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Atoopilise dermatiidi ravi
Liisi Kulasalu
EMÜ VLI väikeloomakliinik

Artikkel põhineb ESVD (European
Society of Veterinary Dermatology) soovituslikul materjalil (Treatment of canine
atopic dermatitis: 2010 clinical practice
guidlines from the Inernational Task
Force on Canine Atopic Dermatitis)
koerte atoopilise dermatiidi raviks.
Järgnev artikkel ei räägi sügeluse
diagnoosimisest, vaid sellest, mida teha
edasi, kui kõik muud sügeluse põhjused
on välistatud ning loomal on diagnoositud atoopiline dermatiit.
Atoopiline dermatiit on sagedasti esinev sügelust tekitav nahahaigus, mida
iseloomustab kindel sügeluse muster
ning IgE antikehade moodustamine väliskeskkonna allergeenide suhtes. Tänapäeval tuntakse ka teist seisundit, mille
korral kliiniline pilt on samasugune, aga
antikehasid ei suudeta tuvastada. Seda
nimetatakse atoopia sarnaseks dermatiidiks.
Samuti pööratakse tänapäeval tähelepanu epidermaalbarjääri funktsioonile.
Arvatakse, et atoopilise dermatiidiga
loomadel on barjäärifunktsioon häiritud,
ning ka see on seotud allergia tekkega.
Üldiselt ei ole atoopilist dermatiiti võimalik ravida (erandina aitab vaid allergeenspetsiifiline immunoteraapia), küll
aga saab seda hoida erinevate võtete ja
medikamentoosse raviga kontrolli all.
Atoopilise dermatiidi raviplaan peaks
olema alati individuaalne ja sobilik nii
koerale kui omanikule. Ravi, mis võib
koerale sobida, on vahel omanikule rahaliselt kättesaamatu. Samas võib näiteks olukorda leevendav šampoonitamine olla koerale täiesti vastumeelne.
Väga oluline on omaniku ja arsti omavaheline suhtlus ning teineteise mõistmine. Loomaomanikule tuleb selgitada
haiguse põhiolemust – et tegu on kroonilise haigusega, misvajab pidevat tähelepanu. Samas võib hoolimata pingutustest ja ravist aeg-ajalt esineda sügeluse
ägenemist.
Tihti satuvad loomad arsti juurde just
haiguse ägedamas faasis – kui sügelus
on nii koerale kui omanikule talumatuks
muutunud. Igal sellisel juhul tuleb uuesti

läbida sügeluse diagnostika, et teada
saada, mis on selle intensiivistumise
põhjuseks – kas parasiidid, lisandunud
nahainfektsioonid või lihtsalt suurenenud kokkupuude reaktsiooni tekitavate
allergeenidega.
Parasiitidest tuleb välistada kirbud,
mis võivad sügelust intensiivistada muidu kontrolli all olnud allergikutel. Samuti
tuleb meeles pidada, et ka allergikud
võivad nakatuda sarkoptoosi, ning antud
parasitoosi võib olla neil raskem avastada, kuna seda peetakse allergiliseks sügeluseks. Glükokortikosteroididega ravitaval loomal peaks välistama ka demodikoosi.
Kas nahal esineb infektsioone? Bakteriaalsed ja Malassezia-dermatiidid on
alati sekundaarsed, ning allergia soodustab nende esinemist. Kahtlusel tuleks
alati teha tsütoloogiline uuring ning kui
infektsioone on, siis neid samuti vastavalt ravida. Sõltuvalt põletiku ulatusest
võib kasutada antiseptilisi šampoone, lokaalseid ravimeid või raskemal juhul
suukaudseid preparaate – jälgida ainult,
et ravi oleks piisav. Pole üllatav, kui loomad vajavad rohkem kui kolme nädala
pikkust ravikuuri.
Ägeda sügeluse korral paraneb koera
enesetunne kiiresti, kui lisaks kasutada
lühiajaliselt glükokortikosteroide.
Sügelus väheneb või kaob nende võtetega tavaliselt hästi, kuid kui põhihaiguse kontrollimiseks midagi ette ei võeta, hakkab see varsti jällegi suurenema
ning varsti on loom sügeluse ja nahapõletikuga uuesti (loodetavasti sama) loomaarsti ukse taga.
Üldiselt võib atoopilise dermatiidi erinevad ravimeetodid jagada neljaks: allergeenide vältimine, epidermaalbarjääri tugevdamine, põletikuvastane ravi ja allergeenspetsiifiline immunoteraapia (ASIT).
Allergeenide vältimiseks peab need
kõigepealt välja selgitama. Nagu eelpool
mainitud, ei pruugi see kõikidel juhtudel
võimalik olla. Kindlasti peab igal atoopilise dermatiidiga patsiendil olema läbitud
korrektne eliminatsioonidieet, kuna loomad võivad ka mõnedele toidukompoEesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2013
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nentidele reageerida. Dieet on hetkel ainuke tunnustatud meetod toiduallergia
kinnitamiseks või välistamiseks. Aja
möödudes võib olla vajalik seda korrata,
kuna tundlikkus mõne toidus sisalduva
aine suhtes võib lisanduda ka hiljem.
Allergeenide määramist vereseerumist
või nahatestist haiguse diagnoosimiseks
ei kasutata, kuna võib esineda valenegatiivseid või -positiivseid tulemusi (nt atoopia sarnase dermatiidi puhul). Samuti
peaks positiivsete tulemuste korral kriitiliselt hindama määratud allergeenide esinemist keskkonnas ja nende seost kliinilise pildiga. Paljud atoopilise dermatiidiga
loomad reageerivad positiivselt kodutolmulestadele. Kui sellest tulenevalt võtavad omanikud ette drastilisi muutusi elukorralduses – eemaldatakse kõik tolmu
koguvad tekstiilid, soetatakse õhku filtreerivad tolmuimejad ning allergikutele
mõeldud madratsid – ei tähenda see siiski, et koera seisund kliiniliselt paraneks.
Seega ei ole mõtet allergeenide määramisel, kui ainsaks eesmärgiks on neid
vältida. Allergeenide määramise põhieesmärgiks peaks ikkagi olema immunoteraapia pakkumine. Kui siis allergeenid on
määratud, võib proovida pakkuda leevendust sellega, et pidada kodutolmulestale
tundlikke loomi rohkem õues, õietolmuallergiaga loomi aga kriitilisel hooajal pigem tubastes tingimustes.
Atoopiline dermatiit soodustab ka
tundlikkuse tekkimist kirpude suhtes.
Seega peaks iga atoopilise dermatiidiga
koer saama nelja nädala tagant kirbutõrjet (eelistatavalt spot-on preparaadid turjale).
Kui loomad seda taluvad, võib abi olla ka iganädalasest pesemisest ravišampooniga. Niimoodi eemaldatakse nahale
ja karvastikku kogunenud allergeenid
mehaaniliselt.
Samuti aitab pesemine tõsta naha
barjäärifunktsiooni. Oluline on leida sobiv šampoon. Koerad, kellel esineb nahainfektsioone sageli, võivad abi saada
antiseptilistest šampoonidest, kuid on ka
spetsiaalvahendeid sügelevale nahale.
Igal juhul on oluline piisav kontaktaeg
naha ja šampooni vahel (isegi kuni kümme minutit).
Epidermaalbarjääri aitab tugevdada
ka asendamatute rasvhapete lisamine
toiduratsiooni. Lisaks omavad nad põletikuvastast efekti ning osad loomad saa-
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vad leevendust oma nahaprobleemidele
juba üksnes sellest. Vastavaid preparaate on palju ja erinevates vormides: kapslid, õlid, samuti juba kuivtoidu koostises.
Tänapäeval on tulnud müüki ka erinevad spot-on preparaadid, kapslid, lahused, mille eesmärk ongi naha barjäärifunktsiooni tugevdamine. Tihti peab
alustama just tihedamate intervallide või
suuremate kogustega, mida siis aja jooksul vähendatakse. Preparaatidest sobivad näiteks Allerderm®, Dermoscent®,
Retopix®, Redonyl®.
Kui need võtted ei ole piisavad looma
sügeluse kontrollimiseks, peab lisaks kasutama põletikuvastaseid preparaate.
Kõigil neil on omad plussid ja miinused,
mida peaks arvestama. Lokaalsed glükokortikosteroidid võivad olla heaks vahendiks loomadele, kelle sügelus ei ole
väga suur või see esineb üksikutes kohtades. Hetkel saada olev veterinaarne
preparaat Cortavance® imendub ka läbi
lühikese karva, kuid pika või tiheda karvastiku puhul võib mõju olla ebapiisav.
Vahend sobib hästi juhul, kui tabandunud on näiteks varbavahed. Ometi ei tohiks loomaomanik ka lokaalseid glükokortikosteroide kasutada pikalt ilma järelvalveta, kuna kõrvaltoimena võib esineda naha atroofiat.
Süsteemsetest glükokortikosteroididest on kasutusel prednisoloon ja metüülprednisoloon. Neid alustatakse doosis 0,5 mg/kg 1–2 korda päevas. Edasi
peab doosi vähendama ja võimalikult kiiresti minema selle kasutamisele üle päeva. Doosiga katsetades peabki leidma
võimalikult minimaalse koguse, mis on
piisav sügeluse pärssimiseks. Kui ravimit
peab sügeluse kontrollimiseks kasutama
iga päev, peaks selle asemel valima mõne alternatiivi või proovima seda kombineerida muude preparaatidega, kuna
igapäevasel kasutamisel on kõrvaltoimete risk kõige suurem. Ideaaljuhtudel võib
olla piisav, kui ravimit kasutada mitte
ülepäeviti, vaid üle 2 või isegi 3 päeva.
Suhteliselt odavad glükokortikosteroidid toimivad kiiresti ja sügelus allub ravile hästi, seega on tegemist väga populaarsete vahenditega atoopilise dermatiidi kontrollimiseks. Nende ainsaks miinuseks võibki lugeda kõrvaltoimeid, mistõttu võiks neid kasutada äärmisel vajadusel. Kõrvaltoimetest esineb tihti polüuuriat ja polüdipsiat. Kui sügeluse
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Joonis 1. Nahakaltsinoos

