staph. aureus või KNS

Corynebacterium bovis

Kui ei ole
võimalik
praakida, siis
makroliidid,
linkosamiidid

Laia toimega
penitsilliinid +
beetalaktamaasi
inhibiitorid
Kloksatsilliin

Prokaiinbensüülpenitsilliin
Ideaalne oleks
Bensüülpenitsilliin
(penitsilliin-G)

Kolmas valik

Teine valik

Esimene valik

Tekitaja

Mükoplasma
isoleerimisel on esimene
valik oksütetratsükliin

Sõltub haiguse
avastamise ajast, teha
tundlikkustest, E. coli
võib olla multiresistentne

99,9%
penitsilliinitundlikud,
teise valiku kasutamise
vajadus ebatõenäoline

Esimesel võimalusel
loom karjast praakida,
sest bakter on võimeline
karjas lehmalt lehemale
levima

Märkused
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E.coli

Segainfektsioon

Segainfektsioon

Fusobacterium
necrophorum

Vasikate
kõhulahtisus

Vasikate
nabapõletik
ilma palavikuta

Vasikate
nabapõletik
palavikuga
(septitseemia
kahtlus)

Interdigitaalne
flegmoon
(sõravahemädanik)

Vasikate
endotokseemia

Esimene valik
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Prokaiinbensüülpenitsilliin
Oksütetratsükliin

Laia toimega penitsilliinid
Bensüülpenitsilliin
(penitsilliin-G) +
streptomütsiin

Laia toimega penitsilliinid
Bensüülpenitsilliin
(penitsilliin- G)

Trimetoprim
+sulfoonamiid

Laia toimega penitsilliinid
Segainfektsioon või E.coli (Bensüülpenitsilliin+
streptomütsiin)

Tekitaja

Trimetoprim+
sulfoonamiid

Trimetoprim+
sulfoonamiid

Florokinoloonid

Florokinoloonid

Fluorokinoloonid

Trimetoprim+
sulfoonamiid
Tsefalosporiinid
(I ja II põlvkond)

Florokinoloonid

Kolmas valik

Teine valik

Kõhulahtisuse põhjustaja
alati kindlaks määrata
(võivad olla ka viirused
ja parasiidid)

Märkused
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Kui manustatakse
lihastesse - laia toimega
penitsilliinid
Kui manustatakse
emakasse –
oksütetratsükliin
Bensüülpenitsilliin
(penitsilliin-G)

Segamikrofloora

Segamikrofloora

Arcanobacterium
pyogenes

Segainfektsioon

Operatsioonid
(keisrilõige,
rumenotoomia)

Metriit
Endometriit

Artriit

Nahapõletik
Laia toimega penitsilliinid

Laia toimega penitsilliinid

Oksütetratsükliin

Oksütetratsükliin

Oksütetratsükliin

Clostridium septicum

Bensüülpenitsilliin
(penitsilliin-G)
Laia toimega penitsilliinid

Pehmete
kudede turse

Oksütetratsükliin

Prokaiinbensüülpenitsilliin

Listeria monocytogenes

Listerioos

Oksütetratsükliin

Prokaiinbensüülpenitsilliin
Bensüülpenitsilliin
(penitsilliin-G)