pärssimiseks vajalik doos tekitab samal
ajal selliseid kõrvaltoimeid, siis seda ravimit kasutada ei saa. Pikaajalisel kasutamisel võib ravim soodustada põiepõletikke, diabeeti ning iatrogeenset hüperadrenokortitsismi, imuunsupressiooni
tõttu ka demodikoosi teket. Viimasel kahel juhul tuleb olla väga tähelepanelik,
sest nii demodikoos kui hüperadrenokortitsismist tekkinud nahakaltsinoos
(Joonis 1) võivad tunduda nahapõletikena, ning nende kontrolli alla saamiseks
võib näida vajalik glükokortikosteroidide
doose veel suurendada, mis aga tegelikult olukorda veelgi halvendab.
Tsüklosporiin (Sandimmun Neoral®)
on immunomodulaator, mida hetkel on
Eestis saadaval vaid humaanpreparaadina. Seda kasutatakse ka inimestel raskekujulise atoopia korral. Ravim kontrollib
sügelust hästi ning on ohutu, eriti pikaaegsel kasutamisel. Kõrvaltoimeteks võivadolla ravi alguses tekkivad iiveldus ja
seedehäired, mida annab leevendada
kapsli manustamine õhtuti. Küll ei hakka
ravim toimima kohe, vaid aeglaselt, umbes 3 nädala jooksul. Seni võib olla vajadus kasutada sügeluse pärssimiseks midagi täiendavalt. Ravimi ainsaks miinuseks on selle kõrge hind: 40 kg kaaluvale koerale kulub kuus umbes 100 eurot,
suuremale koerale veelgi enam. See takistab paljudel omanikel ravimit oma
lemmikule võimaldada. Seetõttu, kui ravim toimib hästi, on võimalik proovida
selle doosi vähendada poole võrra või
manustada seda ülepäeviti – siis väheneb oluliselt ka ravimile kuluv summa.
Antihistamiinikume ei loeta koertel
eriti tõhusateks sügeluse pärssijateks.
Tegemist on küll ohutute ning suhteliselt
odavate ravimitega, kuid kahjuks reagee-

rivad ravile ainult umbes 10% loomadest. Kui ravim omab mingitki sügelust
pärssivat toimet, siis võiks proovida seda kombineerida näiteks glükokortikosteroididega, et viimaste doosi vähendada. Koertele sobib kasutamiseks terve
hulk antihistamiinseid preparaate, kuid
hetkel on Eestis kättesaadavad loratadiin
(0,5 mg/kg päevas) ja tsetirisiin (0,5–
1 mg/kg päevas).
Ainuke võimalus allergia raviks on allergeenspetsiifiline
immunoteraapia
(ASIT). Tihti nimetatakse seda ka allergiavaktsiiniks, kuigi tegelikult ei tekita see
immuunsust, vaid hoopis muudab immuunsüsteemi nii, et tekiks tolerants allergeenide suhtes.
Ravi eelduseks on võimalus määrata
allergeene, mille suhtes organism tundlik on (kas siis nahatesti või seroloogilise
uuringuga). Seejärel valmistatakse spetsiaalsetes laborites nendest allergeenidest ekstrakt, mida süstitakse loomale
naha alla teatud skeemi alusel. Seda
meetodit peetakse kõige eelistatumaks
atoopilise dermatiidi ravis. Ravile ei allu
kahjuks kõik loomad. Abi saab erinevatel
andmetel umbes 60–75% loomadest
ning abiks loetakse ka seda, kui sügelus
väheneb või nahapõletikke ei teki nii tihti. Seetõttu ei tähenda meetodi efektiivsus sügeluse täielikku kadumist. Suurem
võimalus ravis edu saavutada on just
noortel loomadel, kellel ei ole tekkinud
kroonilisi nahamuutusi. Suurtele koertele
on immunoteraapia suhteliselt odav
(võrreldes näiteks tsüklosporiini manustamisega). Kümneks kuuks jätkuv süstelahus maksab, sõltuvalt allergeenide hulgast, 200–300 eurot.
Kõrvaltoimeteks võivad olla süstekohareaktsioonid või sügeluse intensiivistumine vahetult pärast süstimist. Väga
harva võib tekkida anafülaktiline reaktsioon, mistõttu peaksid esimesed süstimised toimuma veterinaararsti juures.
Edasi saavad omanikud tavaliselt ka kodus süstimisega hakkama.
Odavat, ohutut ja hästitoimivat ravi
atoopilisele dermatiidile ei ole. See tekitab omanikes tihti frustratsiooni ja pettumust. Loomaarst peab erinevatest võimalustest valima sobiva kombinatsiooni
igale koerale individuaalselt. Haiguse
kontrolli all hoidmine nõuab aga palju
omanikupoolset tööd ja pingutust. Ka
nemad vajavad selle eest tunnustust!
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2013
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Kuulmekanali täielik eemaldamine koos
trummipõiendi külgmise avamisega
Marju Suviste, Rainer Hõim
EMÜ VLI väikeloomakliinik

Vaatamata loomaarsti ja omaniku jõupingutustele ravida kroonilist kõrvapõletikku, võib tekkida vajadus kirurgiliseks
sekkumiseks. Tegureid, mis võivad põhjustada väliskõrvapõletikku, samuti selle
ravi, on kirjeldatud ajakirja eelmistes artiklites (numbrid 3 ja 4, 2012).
Kuulmekanali täielikku eemaldamist
(total ear canal ablation – TECA) kombineeritakse lateraalse ehk külgmise trummipõiendi avamisega (lateral bulla osteotomy – LBO). Selline kombineerimine
võimaldab eemaldada kuulmekanal ning
avatud trummipõiendist eemaldada eksudaat, sekretoorne kude (epiteel), lüüsunud luukude või kasvaja. Seega kuulmekanali täielikul eemaldamisel koos
trummipõiendi külgmise avamisega on
fistulite ja abstsesside tekke oht minimaalne. Selle tingimuseks on kogu põletiku ja infektsiooniallika eemaldamine
välis- ja keskkõrvast. Samuti tuleb juba
operatsiooni eelselt kontrolli alla saada
kõrvaprobleemi algne põhjus, kuna näiteks allergilise sügeluse korral võib see
operatsioonijärgselt põhjustada edasist
sügelust ja proliferatsiooni kõrvalestal.
Nii välis- kui keskkõrvapõletikule viitavad kliinilised tunnused on pea raputamine, nõre esinemine ja halb lõhn kuulmekanalis, lisanduda võib loidus. Keskkõrvapõletikule iseloomulik kliiniline pilt
on valu suu avamisel, isutus, pea kaldu
hoidmine, Horner’i sündroom (mioos,
kolmanda lau prolaps), näo asümmeetria. Sisekõrva probleemidele viitavad
tunnused on pea kaldu hoidmine, ataksia, ringliikumine, strabism ja nüstagm.
Näidustused kuulmekanali täielikuks
eemaldamiseks ja külgmise trummipõiendi avamiseks on:
• kroonilise põletiku tagajärjel tekkinud
pöördumatud muutused (ahenemine
ning luustumine) kuulmekanali väliskõrva vertikaalses ja horisontaalses
osas;
• kasvajad;
• polüübid;
• ravile allumatu keskkõrvapõletik;
• trummipõiendi lüüsumine.
Arstile peab olema teada algne kõrvapõletiku põhjus ja nt kasvajate ning
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polüüpide korral ka ulatus. Algse põhjuse teadmisel on see nii palju kui võimalik vaja juba enne operatsiooni kontrolli
alla saada, vähendades sellega operatsioonijärgsete tüsistuste tekke ohtu.

Kasvajatest
Kasvajad võivad olla väliskõrvapõletiku
põhjustajaks ja vastupidi – põletik võib
soodustada kasvaja arengut.
Väliskõrva kasvajate korral on võimalik võtta peennõela aspiraadiga materjal
ja seda uurida tsütoloogiliselt, saades
teada, mis kasvajaga on tegu.
Kassidel esineb rohkem pahaloomulisi kasvajaid kui koertel; healoomulised
muutused kassidel on polüübid, vaigunäärme adenoomid ja tsüstid. Koertele
on iseloomulikud rasunäärme adenoom,
basaalrakuline kasvaja, polüüp, vaigunäärme adenoom, papilloom. Pahaloomulised kasvajad nii kassil kui koeral on
vaigunäärme adenokartsinoom, lamerakuline kartsinoom, diferentseerimata
kartsinoom.
Kasvajate ulatuse määramisel on
abiks röntgenuuring, kompuuteruuring
või magnetresonantstomograafia. Kasvaja kahtlusel tehakse alati ka röntgenuuring rinnaõõnest võimalike metastaaside leidmiseks. Kui kasvaja haarab ka
trummipõiendit, peab omanikku teavitama ohust, et kasvaja täielik eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

Põletikulised polüübid
Polüübid on healoomulised muutused,
mis koosnevad põletiku- ja epiteelirakkudest. Neid esineb tihedamini kassidel.
Polüübid pärinevad trummipõiendist,
kuid ka kuulmetõrist ning neelu piirkonnast. Tähtis on nina ja neelu piirkonna
ülevaatus (üldanesteesias), kuna neelu piirkonna polüübid võivad ulatuda nii keskkõrva kui isegi väliskõrva.

Komplikatsioonid
Komplikatsioone esineb 29–68% patsientidest, kel teostati kuulmekanali täielik eemaldamine koos trummipõiendi külgmise
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avamisega. Sagedamini esinevad operatsioonijärgsed komplikatsioonid on:
• näonärvi parees/paralüüs, mis on tingitud närvi venitamisest. Võib esineda
ka enne operatsiooni, kui turse keskkõrvas on ulatuslik või horisontaalse
kuulmekanali sekundaarsed muutused haaravad endasse ka näonärvi.
Esineb näo asümmeetria (moka ja
kõrva rippumine), puudulik laurefleks,
ilavool. Närvi funktsioon taastub paari nädala jooksul; 10–15%-l patsientidest võib defitsiit jääda püsima.
• veritsus, hematoom.
• kuulmise vähenemine/kadu – esineb
tavaliselt juba enne operatsiooni.
• kõrvalesta avaskulaarne nekroos –
kõrvalesta veresoonte kahjustamise
tõttu.
• neelu turse keelealuse närvi venituse tagajärjel. Seda esineb sagedamini bilateraalse
operatsiooni teostamisel. Sellisel juhul tuleb arvestada vajadusega trahheotoomia  
järele.
• fistulite, abstsesside teke, kui trummipõiendi või kuulmekanali epiteel jääb täielikult eemaldamata. Tekivad tavaliselt operatsioonist paari kuu kuni aasta möödudes.
• vestibulaarsündroom – pea kaldu hoidmine, ringliikumine, koordinatsioonihäire,
nüstagm. Tekib trummipõiendi puhastamise käigus sisekõrva vigastades. Probleem
laheneb üldjuhul paari nädalaga.
• Horner´i sündroom esineb sagedamini kassidel.

ratsiooni, et vajadusel diferentseerida
seda operatsiooni käigus tekkinud tüsistustest. Näonärvi paralüüsi korral väheneb pisaraproduktsioon. Pisaraproduktsiooni saab mõõta Schirmeri pisaratestiga ning normist madalama tulemuse
korral on vajalik kasutada kunstpisaraid.
Oluline on mõlema kõrva kuulmekanali ja trummikile vaatlus otoskoobiga
(vajadusel üldanesteesias). Alati ei pruugi otoskopeerimine kuulmekanali ahenemise tõttu olla võimalik. Kuulmekanalivaatlusel jälgida kas esineb hüpereemiat, eksudaati, massmuutuseid, stenoosi, võõrkehi, erosioone, haavandeid.
Trummikile hindamisel jälgida tema terviklikkust, kummumist, läikivust, läbipaistvustning hüpereemia esinemist. Eksudaadi esinemisel keskkõrvas võib
trummikile olla rebenenud või kummunud väljapoole. Keskkõrvapõletiku korral
muutub trummikile matiks ning esineb
hüpereemia.
Röntgenuuring viiakse läbi üldanesteesias. Kui on plaanis ka kõrvade puhastus, siis seda võiks teha peale röntgenuuringut, sest vedelik võib rebenenud trummikile tõttu sattuda keskkõrva ning seetõttu ei ole pilt enam objektiivne. Röntgenülesvõttel näeb suurenenud tihedust ja muutuseid trummipõiendi luukoes (muutuste puudumine
ei välista siiski otiiti) ning väliskõrva sekundaarseid muutuseid. Kasvajad, keskja sisekõrvapõletik võivad põhjustada
Operatsioonieelsed toimingud
oimuluu kaljuosa (siin paikneb sisekõrv)
lüüsi.
Operatsioonieelselt teostatakse bakterioPõhilised röntgenoloogilised vaated,
loogiline uuring ja antibiogramm välis- mida kasutatakse välis- ja keskkõrva seikõrvast ning sellest lähtuvalt määratakse sundi hindamiseks on:
antibakteriaalne ravi 7–14 päeva enne • Lateraalsed põiki vaated – näeb ühte
operatsiooni.
poolt korraga. Normaalne trummiNeuroloogiline ülevaatus kraniaalnärpõiend on õhukese seinaga ning õhuvide funktsiooni hindamiseks enne opega täidetud (joonis 1). Trummipõiendi
lüüs rostroventraalselt on tihti seotud
kroonilise põletikuga. Oimuluu lüüs
võib olla põletiku või
neoplastiliste muutuse tagajärg, see kaob
hiljem.
• Ventrodorsaalne
või dorsoventraalne
vaade – näeb trummipõiendi seina ja
selle
tihkenemist.
Joonis 1. Normaalsed trummipõiendid ja väliskõrv röntgenoloogilisel ülesvõtSamuti näeb kuulmetel: ventrodorsaalne või dorsoventraalne (a) ja lateraalne vaade (b)
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2013
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ting, turse, nõretus,
mis vajavad mitmekülgset valuvaigistamist ja põletiku alandamist. Selleks sobivad, opioidid, mittesteroidsed
põletikuvastased ravimid. Antibakteriaalne ravi jätkub 10–12 päeva, vajadusel pikemalt. Postoperatiivse
turse
alandamiseks
kasutaJoonis 2. Sekundaarsed muutused väliskõrvas: trummipõiendi skleroos (a),
takse ka glükokortitrummipõiendi skleroos ja õhutiheduse vähenemine trummipõiendis (b)
kosteroide maksimaakanalit ning väliskõrva sekundaarseid lselt kolmeks päevaks (ei sobi kasutada
muutuseid (joonis 2).
samaaegselt mittesteroidsete põletiku• Rostrokaudaalne avatud suuga vaade vastaste ravimitega!).
– näeb korraga mõlemat trummipõienHaava peab hooldama nii kaua, kuni
dit.
esineb nõret. Kasutatakse kraed, et loom
• Looma kliiniline ülevaatus, põhiliste vere- ei saaks endale haava piirkonnas lisatnäitajate kontrollimine.
raumat tekitada.
• Kuulmise testimine – seda tehes on
Jätkub algpõhjuse ravi.
võimalik hinnata, kas kuulmine jääb
Neuroloogiline ülevaatus – hinnata
samale tasemele või nõrgeneb.
samamoodi nagu preoperatiivselt. Kas
Omanikule on oluline uuringu tule- esineb näonärvi paralüüsi, vestibulaarmuste, komplikatsioonide, anesteesiaris- sündroomi, Horner´i sündroomi? Need
kide ja koduse hoolduse olulisuse selgi- võivad olla nii keskkõrva- ja sisekõrvapõtamine.
letiku tagajärg kui ka operatsioonijärgne
komplikatsioon.
Operatsiooni põhietapid
Schirmeri pisaratest – näonärvi paralüüsi korral kasutada kunstpisaraid iga
Nahale tehakse T-kujuline lõige, mis hilkahe tunni tagant seni, kuni loom hakjem suletakse nahapealsete õmblustega.
kab ise pilgutama ja testi tulemus jõuab
Vertikaalse kanali vabastamisel ümbritnormi piiresse.
sevast on oluline mitte vigastada lõikeEsimese ööpäeva jooksul on oluline
joone lähedale jäävaid näonärvi ja koljälgida looma hingamist, kuna keelealumiknärvi harusid ning kõrvalesta arterit
se närvi kahjustamisel on neelu turse
ja veeni. Kõrvalesta veresoonte vigastaoht.
misel võib tekkida kõrvalestal avaskulaarne nekroos.
Järgneb horisontaalse kanali vabasta- Prognoos
mine. Siin kulgeb horisontaalkanalist
ventraalselt näonärv, mis vigastamise Kõigist loomadest, kes läbisid operatvältimiseks suunatakse ettevaatlikult siooni, oli pikaajaline prognoos 58%-l
ventraalselt. Horisontaalne kanal lõiga- suurepärane, 33%-l hea ja 8%-l halb.
takse läbi välimise kuulmekäigu lähedalt.
Tekkinud õõnsus puhastatakse eksuKasutatud kirjandus
daadist, epiteelist ning loputatakse steriilse füsioloogilise lahusega. Paigalda- Harvey, R.G. „Ear Diseases of the Dog and Cat“,
2005
takse dreen kaheks kuni viieks päevaks
ning suletakse haav nahapealsete sõl- Fossum, T. W., E.R. Caplan „Surgery of the ear“
mõmblusega. Õmblused eemaldatakse „Small animal surgery“, 2013
10–14 päeva pärast.
Tobias, K. M. „BSAVA manual oh canine and feli-

Postoperatiivne ravi ja looma
seisundi hindamine
Tegemist on valusa ja ulatusliku operatsiooniga, millele järgneb tugev valuais-

8

Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2013

ne head, neck and thoracic surgery“, 2005

Radlinsky, M. A. G. „Ear diseases“, Textbook of
veterinary internal medicine, 2012
Fotod: Helsingi Ülikooli internetikogust, http://
apumatti.helsinki.fi
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Kõrge viljakusega emiste poegimise
korraldamine on oluline nii põrsaste
ellujäämise ja elujõulisuse kui ka emiste
fertiilsuse seisukohast
Stefan Kothe, DVM, teadur
Helsingi Ülikooli veterinaarmeditsiini teaduskonna produktiivloomade osakond

Autorist
Stefan Kothe lõpetas Berliini Vaba Ülikooli veterinaaria teaduskonna 2012.
aastal. Hetkel on ta Helsingi ülikooli doktorant ja ECAR-i (European College of
Animal Reproduction) resident sigade
reproduktsiooni alal. Aastatel 2007–2008
oli Stefan Kothe vahetusüliõpilane Eesti
Maaülikoolis.

Kokkuvõte
Viimaste aastate jooksul on emiste sigivus pidevalt tõusnud. 16 ja enam põrsast sünnitavad emised on tänapäeval
tavalised. Selliste suurte pesakondade
jaoks on kiire ja kerge poegimine ülioluline. Meie uurimisgrupp Helsingi Ülikoolis on keskendunud oma töös põrssumise protsessi tähtsusele ning parendamisele. Käesoleva kokkuvõte edastab meie
uurimistöö tulemusi ning annab soovitusi emiste edukaks poegimiseks. Lisaks
eelnevale näitasid meie viimased tulemused, et poegimisprotsess on oluline
mitte ainult põrsaste elumuse ja elujõulisuse, vaid ka emise viljakuse seisukohalt
pärast pesakonna võõrutamist. Meie
praegune uurimistöö keskendubki nimetatud seoste uurimisele, ning käesoleva tutvustab selle esmaseid tulemusi.