Segainfektsioon

Teine valik

Esimene valik

Jalgade trauma

Tekitaja

Kolmas valik

Teised laia toimega
antibiootikumid jätta
reservpreparaadiks

Teised laia toimega
antibiootikumid jätta
reservpreparaadiks

Teised laia toimega
antibiootikumid jätta
reservpreparaadiks

Märkused

TEOORIA JA PRAKTIKA
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TOIDUHÜGIEEN
Kas poe automaadist ostetud toorpiima tarbimine on
inimese tervisele ohutu?
Mati Roasto
EMÜ VLI toiduhügieeni osakond
Sissejuhatus
Jälgides Terviseameti kodulehel olevat nakkushaigustesse haigestumise kohta informatsiooni näeme, et
2012. a augustikuus on märgatavalt
suurenenud inimeste haigestumine
kampülobakterenteriiti.
Käesoleva
aasta juuni- ja juulikuus oli vastavalt
registreeritud 14 ja 26 ning augustis
juba 57 haigusjuhtu. Kuna samal ajal
paigaldati mitmeid toorpiima automaate, tekib küsimus haigusjuhtumite
kasvu ja automaatide paigaldamise
vahelise seose esinemise kohta.
Käesoleva artikli eesmärgiks ei ole
oletuste tõestamine või ümberlükkamine, vaid eelnevate teadusuuringute andmete kajastamine toorpiima ja
kampülobakterioosi vaheliste seoste
kohta.
Toorpiima ja kampülobakterioosi
vahelised seosed
Alustaks sellest, et teaduslikult on
ammu tõestatud, et pastöriseerimata
joogipiim ehk toorpiim on üks põhiline kampülobakterioosi puhangute allikaks inimestel (Nachamkin ja Blaser,
2000). Esimene ametlikult registreeritud Campylobacter-sarnase organismi poolt põhjustatud ning toorpiima
tarbimisest tingitud haiguspuhang leidis aset aastal 1938. Rõhutada tuleb
toorpiima seost just haiguspuhangutega, sest enamik kampülobakteritest
põhjustatud
seedeinfektsioonidest
esinevad sporaadiliste ehk haiguse
üksikjuhtumitena ning haiguse üksikjuhtumid on eelkõige olnud seotud
saastunud linnuliha tarbimisega.
Kampülobakterioosi haiguspuhangute peamiste nakkusallikatena on
lisaks toorpiimale kindlaks tehtud ka
töötlemata joogivesi. Oluliseks tuleb
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pidada teaduslikku fakti, et terved veised on sageli kampülobakterite kandjad ning lüpsihügieeniga seonduvalt
satuvad haigustekitajad kergesti toorpiima juhtudel, kus konkreetse farmi
veistel on kampülobakterite kandvus
laboratoorselt tõestatud (Nachamkin
ja Blaser, 2000).
Võib öelda, et C. jejuni on kommensaaliks kõikidele erinevat tõugu veistele. USA-s toimunud haiguspuhangu
ajal koguti 525 proovi 100 tapetud
veise kohta ning uuriti C. jejuni ja C.
coli esinemist, kasutades loendamise
ja rikastustehnikaid. Sajast loomast 50
olid positiivsed C. jejuni-le ning ainult
üks veis C. coli-le. Soomes uuriti 200
veise roojaproove ning C. jejuni suhtes positiivseteks osutus 5,5% uuritud
veistest (Nachamkin ja Blaser, 2000).
Kampülobakterite esinemine piimakarjades ei tähenda ilmtingimata
nakkuse ülekandumist piima kaudu
inimestele, sest bakterid hävitatakse
efektiivselt piima pastöriseerimisel.
Tuleb rõhutada, et ohtlikuks võib osutuda just toorpiima tarbimine, sest
just toorpiim on olnud sagedane haiguspuhangute põhjustaja.
Oluliseks termofiilsete kampülobakterite leviku vektoriks farmi tasandil
on ka putukad ning eelkõige kärbsed, keda soojematel aastaaegadel
jagub igasse farmi. Teada on fakt,
et toorpiimas ja ka teistes toitudes
kampülobakterid üldjoontes ei paljune, sest paljunemine ja patogenees
leiavad enamikel juhtudel aset inimese soolestikus. Sõltumata sellest, et
kampülobakterite arvukus toorpiimas
on enamikel registreeritud juhtudel
olnud madal (1-100 pmü/100 ml) tuleb arvesse võtta madalat nakkusdoosi. Eelnevat arvestades saame teada
põhjuse miks termofiilsete kampülo-
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bakterite (eelkõige Campylobacter jejuni) poolt põhjustatud soolestiku talitushäirete arvukus inimestel ületab tänapäeval tunduvalt salmonelladest ja
shigelladest põhjustatud seedekanali
infektsioone (Altekruse ja Swerdlow,
2002).
Üks kõige varasem laboratoorselt
kinnitatud toorpiimast põhjustatud
haiguspuhang leidis aset aastal 1979,
mil koolipiima tarbides haigestus üle
2500 lapse – see on hea näide mitte piisavalt kuumtöödeldud piima
võimalikust rollist kampülobakterite
kandjana ning kampülobakterioosi
põhjustajana.
Piima saastumine leiab enamasti
aset fekaalse saastumise kaudu, kuid
teaduslikult on tõestatud ka juhtumid,
kus piima saastumine on olnud tingitud Campylobacter udara infektsioonidest. Eelnevat nimetatakse toorpiima otseseks saastumiseks. Tingituna
asjaolust, et kampülobakterid säilitavad eluvõime eelkõige niisketes ning
madala temperatuuridega tingimustes
on toorpiima säilitamise tingimused
neile igati sobivad. Kampülobakterid
püsivad eluvõimelistena pigem külmkapi temperatuuril kui toatemperatuuril (Nachamkin ja Blaser, 2000).
Kampülobakterioos
Kampülobakteritest põhjustatud soolestiku talitushäireid esineb kõikidesse vanusegruppi kuuluvatel inimestel,
kuid kõige sagedamini haigestuvad
väikelapsed ja 20- kuni 40-aastased
täiskasvanud. Viimati mainitud riskigrupp on erakordne, sest tegemist
on ikkagi noorte täiskasvanutega, kes
enamasti haiguste riskigruppi ei kuulu. Eeltoodu põhjused on veel senini
täpselt teadmata. Campylobacter infektsiooni kõige üldisemad sümptomid on kõhulahtisus, halb enesetunne, palavik ja kõhuvalu. Kõhulahtisus
võib varieeruda alates kergest enteriidist kuni limase, verise ja väga intensiivse kõhulahtisuseni. Mõnikord
võib patsientidel esineda kõhuvalu