Sissejuhatus
Boulot jt (2008) määratluse kohaselt loetakse kõrge viljakusega emiseks looma,
kes sünnitab 16 või enam elusat põrsast
pesakonna kohta. Selliste emiste osakaal
karjades on viimastel aastatel järsult kasvanud. Soomes suurenes põrsaste arv
pesakonnas viimase kuue aasta jooksul
11,6lt 13,4ni (www.agronet.fi) ning Taanis
11,5lt 15,9ni (Thorup, 2009). Sedavõrd
drastiline areng on aga seotud negatiivsete järelmitega nii põrsastele kui ka
emisele. Prantsuse emisekarjade jõudluse analüüs (IFIP, 2007) kinnitas, et sündinud põrsaste arv pesakonna kohta kas-

vas 11,9lt 1996. a 13,8ni 2006. a. 15%
pesakondadest sündis üle 16 põrsa. Samas kasvas kogusuremus vähem kui
19%lt 21%ni, kusjuures surnultsünnid
moodustasid kogusuremusest 40%. Samuti on leitud, et laktatsiooniaegne suremus küünib 15%ni, seda peamiselt nälginud või nõrkade põrsaste äratallamise
tõttu (Quesnel jt, 2012).
Mitmed juhtivad teadlased vaatlevad
sellist arengut loomade heaolu seisukohalt kriitiliselt, seostades seda eetiliselt
negatiivsete asjaoludega (Peltoniemi,
isiklikud kontaktid). Seevastu arvavad
paljud autorid, et emisekarja tõhusamat
majandamist silmas pidades võib taolist
arengut lugeda positiivseks, kuivõrd
võõrutatud põrsaste osakaal pesakonnas
suureneb, põrsaste suremus väheneb
ning emiste viljakus kasvab ja eluiga pikeneb (Hoy, 2012; Boulot jt, 2006; Boulot, 2004).
Olenemata seisukohtade vastuolulisusest ülikõrge viljakuse osas, tuleb seda nähtust jätkuvalt analüüsida. Oluline
on mõista, millised on kõrge viljakusega
kaasnevad kõrvaltoimed ning kuidas
neid vältida. Peamised kõrvaltoimed on
suurte pesakondade põrsaste väiksem
sünnikaal, madalam elujõulisus ja ühtlus
ning emiste alanenud paljunemisvõime.

Kõrge viljakuse seos pesakonna
jõudlusega
Põrsaste pesakonnasisene suremus,
sünnikaal ja heterogeensus
Ülikõrge viljakuse mõju pesakonnale on
väga tugev. Quesnel jt (2008) uurimus
näitab, et sündinud põrsaste koguarv on
tihedalt seotud põrsaste suremuse, sünnikaalu ja pesakonna heterogeensusega.
Põrsaste koguarvu suurenemisega 9lt
16ni kaasnes surnultsündide arvukuse
tõus 0,3st 1ni ning alla 1 kg sünnikaaluga põrsaste osakaalu suurenemine 3%lt
15%ni. Vaid 50% põrsaste sünnikaal pesakonnas ületas 1,4 kg ning keskmine
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2013
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sünnikaal alanes 510 g võrra. Lisaks on
selline madalam sünnikaal seotud ka
väiksema keskmise võõrutuskaaluga
(Andersen jt, 2011), pesakonnasisene
põrsaste sünnikaalu heterogeensus aga
võõrutuskaalu suure varieeruvusega
(Milligan jt, 2002).
Põrsaste elujõulisus
Ülikõrgel viljakusel on negatiivne seos
ka põrsaste elujõulisusega. Baxter jt
(2008) hindasid vastsündinud põrsaste
sünnijärgset elujõulisust skaalal “0” kuni
“3”. Põrsad, kes ei suutnud liigutada,
kuid hakkasid hingama 15 sekundi jooksul peale sündi, said hindeks “1”. Põrsad, kes liigutasid, kuid polnud võimelised jalgadele tõusma, said hindeks “2”.
Põrsad, kes tõusid püsti 15 sekundi jooksul peale sündi, said hindeks “3”. Uurimistulemuste põhjal said alla 1 kg sünnikaaluga põrsad hindeks peamiselt “0”.
Ka päevane juurdekasv oli hindega “0”
hinnatud elujõulisusega põrsastel laktatsiooni kolmel esimesel päeval madalam.
Pedersen jt (2011) näitasid ka, et väiksema sünnikaaluga põrsad hukkusid suurema tõenäosusega äratallamise või nälja tõttu. Seevastu täheldati kõrgemat
(üle 90%) elumust põrsastel, kelle sünnikaal ületas 1,4 kg (Quiniou jt, 2002).
Järeldused
Emist, kelle pesakonnas on 16 või rohkem põrsast, loetakse kõrge viljakusega
loomaks. Tavaliselt on sellistes pesakondades rohkem surnult sündinud ja alla 1
kg sünnikaaluga elusalt sündinud põrsaid ning suurem pesakonnasisene heterogeensus. Väiksemal sünnikaalul on
seos vähenenud elujõulisuse ja madalama juurdekasvuga laktatsiooni esimestel
päevadel.

Poegimise kestuse tähtsusest
Suurema pesakonna korral tõuseb veelgi poegimisprotsessi kvaliteedi, eriti aga
selle kestuse tähtsus. Oliviero jt (2010)
tegid kindlaks, et lühema sündide vahelise intervalli ja poegimise kogukestuse
korral on surnultsündide osakaal väiksem. Autorite hinnangul on 300-minutiline sünnituse kogukestus eduka ja ebaeduka poegimise vaheline pöördepunkt,
ning on alust arvata, et pikem kui 29-minutiline sündide intervall poegimisel on
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riskifaktor. Nad näitasid ka, et suurema
põrsaste arvu korral pikenesid nii poegimise kogukestus kui ka sündide vahelised intervallid. Seega on kõrge viljakusega emistel risk kogeda pikenenud
poegimise kestust. Samas on huvitav
märkida, et Oliviero jt (trükkimisel) andmeil oli mitte tiinestunud emiste eelmise
poegimise kestus (357 ± 207 min) pikem kui tiinestunud emistel (255 ± 126
min; p<0.01). Tulemused viitavad sellele, et poegimise kestus mõjutab mitte
üksnes põrsaste elumust ja elujõulisust,
vaid ka emise viljakust. Kerkib küsimus:
millega sellist seost seletada? Looduses
on pesakonna võõrutamine aeglane ja
järk-järguline protsess, leides aset 91.126. poegimisjärgsel päeval (Jensen jt,
1989). Seevastu tööstuslikes sigalates
kestab laktatsioon suhteliselt lühikest aega, ning üldjuhul toimub põrsaste võõrutamine 18.-28. päeva vanuselt (Koketsu jt, 2000; Hoshino jt, 2009), millele
järgneb viiepäevane intervall võõrutamisest innani (Koketsu jt, 1997; Behan jt,
2005). Seega on poegimise ning järgneva viljastumise vaheline ajavahemik tunduvalt lühem kui looduslikes tingimustes. Sellise lühikese intervalli tõttu võivad sünnitust negatiivselt mõjutavad tegurid, nt pikenenud poegimise kestus,
mõjutada ka järgnevat tiinestumist (Belstra jt, 2005), seda just kõrge viljakusega
emiste puhul, kelle laktatsioonivõime on
kriitilise piiri lähedal.
Oksütotsiini roll poegimisel ja paaritumisel
Oksütotsiin mängib sigimisel ja poegimisel võtmerolli müomeetriumi kontraheerumisel. Poegimisel aitab oksütotsiin
põrsaid väljutada. Alanenud oksütotsiini
kontsentratsioon põhjustab poegimise
pikenemist (Oliviero jt, 2008). Paaritamisel soodustab oksütotsiin sperma transporti (Langendijk jt, 2005). Alanenud
oksütotsiini tase vähendab emaka aktiivsust ja sellega ka sperma transporti
(Langendijk jt, 2002). Meie uuringus
(Kothe jt, avaldamata) püüti selgitada,
kas pikenenud poegimiskestusega emistel vabaneb östruses vähem oksütotsiini.
Meie uuring (Kothe jt, avaldamata)
erinevusi oksütotsiini vabanemises järgmisel innal (stimuleeritud täiskasvanud
kuldi poolt) pika ja lühikese poegimise
kestusega emisegruppide vahel ei täheldanud.

PRODUKTIIVLOOM
Intra-follikulaarne regulatsioon
Üks võimalikest mehhanismidest, mis
puudutab poegimise kestuse ja järgneva
korduspaaritamise vahelisi seoseid, on
ülikõrge viljakusega emiste intra-follikulaarse regulatsiooni puudulikkus. Seetõttu jälgiti pikema poegimiskestusega
emiste ovulatsiooniaegset folliikulite
arengut ja suurust (Oliviero jt, 2012). Esialgsed andmed tunnistavad, et pikenenud (>300 min) vs lühikese (<200 min)
poegimiskestusega emiste folliikulid olid
suuremad inna algul (6,4 mm vs 5,1
mm) ja ovulatsiooni ajal (7,5 vs 7,0 mm).
Lisaks täheldati, et aeg võõrutamisest
ovulatsioonini oli lühem (119 vs 126 h).
Need tulemused näitavad, et pikenenud
poegimiskestusega emistel võivad folliikulid kasvada kiiremini ning ovulatsioon
alata varem. Fertiilsuse seisukohast näivad ovulatsiooniaegsed folliikulid omavat optimaalset suurust (Kothe jt, 2012);
7-8 mm läbimõõduga ovuleeruvate folliikulite puhul on elusalt sündinud pesakonnad suuremad, kui alla 7 mm ja üle 8
mm korral. Munasarjade reaktsioon suguhormoonidele nagu LH ja oksütotsiin
võib olla häiritud, mis võib põhjustada
ovuleerunud ootsüütide kvaliteedi langust, mis omakorda vähendab pesakonna suurust.
Järeldused
Näib, et pikenenud poegimisaeg toob
järgneval sigimistsüklil kaasa langenud
viljakuse. Kui imetamisperiood ning ajavahemik võõrutamisest uue innani jääb
liiga lühikeseks, ei pruugi emised poegimisest piisavalt taastuda. Määravaks
põhjuseks tundub olevat munasarja
kontrollmehhanismi ebapiisav toimimine
perioodil võõrutamisest ovulatsioonini.
Uurimistulemused näitavad, et poegimise õige korraldus on tähtis nii põrsa kui
ka emise seisukohast, samuti tõstab
emiste sigimise korraldamine oluliselt tiinestumise edukust.

Poegimise korraldamine
Nagu eelnevalt juba märgitud, peaks
poegimise kogukestus olema alla 300
minuti ja põrsaste sündide vaheline intervall alla 29 minuti. Ka sünnijärjekord
on põrsa ellujäämise ja elujõulisuse seisukohalt oluline. Baxter jt (2008) tegid
kindlaks, et poegimise alguses sündinud

põrsad on võrreldes hiljem sündinutega
elujõulisemad, ning et elujõulisuse järsku langust võib täheldada põrsaste puhul, kes sündisid pärast kolmandat poegimistundi. Ka Pedersen jt (2011) leidsid,
et sünnijärjekorras viimastena või pärast
pikka väljutamiste vahelist intervalli sündinud põrsaste surnultsünni tõenäosus
suurenes. Seega on poegimise korraldamine olulise tähtsusega. Poegimise kestust võivad mõjutada raske sünnitus,
poegimiskeskkond ning emise söötmistase ja konditsioon.
Düstookia
Düstookiale viitab poegimise kestuse
oluline pikenemine (Holm jt, 2004) ning
selle kahtlus tõusetub sünnitustegevuse
seiskumisel enam kui 30 minutiks. Sellisel puhul tuleb uurida sünnitusteid. Düstookia mehaanilised põhjused võivad olla loote väärasend sünnitusteedes, emaka nihkumine, emakakeerd või väga suured põrsad. Füsioloogilise põhjusena on
välja toodud emaka inertsus (Jackson,
2004). Viimast tuleks kahtlustada siis, kui
sünnitusteede läbivaatusel ei ilmne mehaanilisi põhjusi. Emaka inertsus võib olla tingitud kas oksütotsiini, kaltsiumi või
nende mõlema puudusest (Noakes jt,
2009). Enamikul juhtudest on põhjuseks
oksütotsiinipuudus (Zimmermann jt,
2012). Sel juhul tuleb loomale manustada 5 RÜ oksütotsiini ning vajadusel seda
protseduuri 30 minuti möödudes korrata. Kui oksütotsiini manustamine soovitud tulemust ei anna, võiks põhjusena
kaltsiumipuudusele keskenduda.
Poegimiskeskkond
Poegimisaegsed keskkonnatingimused
on äärmiselt olulised. Poegimiskoht
peab olema puhas ja desinfitseeritud.
Kõik desinfitseerimisvahendi jäägid tuleb kõrvaldada ning emiseid tuleb enne
poegimissulgudesse paigutamist pesta.
Lisaks hügieenile tuleb luua vajalikud pidamistingimused. Oliviero jt (2008) leidsid, et poegimisaja lähenedes ilmnes
puurispeetavatel emistel vabalt peetavatega võrreldes südametegevuse kiirenemine ning kõrgemd kortisoolitase. Tulemused viitavad puurispeetavate emiste
suuremale stressile. Pealegi alandab kortisool oksütotsiiniretseptorite tundlikkust
(Gimpl ja Fahrenholz, 2001) ning võib
põhjustada poegimistegevuse pikeneEesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2013
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mist (Oliviero jt, 2008). Oliviero jt (2010)
uurimistulemused näitasid tegelikult, et
puurispeetavate emiste sünnitustegevus
kestab kauem (301 vs 212 minutit), kusjuures sündidevaheline intervall on pikem (26 vs 19 minutit) võrreldes vabapidamisel emiste vastavate näitajatega.
Samuti ei saa puurispeetavad emised rahuldada pesategemise vajadust, mis on
poegimisseisundis emistele väga oluline. Võimalus väljendada pesategemiskäitumist mõjub positiivselt sünnitustegevusele ja põrsaste elujõulisusele
(Wischner jt, 2009; Oliviero jt, 2008;
2010). Lisaks vahetavad puurispeetavad
emised poegimise ajal sagedamini asendit, mis suurendab põrsaste hukkumise
tõenäosust sünnituse käigus (Kemp ja
Soede, 2012).

juga. Lisaks ilmnes tõsine kõhukinnisus
(üle viie päeva järjest) 22% emistel, kellele anti 3,8% kiudainesisaldusega sööta, samas kui 7% kiudainesisaldusega
sööda puhul täheldati seda vaid 5%
emistel. See uurimus rõhutab sööda kiudainesisalduse tähtsust. Kuivad ja graanulikujulised väljaheited võivad põhjustada kõhukinnisust ning olla poegimisel
füüsiliseks takistuseks. Lisaks on Quesnel jt (2009) välja selgitanud, et sööda
suurem kiudainesisaldus soodustab laktatsiooniaegset söömust. See on oluline
nii piimatoodanguks kui ka imetamisaegse suure kaalulanguse vältimiseks. Samuti joovad emised suurema kiudainesisaldusega sööda puhul rohkem vett (Oliviero jt 2009). Emis vajab vett nii piima
tekkeks kui ka põrsaste imetamiseks.

Emise kehakonditsioon
Oliviero jt (2010) uurimistulemused näitasid, et emise seljapeki paksus mõjutas
poegimise kestust. Sünnitustegevuse pikemat kulgu täheldati emistel, kelle keskmine seljapeki paksus oli üle 17 mm.
Võimalik, et rasvunud emistel on sünnitusteede ümber kogunenud suurem rasvakiht, mis vähendab selle läbimõõtu
(Cowart, 2007), põhjustades düstookiat
(Noakes jt, 2009). Pikaleveninud poegimist võib seletada ka progesterooni ja
östrogeeni suhte languse aeglustumisega, mis tekitab emaka inertsust. Selline
taseme langus peaks esinema ajavahemikus 36-24 tundi enne poegimist
(Cowart, 2007), kuid Oliviero jt (2008) täheldasid hilinenud langust ka pärast esimest poegimisjärgset päeva. Pikenenud
poegimistegevusel on seos rasvumisega, mis iganes ka selle põhjuseks ei
oleks. Teisest küljest ei pea emis olema
lahja ega kondine, kuivõrd rasvavarud
on olulised. Enne poegimist muutub
emise ainevahetus kataboolseks (Van
den Brandt jt, 2005), seega vajab emis
energiat nii poegimiseks kui ka imetamiseks (Oliviero jt, 2009).

Järeldused
Poegimise kulgu tuleb jälgida ja loomaomanik peab teadma, millal sünnitustegevus algas. Selleks kasutatakse erinevaid tehnilisi vahendeid nagu näiteks liikumisandurid (Oliviero jt 2009) ja videokaamerad. Emised on rahutumad ja aktiivsemad ning keskmine püstiasendis
veedetud aeg on pikem 24 tundi enne
poegimist (Oliviero jt 2009), mis võimaldab prognoosida sünnitustegevuse algust. Juhul kui tehnilised vahendid puuduvad, saab emiseid enne oodatava
poegimise algust läbi vaadata. Tuleb jälgida piima olemasolu, nõre eritumist suguteedest ning emise käitumist. Poegimise alguses, kuid hiljemalt 180 minuti
möödudes, tuleb emiseid kontrollida iga
30 minuti järel. Poegimistegevus ei tohiks kesta üle 300 minuti. Sünnijärjekorras viimastena või pärast pikemat sündide vahelist intervalli ilmale tulnud põrsastel on suurem oht sündida surnult
või nõrgana. Sellised olukorrad nõuavad
erilist tähelepanu ning vajaduse korral
tuleb looma abistada. Düstookia puhul
tuleb esmalt teha vaginaalne uuring ning
seejärel asuda looma abistama. Kui ei
ilmne ühtki mehaanilist takistust, võib
manustada oksütotsiini, mis aitab emisel
ka pesakonna imetamisega hakkama
saada. Imetamisel vabaneb emaka kontraktsioone tugevdav oksütotsiin loomulikul teel. Juhul, kui põrsad on sünnituskanalis ebanormaalses asendis, tuleks
koheselt poegimist abistada. Poegimisabi andma asudes tuleb looma joodila-