koos krampidega, mis on antud juhtudel haiguse dominantseks ilminguks.
Suhteliselt harvem esineb oksendamist. Haigusele iseloomulikke kliinilisi
tunnuseid võib täheldada mitme päeva kuni mitme nädala jooksul. Sarnaselt teiste soolestiku patogeenidega
varieerub C. jejuni infektsiooni kliiniline pilt sümptomitevabast tekitajate
eritamisest kuni väga tõsiste haigusnähtudeni (Roasto et al., 2009).
Kampülobakteritest tingitud haigestumise korral võivad sümptomid
sarnaneda vahel ägeda apenditsiidi
sümptomitega ja lõppeda mittevajaliku operatsiooniga. Sooletrakti välise
infektsioonina või kroonilise järelhaigusena võivad tekkida baktereemia,
artriidid, bursiidid, meningiit, endokardiit, peritoniit, pankreatiit, kuseteede infektsioonid, abort, neonataalne
sepsis. Tuhande intestinaalinfektsiooni kohta esineb baktereemiat pooleteisel korral ja kõrgeim tõenäosus haigestuda on vanematel inimestel.
Immuunpuudulikkusega
patsientidel võivad esineda püsiv kõhulahtisus ja baktereemia ning nende ravi
võib osutuda väga raskeks. C. jejuni
on ka Guillain-Barre sündroomi (GBS)
põhjustajaks, mis iseloomustub perifeerse närvisüsteemi paralüütilise
kahjustusega e. osalise halvatusena.
Hinnanguliselt umbes ühel kolmandikul Guillain-Barre sündroomiga patsientidel tekivad vastavale haigusele
omased sümptomid üks kuni kolm
nädalat pärast C. jejuni põhjustatud
enteriiti (Nachamkin ja Blaser, 2000;
Altekruse ja Swerdlow, 2002; Roasto
et al., 2009).
Kokkuvõte
Toorpiima tuleb pidada oluliseks kampülobakterite allikaks ning toorpiima
müügile lubamise nõuded peaksid
sellega arvestama. Laboratoorseks
uurimismaterjaliks on sobilikud nii
rooja koondproovid kui tankipiimaproovid farmi tasandil ning uurimismeetoditest on lisaks konventsionaalEesti Loomaarstlik Ringvaade • 3 • 2012
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setele mikrobioloogilistele labormeetoditele järjest enam kasutusel polümeraasahelreaktsioonil põhinevad
meetodid (nt PCR-meetod).
Toorpiima korralik kuumtöötlemine
ehk tavapäraste pastöriseerimistemperatuuride rakendamine hävitab mainitud haigustekitajad kindlasti ning
autor isiklikult eelistab pastöriseeritud
joogipiima tarbimist.
Nendele, kes eelistavad joogipiimana toorpiima ei tohiks midagi ette
heita vaid pigem meelde tuletada, et
immuunsuse teke on täiesti võimalik,
kuid selleks tuleb tarbida pikema aja
jooksul ühe ja sama farmi toodangut.
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HUUMOR
Loomaarst muigab (4)
Madis Aidnik
EMÜ VLI emeriitdotsent
Loomaarsti silmaga nähtud ja kõrvaga kuuldud
Meie ameti üks võludest on: palju liigud ringi, palju näed ja palju kuuled.
Igas kontaktis loomaomanikuga avaneb inimese olemuse ja mõttemaailma lai diapasoon. Tudengipõlvest
tänini on mind kutsutud hättasattunuid aitama (nii loomi kui inimesi) vanausulistega asustatud Peipsi kaldal.
Sealt ka mõned alljärgnevad nopped.
• Mutikesel oli lehm, kes päevas
andis 2 liitrit piima. Kui temalt küsiti,
milleks ta sellist kraikat* peab, oli
vastus: „Esiteks on tal hea iseloom
ja teiseks kulub lüpsmiseks vähe
aega.“
• Teisel mutikesel oli üle kümneaastane, veel käima peale mittesaanud
mullikas. Tema põhjendus oli: „Ma
saan talle kõik väiksed ülejäänud
kartulid ära sööta.“
• Kunagi oli Alatskivi ja Kolkja vahel
kolhoos „8. Märts“ (rahvusvahelist naistepäeva tähistamaks), mille
esimeheks Nina küla kohalik mees
Finogin. Asenoosi (heina vähesus)
tõttu olid lehmad ahtraks jäänud.
Asja uurima saadetud seemendusjaama instruktor Jaan Veskioja oli
küsinud esimehelt, palju talveks
ka lehma kohta söötühikuid varutud on. Vastus: „Ei mina tea neist
söötühikutest midagi, aga seda ma
tean, et see üks kaval asi on küll.“
• Kunagi eelmise sajandi 70-ndatel või 80-ndatel levis sensatsioon, et Alatskivil on UFO maha
tulnud. Kuulsin seda esimesena
oma kursusekaaslaselt Toivo Järviselt. Loomulikult maale minnes
küsisin seda oma lähimalt naabrilt Aleksander Essi’lt. Naabrimehe