Emise söötmine
Emise sööda piisav kiudainesisaldus on
samuti oluline. Oliviero jt (2009) uurisid
kiudainete mõju väljaheidete omadustele. Emistel, kelle sööt sisaldas 3,8% toorkiudu, olid ekskremendid peamiselt kuivad ja graanulikujulised, neil aga, kelle
söödas oli 7% toorkiudu, tavapärase ku-
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husega pesta ning assisteerimisel kasutada kindaid ja küllaldaselt libestit. Mõnikord aitab looma püsti ajamine põrsaste
asendit sünnitusteedes korrigeerida ning
emis saab poegimisega ise hakkama.
Sünnitusabikomplekti
valmispanek
säästab poegimisabi andmisel väärtuslikku aega. Selles peaksid leiduma kindad, libestid, sidumisnöör, joodilahus,
paberkäterätid vastsündinute kuivatamiseks, süstlad, nõelad ja oksütotsiin.
Kindlasti on tähtis oksütotsiini külmkapitemperatuuril säilitada. Võib osutuda vajalikuks hinnata emiseid ning moodustada “sihtrühm”. Nooremised ning ülikõrge viljakusega ja varem põrsaste surnultsündidega silma paistnud emised
võib poegimisruumi kokku panna. See
võimaldab “riskirühma” loomi paremini
jälgida ning probleemide tekkimisel vältimatut abi anda. Soovitatav oleks teha
emisekaart, mille täitmine annab poegimisest parema ülevaate. Registreerida
tuleb poegimise algusaeg ning emise
seisund iga 30 minuti järel. Lisaks tuleb
kirja panna põrsaste arv, surnultsünnid,
päramised, oksütotsiini kasutamine ning
mistahes anomaaliad või probleemid.
Olulised on ka hügieen, loomade pidamissüsteemi valik, veevarustus, emise
konditsioon ning poegimisaegne söötmine. Enne poegimist tuleb emist pesta
ning poegimiskoht puhastada ja desinfitseerida. Vabalt peetavad emised on poegimise ajal rahulikumad, eriti siis, kui
neil on pesategemise võimalus. Emis ei
tohiks olla liiga lahja, sest ta vajab küllaldaselt energiavarusid sünnitustegevuseks ja imetamiseks. Samas ei tohiks
emis olla ka rasvunud. Rasvunud sünnitusteed, samuti ka kõhukinnisus, võivad
osutuda füüsiliseks takistuseks ning põhjustada düstookiat. Emise seljapeki paksus peab olema alla 17 mm ja sööt sisaldama 7% kiudaineid, kusjuures päevane
joogiveevaru emise kohta peaks olema
vähemalt 30 l. Rasvumise ja kõhukinnisuse vältimine ning piisava veevaru tagamine vähendavad emiste poegimisjärgse piimatuse riski (Göransson jt,
1989; Martineau jt, 1992). Emise udara
tervis on oluline, kuna see tagab jõudlusele vastava ning küllaldase ternese- ja
piimatootluse (Maes jt, 2010). Seetõttu
võivad “sihtrühma” kuuluda ka varasema poegimisjärgse piimatusega ning üle
17(-23) mm seljapeki paksusega emised.

Põrsaste hooldamine
Põrsaste ellujäämise seisukohast on oluline piisav ternespiima manustamine kohe esimestel elutundidel ning piimaga
toitmine paari poegimisjärgse päeva
jooksul. Enamik võõrutuseelsetest surmadest leiab aset esimese 72 poegimisjärgse tunni jooksul, mistõttu on just see
ajavahemik eriti tähtis. Põrsa sünnikaal
on oluline ellujäämise tegur. Alla 1 kg
sünnikaaluga põrsaste elujõulisus on
madalam ning need vajavad erihooldamist. Esimestel elutundidel peab neile
kindlustama ternespiima piisava kättesaadavuse. Kui põrsad iseseisvalt ei toitu, peab loomapidaja neid kolmel esimesel laktatsioonipäeval sagedasti emise
nisade juurde paigutama. Abiks on väikeste, nõrkade või pesakonnas viimastena sündinud põrsaste märgistamine, mis
hõlbustab nende jälgimist esimese 72
elutunni vältel.
Suure pesakonnasisese heterogeenusega pesakondade puhul ei saa nõrgemad põrsad sageli piisavat hoolitsust.
Kasulik on eraldada suuremad põrsad
ülejäänutest paariks tunniks seinaga, et
paigutada väiksemad põrsad emise nisade juurde (eraldi imetamine). Samuti
võib esimese kuue laktatsioonitunni
jooksul koguda emiselt ternespiima, et
seda säilitada kas kaks päeva külmikus
või kuni kuus kuud sügavkülmikus. Siis
saab seda hiljem selleks kohandatud
jootmisvahendite abil nõrkadele põrsastele joota. Hiljem võib põrsastele sööta
piimaasendajat.

Emise hooldamine
Pikaleveninud poegimisega emised vajavad paaritamisel erikohtlemist. Õige seemendusaja kindlakstegemiseks tuleb jälgida ovulatsiooni. Kasulik on ka võõrutusjärgne paaripäevane söömise piiramine ehk nn ainevahetuslik puhkus. Tuleks
kaaluda võimalust eraldada ülikõrge viljakusega emised inna ajal ja tiinuse esimestel päevadel karjast. Kasulik on jälgida selliste emiste toitumust ning tagada
neile kõrgem söötmistase. Pikka aega on
arutletud selle üle, kas söömuse suurenemine on seotud progesterooni kliirensi tõusuga organismis. Paljud hiljutised
uuringud on sellesisulised teooriad ümber lükanud. Näiteks Prunier jt (1999)
andmeil ei mõjuta ovulatsioonijärgne
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2013
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söömuse suurenemine negatiivselt embrüote suremust. Mwanza jt (2000) ja Razdan jt (2004) näitasid aga, et toidust ilmajätmine 2–3 päeva pärast innaaja algust põhjustas munaraku hilinenud liikumise läbi munajuha. Tsuma jt (1996)
tõestasid koguni, et toidust ilmajätmine
10. ja 11. päeval alandas üldist progesterooni ja östradiooli taset. Kongsted
(2004b; 2006) uuris grupis peetavate
emiste söömiskäitumist ning järeldas, et
emistel, kes kulutasid söömisele vähem
aega, oli suurem risk uuesti indlema hakata. Hoving jt (2011) näitasid, et suhteliselt kõrge söötmistase tiinuse alguses
võib mõjuda soodsalt emise pesakonna
suurusele.
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Abortide sagedasemad põhjused ja
diagnoosimine veistel
Kerli Raaperi ja Piret Kalmus
EMÜ VLI teraapia osakond

Abordiks nimetatakse tiinuse enneaegset katkemist, millele järgneb kas loote
imendumine, väljutamine, mumifitseerumine, matsereerumine või putrefaktsioon. Veistel loetakse abordiks loote
surma 42.×210. tiinuspäeva vahel. Loote
hukkumine enne 42. tiinuspäeva on
embrüonaalne surm ning loote hukkumine alates 210. tiinuspäevast klassifitseeritakse surnultsünni alla. Abordi ja
enneaegse sünnituse piiriks loetakse tiinusjärku, mil loote karvkate on lõpuni
välja arenenud ja loode võib väliskeskkonnas ellu jääda. Laktatsiooni arvestuste osas on võetud selleks piiriks tiinuse
210. päev.
Aborte esineb kõigis veisefarmides ja
üksikute abortide teke ei ole tavaliselt
karja tervise probleem. Probleemkarjas
esineb aborte enam kui 3-5% 100 tiinuse kohta aastas või lühikese ajavahemiku jooksul tekib mitmeid aborte paljudel
loomadel korraga.
Abortide põhjuseid veistel on palju. Abordi põhjuse kindlakstegemine
on suur väljakutse ning seda õnnestub tuvastada vaid kuni 30–40% juhtudel. Abordid võivad olla idiopaatilised
(kindlakstehtava põhjuseta) või tuleneda ainevahetuslikest ja hormonaalsetest häiretest, söötmise puudujääkidest,
traumadest, mürgistustest või nakkushaigustest. Abordid võivad esineda kas
“puhanguna“, kus lühikese perioodi jooksul tekib mitmetel loomadel abort, või
on karjas abortide esinemissagedus pidevalt ülaltoodud kriteeriumist kõrgem.
Peamiselt põhjustavad abordipuhanguid
erinevad haigustekitajad, kes lehma organismi sattudes läbivad platsentaarbarjääri ning põhjustavad loote nakatumise.
Nakatunud loode sureb ja see väljutatakse emakast.
Abordi põhjuse kindlakstegemiseks
tuleb laboratooriumisse saata mitmeid
värskeid aborteerunud looteid koos platsentaga, millest oleks võimalik isoleerida
haigustekitajaid. Siinjuures on äärmiselt
oluline lisada juurde korrektne anamnees ja kliinilised andmed, mis on vajali-
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kuks infoks diagnoosi panemisel. Nakkushaigustest
põhjustatud
abortide
kindlakstegemiseks tuleb antikehade
määramiseks võtta mitmelt riskigrupis
olevalt loomalt paarisseerumi proovid
(vereproovid kahenädalase intervalliga
samadelt loomadelt). Üksiku vereproovi
seroloogiline uuring aborteerunud lehmalt või mullikalt ei ole üldiselt piisavaks
vahendiks lõpliku diagnoosi panekul.
Abordi tekkimise ajaks on antikehade tiiter jõudnud tavaliselt maksimumini ning
ühekordne antikehade tuvastamine ei aita abordi ja nakkusliku teguri vahelist
seost kinnitada. Peamisi nakkushaigustest põhjustatud aborte kirjeldatakse allpool esitatud tabelites. Sageli diagnoositakse laboratooriumis aborteerunud loodetest ja/või platsentast Arcanobacterium pyogenes, Bacillus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., Pseudomonas
spp., Staphylococcus spp. või Streptococcus spp. Tegemist on loomi ümbritsevas keskkonnas levinud ja tervete
loomade limaskestadel või soolestikus
elavate normaalsete asukatega. Teatud
tingimustel võivad nad emaslooma vereringesse sattuda ning läbi platsenta ka
loodet nakatada. Lehma enda immuunsüsteem on võimeline haigustekitajad
kahjutustama, kuid loote ebapiisava kaitsevõime tõttu ei suuda see neid elimineerida ning nii tekibki abort. Lehm ise
ei ole kliiniliselt haige. Olgugi et neid
baktereid isoleeritakse laborisse saadetud materjalist sageli, ei ole need kunagi
abordipuhangu primaarseks põhjuseks.
Mitmete bakteriaalsete abortide tekkimisel tuleks üle vaadata emasloomade tervist mõjutavate tegurite esinemine karjas, mis soodustavad bakterite levikut
lehma organismis. Sageli on abortide
primaarseks tekkepõhjuseks kas mõni
artiklis mainitud mittenakkuslik või nakkuslik tegur.
Peamised mittenakkuslikud abordi
põhjused
Loote geneetilised anomaaliad jäävad sageli diagnoosimata ning on pigem
abordi põhjuseks üksikutel loomadel,
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aga mitte abordipuhangu korral. Geneetilised anomaaliad võivad põhjustada
lootel väliseid muutusi, kuid fenotüübilisi
muutusi ei pruugi esineda.
Kuumastress võib mõju avaldada piimakarja sigivusele, halvendades eeskätt
loomade tiinestuvust. Kuumastressi korral arenevad lootel hüpotensioon, hüpoksia ja atsidoos. Palavikust tingitud
hüpertermia on sagedamini abordi tekke
põhjuseks kui kõrgest väliskeskkonna
temperatuurist tingitud kehatemperatuuri tõus.
Traumad on harva abordi põhjuseks,
sest loode on emakas hästi kaitstud lootevedelike ning vatsa poolt.
Toksilised ained võivad põhjustada
nii aborte kui embrüonaalset surevust.
Riknenud söötades (riknenud silo, isekuumenenud teravili, kopitanud või hallitanud hein, põhk või jõusööt, pärast niitmist kuumaks läinud haljassööt jne) leidub hallitusseente toksiine, nende kõrge
nitritite ja nitraatide sisaldus võivad olla
abordi põhjuseks.
Mükotoksiine tootvatest seentest kutsuvad enim aborte esile Aspergillus

spp., Absidia spp., Mucor spp., Rhizopus spp., Candida spp. ja Mortierella
spp. Näiteks Fusarium’i perekonna seente sekundaarse metaboliidi zearalenooni
kõrge tase söödas võib veistel aborte
põhjustada, kuid tavaliselt nii suuri toksiinikoguseid “loomulikul teel saastunud” söötadest ei leita. Abordid tekivad
sagedamini tiinuse viimases trimestris,
emasloomal ei esine haigustele iseloomulikke kliinilisi tunnuseid, v.a päramiste
peetus.
Mükotoksiinide toimel areneb platsentiit koos lootekestade paksenemise ja
nekroosiga. Platsenta on iseloomulikult
paksenenud ja nahkjas, tabandunud on
nii kotüledoonid kui ka nende vaheline
ala. Aspergilloosi korral on loode kõhnunud ja dehüdreerunud, tal esinevad paljukoldelised, kuivad, kestendavad nahakahjustused (umbes 25% tabandunud
loodetest).
Vaatamata sellele, et paljud abordid
jäävad lõpliku diagnoosita, on hinnanguliselt umbes 50% abortide põhjuseks siiski

nakkuslikud haigustekitajad.

Abordid tiinuse varajases järgus
Haigustekitaja,
haigus
Kampülobakterioos
(Campylobacter
fetus spp.
veneralis)

Tiinusjärk

Levikuteed

Muutused lootes

Põhjustab ajuPaaritamisel Aborteerunud loode
tist sigimatust
kasutatavad on autolüüsunud,
või varajast
pullid.
esinevad põletikulised
embrüonaalset
muutused organites.
surma, kuid
Platsentiit.
võimalikud on
ka sporaadilised
abordid 4.-8. tiinuskuu vahel.

Diagnoosimine
Diagnoos pannakse
haigustekitaja isoleerimisega
loote libediku sisust või
platsentast.

Abordid tiinuse hilisjärgus
Haigustekitaja,
haigus
Leptospiroos
(Leptospira
interrogans
serotüüp
hardjo-prajitno,
L. borgpetersenii
hardjo-bovis,
L. pomona)

Tiinusjärk

Levikuteed

Muutused lootes

Diagnoosimine

Abordid alates
4. tiinuskuust
ja nõrkade
vasikate
sündimine.

Nakatunud
loomade
uriini,
aborteerunud
loomade
emakanõrega
saastunud
keskkonna
vahendusel.

Aborteerunud loode
on tavaliselt
autolüüsunud,
aneemiline, ikteeriline
ja turses. Võib esineda
hemoglobinuuriat,
verevalumeid
serooskestadel,
hepatiiti ja nefriiti.

Seroloogia on
väheinformatiivne (kuni 50%
L. hardjo infektsiooni tõttu
aborteerunud lehmadest on
seronegatiivsed). Madal
antikehade tiiter ei välista
leptospiroosi abordi
põhjusena.
Tekitaja või selle DNA
määramine loote kudedest
(maksast, neerudest, ajust),
platsentast või aborteerinud
looma uriinist. Autolüüsi tõttu
on tekitaja isoleerimine
raskendatud.
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Listerioos
(L. monocytogenes)

Sporaadilised
abordid kahel
viimasel
tiinuskuul.

Listeeriad
elavad mullas,
vees, valesti
käärinud silos
(pH üle 5,0).

Aborteerunud looted
on tavaliselt turses ja
autolüüsunud.
Platsentiit.
Palju nekroosikoldeid
maksas, põrnas ja
müokardis. Enamikul
aborteerunud loodetel
on maksas
hallikasvalged kuni
2 mm kolded.
Sarnaseid koldeid võib
leida kotüledoonides.

Tekitajat võib kultiveerida
tupenõrest 2 nädala jooksul
pärast abordi tekkimist ning
samaaegselt võib teda samuti
isoleerida piimast või roojast.
Seroloogia on mittespetsiifiline,
kuna paljudel kliiniliste
juhtudega karja loomadel on
kõrge antikehade tiiter.
Bakterioloogia loote maksast,
põrnast, kopsust, platsentast,
loote mao sisust.

Salmonella spp. Abort võib
Keskkonna,
(S. dublin,
tekkida tiinuse eeskätt rooja
S. typhimurium) igas järgus,
vahendusel.
sagedamini
kolmandas
trimestris.

Platsentaarne nekroos, Tekitajat saab isoleerida
turse ja verevalumid. aborteerunud loote organitest.
Loode võib olla
autolüüsunud.

Veiste
herpesviirus 1
(veiste nakkav
rinotrahheiit)

Abordid
tavaliselt 5.-9.
tiinuskuul.

Levik loomade vahel
kontaktnakkuse või
õhu kaudu.

Loote mõõdukas
Viiruse isoleerimine või
autolüüs, fokaalne
antigeeni tuvastamine
nekrotiseeruv hepatiit. platsentast ja loote organitest.
Maternaalne tiiter on harva
diagnostilise väärtusega, sest
tõus tekib ainult abordi ajaks.

Brutselloos
(Brucella
abortus)

Kolmas
trimester.

Teised
nakatunud
loomad, kes
on püsivad
haiguse
kandjad ja
potentsiaalsed eritajad.
In utero
nakkus.

Tüüpilised muutused
on nekrotiseeruv
platsentiit ja
põletikulised
muutused
aborteerunud loote
kudedes
(bronhopneumoonia,
fibrinoosne serosiit).

Proovid loote organitest ja
lümfisõlmedest, platsentast,
piimast, tupelimast või emaka
eksudaadist.
Emaslooma seroloogiline
uuring.

Neosporoos
(N. caninum)

Enamik aborte Ülekanne on
tekib 5.-7.
vertikaalne,
tiinuskuul.
aga ka
horisontaalne
(koera roojast
pärit
ootsüstidega
saastunud
sööda
söömisel).

Loode on
autolüüsunud.
Degeneratiivsed ja
põletikulised
muutused loote
kudedes, eriti
kesknärvisüsteemis,
südames ja maksas.
Kotüledoonides on
kuni 2 mm valkjad
nekroosikolded ja
kaltsifikatsioon.

Seroloogia väheinformatiivne antikehade olemasolu emal ja
aborteerunud lootel (pleura
vedelikust või seerumist) ei
tõesta etioloogilist seost.
Lõplik diagnoos neospora
tahhüsoidide leidmisel loote
kudedest ning teiste abordi
põhjuste välistamisel.
Neosporoosi antigeeni võib
kindlaks teha PCRga.
Seroepidemioloogiline uuring
karjas.

Abordid igas tiinuse järgus
Haigutekitaja,
haigus
Veiste viirusdiarröa viirus
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Tiinusjärk

Levikuteed

Muutused lootes

Diagnoosimine

Võib põhjustada varajast
embrüonaalset
surma, loote
väärarenguid
või aborte igas
tiinusjärgus.

Nakkusallikaks on püsiinfitseeritud
ja mööduva
nakkusega
loomad.

Loode võib olla
mumifitseerunud,
autolüüsunud või
värske ning esineda
võib väärarenguid

Viiruse isoleerimine loote
kudedest.
Antikehade tuvastamine loote
rinnaõõne vedelikust näitab, et
loode oli prenataalselt
viirusega kokku puutunud,
kuid seda ei saa võtta kui
abordi põhjust.
Maternaalne tiiter ei ole
diagnostiline, kuna tiitri tõus
esineb tavaliselt enne aborti.
Karja seroloogiline uuring.
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Histophilus
somni

Igas tiinuse
järgus.

Kontaktid
haigete loomadega.

Lootel ei ole olulisi
Haigustekitaja isoleerimine
muutusi. Nekrotiseeruv lootest või platsentast koos
platsentiit.
histoloogilise kinnitusega
platsentiidist ja teiste
põhjuslike tegurite
välistamisega.
Paarisseerumite puhul näitab
tiitri neljakordne suurenemine
aktiivset infektsiooni.

Schmallenbergi Igas tiinuse
viirus
järgus
(ortobunjaviirus)

Siirutavad
verdimevad
sääsed (Culicoides
spp.).

Nakatudes 70. ja 180.
tiinuspäeva vahel tekivad väärarengud (artrogrüpoos, selgroo lihaste atroofia, sisemine brahhügnaatia,
muutused kesknärvisüsteemis). Hilisemal
nakatumisel võib loode olla väliste haigustunnusteta.

Tekitaja DNA määramine loote
ajutüvest, amnionivedeliku
tampooniproovidest, loote
nabaväädist. Võib
kombineerida antikehade
määramisega loote rinnaõõne
vedelikest.

Sinikeel
(orbiviirus)

Igas tiinuse
järgus, veistel
sagedamini
seotud ümberindlemistega.

Siirutavad
verdimevad
sääsed (Culicoides
spp.).

Skeleti- ja
närvisüsteemi
anomaaliad
(hüdranentsefaalia,
porentsefaalia ja
artrogrüpoos).

Viiruse isoleerimine loote
ajust, põrnast või täisverest
PCR analüüsiga,
prekolostraalsete antikehade
esinemine lootel.