vastus tuli Kodavere murdes: „Ei
mina tea neist lendavatest taldrikutest midagi, aga seda olen ma
küll kuulnu, et Alatskivil hakatakse
mineeervett kaivama.“ Pole seda
vett siiani leitud!
• Olin kutsutud Nina külla lehmal
mastiiti ravima. Korjan autost vajalikku kokku. Järsku kuulen roppu
venekeelset sõimu. Läheneb raskes joobes kohalik prominent, kes
valmis kõigile liikuvale londi pihta
andma. Minu juurde jõudes näen,
et vennikesel on noku püksist pikalt
väljas. Küsin: „Mis see sul seal on?“
Mees kaotas kõnevõime ja kadus
koos pükstesse kahmatud nokuga.
• Kroonilist lehmade mastiiti on teadagi raske välja ravida. Ära hakkas tüütama. Perenaine ikka lootis, et teen imet, kuid ei saanud ju
jätta, sest kutsuti nii armsasti: „Häbi
kõnelda, kuid lehm on jälle haige.“
• Kord kutsuti koera marutaudi vastu
vaktsineerima. Koera peeti ketis ja
ta oli kohutavalt kuri. Perenaisest ei
olnud suuremat abi, kuid arvas, et
veenmine koera taltsutab. Esiteks
tahtis ta koera rahustada kondiandmisega. Suure surmaga sai see
ettevõtmine maha surutud. Selle
peale ütleb omanik koerale: „Undukene, rahune nüüd maha, arstionu
teeb head süsti.“ Ei mõjunud!
Ainult jõud ja surmahirm panid
koera paika.
* Kraika (samuti kroika) tähendab üsna haruldase murdesõnana vana või viletsat elusolendit.
Kasutatakse loomade ja vanatüdrukute kohta.
Lähtub laiemalt tuntud lihtsat magamisaset
(nari) märkivast sõnast, mis on omakorda laenatud vene keelest (vrd koika).
Enn Ernits, EMÜ VLI morfoloogia osakond
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• Meeshääl telefonis: „Tule tee minu
koerale antibeebisüst ja pärast
vanaemale ka.“
• Ilusal maikuu hommikul andsin
kohaliku koolmeistri lehmale sünnitusabi. Äkitselt tõmbas lehm end
lahti ja pani lauda uksest välja. Olukord muutus koomiliseks. Eespikiasetuses sünnitusteedest väljas
loote pea ja esijäsemed ripnemas,
aga lehm paneb ridaküla teel täie
galopiga. Ajasime küla vahel kahe

mehega lehma hulga aega taga.
Häbi kõnelda. Õnneks vist keegi ei
näinud.
• Ühel vanamehel oli pull, kes peremehetsema hakkas. Mees palus, et
paneksin pullile ninarõnga. Majapidamine oli kehvapoolne ja pulli
peeti poollagunenud saunas. Kuna
sadas tugevat vihma, siis otsustasin
protseduuri läbi viia selles hoones
ilma anesteesiata. Pull sai seotud
seina külge. Hetkel kui ninarõnga
tõmbasin läbi ninasepti, kukkus
kokku kogu lobudik. Õnneks jäin
elama.
(Järgneb)
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ELÜ suvepäevad
ELÜ suvepäevad toimusid sel aastal
28.-29. juulil Põlvamaal Saarjärve
puhkekeskuses. Võistluslikke tegevusi

juhtis Margus Abel, tantsuks mängis
ansambel Duo Catarsis.
Fotod: Ain Erkma ja Mari Makko

Suvepäevaliste ootel

Joonistusvõistluse algus. Võistkondade esindajatele selgitatakse ülesannet.
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Joonistusvõistlus käib. Mälu järgi tuleb paberil nähtu ühelt seljalt teisele sõrmega
joonistades anda edasi rea lõpust rea algusesse.

Joonistusvõistlus täies hoos
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Aja peale pudelite veega täitmine

Taidlusvoor. Komöödia “Siin me oleme”. M. Makko andmas T. Hirsikule lõuahaaki.
Tagaplaanil K. Peetsalu ja K. Siliksaar
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Grupipilt. Kaamera ette jäänud (vasakult paremale) A. Kikas, M. Suviste, K. Siliksaar,
M. Tammisaar, A. Viigipuu, S. Aasmäe, P. Koppel, K. Kalmus ja K. Mäkishev

Kohustuslik tants ja trall päeva lõpus
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