Mükoplasmoos
(Mycoplasma
bovis, Mycoplasma bovigenitalium)
Ureaplasmoos
(Ureaplasma diversum)

Igas tiinuse
järgus,
ureplasmoos
peamiselt tiinuse viimases
trimestris.

Otsesed kon- Tekib platsentiit ja
taktid nakalootel pneumoonia.
tunud loomaga, nakkus levib
uriiniga saastunud keskkonnast ja
sugulisel
teel.

Haigustekitajat saab isoleerida
tupest, platsentast, lootest.
Haigustekitaja leidu võib
seostada haigusega, kui
esineb ka platsentiit või
põletikutunnused loote
organites.
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Lindude lihaseoslastest (Sarcocystis spp)
Toivo Järvis
EMÜ VLI nakkushaiguste osakond

Sissejuhatuseks
Oma kaaskirjas elektrooniliselt mulle
saadetud piltidele (joonis 1) kirjutab Raivo Mogilnõi Pärnust: ”Saadan paar pilti
sinikaelpardist. Rinnalihased on selliseid
riisitera sarnaseid rasvjaid paunakesi
täis. Neid leidus ka kintsudel ja alakõhul.
Kas võiks olla tegu parasitaarse tabandumisega? Olen ka korra varem sarnast
pilti näinud, kuid siis oluliselt väiksemas
ulatuses.“
Nii intensiivset lihaseoslastega tabandumist ei ole ka mina varem näinud, pilt
on tõesti ”võimas”.

Joonis 1. Lihaseoslaste kogumid sinikaelpardi rinnalihastes (R. Mogilnõi, 2012)

Sarkotsüstioos ehk lihaseoslastõbi
Haiguse klassikalise määratluse järgi on
sarkotsüstioos Sarcocystis’e prk eosloomade tekitatud karnivooride ja inimese
soolestiku ning sõraliste, hobuste ja lindude lihaste ja siseelundite tabandusega
kulgev algloomtõbi.
Linnud on leitud olevat vaheperemeesteks koguni 22-le Sarcocystis’e prk
liigile ja on mitmetele liikidele ka lõppperemeesteks (Odening, 1998; Dubey jt,
2004). Väga levinud on sarkotsüstid
uluklindudel, kodulindudest on registreeritud kanade (S. horvathi; S. wenzeli)
ja partide (S. rileyi) tabandumist. Lõppperemehed mitmetele lihaseoslase liikidele on teadmata (Parasitic diseases’ ,
2008).
Lihaseoslased kuuluvad koktsiidide
hulka, kelle arengus on nii soole- kui ka
koejärgud (joonis 2). Kui parasiidi vaheperemeheks olevad partlased neelavad
alla lõpp-peremehe (koer, ka kass ja
kärplased) roojaga väliskeskkonda eritunud nakkusvõimelisi (sporuleerunud)
sporotsüste,
vabanevad
soolestikus
tsüstidest sporosoidid. Need liiguvad läbi sooleseina mesenteriaallümfisõlmede
arteriaalsesse endoteeli, kus toimub pa-
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rasiitide esmane suguta paljunemine
(skisogoonia). Edasine skisogoonia toimub mitmete siseelundite endoteelirakkudes, sel ajal ilmnevad ka patoloogilised muutused, moodustuvad skisondid.
Viimaste lagunemisel kanduvad vabanenud merosoidid verega vöötlihasrakkudesse, tekivad kärgja ehitusega lihasetsüstid, mis sisaldavad arvukalt merosoide.
Mikroskoopiliselt on võimalik S. rileyi
lihasetsüste partide skeletilihastes leida
85 päeva pärast nakatumist, makroskoopiliselt aga 154 päeva pärast. Siis võib
nende pikkus olla vahemikus 2–8 mm ja
laius umbes üks mm.
Üksikud sarkotsüstid võivad olla isegi
mõne cm pikkused (Flynn’s parasites’,
2007). Sarkotsüstid partide lihastes ei
ole neile tõvestavad.
Kui nüüd lindude sarkotsüstide lõppperemehed (sageli karnivoorid) lihasetsüste sisaldavat liha söövad, vabanevad
nende soolestikus merosoidid, tungivad
sooleepiteeli rakkudesse ja algab sugulise sigimise ehk gametogoonia järk. Tekivad gametotsüüdid, edasi mikro- ja
makrogameedid, mis ühinevad, moo-
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Joonis 2. Lihaseoslase arenemistsükkel (Järvis, 2011)

dustuvad sügoodid. Õrna kestaga ümbritsetud sügooti nimetatakse ootsüstiks.
Järgnev arengujärk on sporogoonia, mille tulemusena saavutavad ootsüstid nakkusvõime (iga ootsüst sisaldab kaks sporotsüsti, igas sporotsüstis on neli sporosoidi). Lõpp-peremeeste roojaga väljutatud ootsüstid või neist vabanenud
sporotsüstid on kohe nakkusohtlikud
kindlatele vaheperemeeste liikidele.
On oluline märkida, et inimene on
lõpp-peremeheks S. hominis’ele (veiseliha söömisel) ja S. suihominis’ele (sealiha söömisel).
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Toorpiima ohutusest põhjalikumalt
Kadrin Meremäe1, Mati Roasto1, Piret Kalmus2, Arvo Viltrop3,
Toomas Kramarenko4
1
3

EMÜ VLI toiduhügieeni osakond, 2EMÜ VLI teraapia osakond,
EMÜ VLI nakkushaiguste osakond, 4Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Sissejuhatus
Piim on unikaalne tasakaalustatud toit nii
laste kui täiskasvanute toidulaual, sest
selle koostisesse kuuluvad kõik meie organismile vajalikud toitained: valgud,
rasvad, süsivesikud, vitamiinid, mineraalained. Kuigi piima tarbitakse enamasti kuumtöödeldult, siis viimasel ajal
on üha enam populaarsust kogunud ka
toorpiima tarbimine, kuna selle kättesaadavus kaubanduskettides kas pudelipiimana või toorpiimaautomaatide kaudu
on loonud selleks võimalused. Samuti
on inimeste seas levinud arvamus, et
kuumtöötlemata joogipiima toitaineline
väärtus on pastöriseeritud piimaga võrreldes oluliselt parem. Välisriikides läbi
viidud küsitluste tulemustele toetudes
võib väita, et toorpiima järjest suureneva
populaarsuse põhjuseks on tarbijate arvates kõrge toitaineline väärtus ning naturaalne maitse (Kaylegian jt, 2008;
Jayarao jt, 2006).
Sobivast kasvukeskkonnast tingituna
võib kuumtöötlemata piim sisaldada erinevaid patogeenseid baktereid (Oliver jt,
2009). Euroopa riikides teostatud teadusuuringud on näidanud, et toorpiim
võib sisaldada järgmisi toidupatogeene:
Listeria monocytogenes, Campylobacter
spp, Salmonella spp, Escherichia coli,
Yersinia enterocolitica, Staphylococcus
aureus, Bacillus cereus, Streptococcus
agalactiae, Brucella abortus, Mycobacterium bovis, Mycobacterium avium
subspp paratuberculosis (Ruusunen jt,
2013; Hill jt, 2012; Giacometti jt, 2012;
De Reu jt, 2004). Seega võib toorpiim
kujutada potentsiaalset ohtu tarbijate
tervisele. Kirjanduse andmetel on toorpiima tarbimist seostatud paljude haiguspuhangute ja toidumürgistusjuhtumite esinemisega maailmas (Newkirk jt,
2011; Oliver jt, 2009; Lundén jt, 2004),
näitena on mõned haiguspuhangud registreeritud Ühendkuningriigis (Gillespie
jt, 2003) ja Prantsusmaal (De Buyser jt,
2001). Euroopa riikides tehtud teadusuuringutes leitud patogeensete bakterite
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esinemissagedus toorpiimas on esitatud
tabelis 1.
Käesoleva artikli eesmärgiks on anda
põhjalikum ülevaade toorpiima ohutusest, võttes aluseks toorpiimaalased teadusuuringud.

Listeria monocytogenes toorpiimas
L. monocytogenes on looduses ja keskkonnas laialt levinud patogeen, mida on
isoleeritud mullast, pinnasest, fekaalidest, veest, loomadelt, putukatelt jne
(Martin ja Fisher, 2000). Nii võib L. monocytogenes puudulikust toorpiima tootmishügieenist või piimaga kokkupuutuvate töötajate hügieenireeglite rikkumisest tulenevalt olla sageli toorpiimas leitav patogeen (Lundén jt, 2004). Kui lüpsihügieeni nõuded on täidetud, peaks
bakteri sattumine udara ja nisade pinnalt
toorpiima olema välistatud. Samas Ruusunen jt (2013) leidsid, et L. monocytogenes’e kontaminatsioon esines nii suurtes kui väikestes piimafarmides hoolimata sellest, et rakendati häid hügieenitavasid. Kord juba väliskeskkonnast toorpiima sattunud bakter on võimeline kiiresti
kohanema ja ka paljunema piimatootmiskeskkonnas ning pikka aega eluvõimelisena püsima piimaga kokkupuutuvatel seadmetel, kus võib olla raske rakendada piisavat sanatsiooni ehk seadmete
pesu ja desinfitseerimist (Lundén jt,
2000; Miettinen jt, 1999). Puuduliku
seadmete sanatsiooni korral moodustavad listeeriad farmiseadmete pindadel
biokile (Latorre jt, 2010). Biokilede tekkest tingituna põhjustavad listeeria bakterid korduvaid probleeme toorpiima
tootmishügieenis, kuna piima saastumine toimub ikka ja uuesti samade piimaga
kokkupuutuvate pindade kaudu. Tulemuseks on L. monocytogenes’e regulaarne
madala arvukusega esinemine jahutipiimas (tavaliselt <10 pmü/ml) ning seda
mitmete kuude vältel (Ryser, 2002). Oluline on teada, et L. monocytogenes suudab paljuneda madalatel temperatuuri-
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del (Kasalica jt, 2011; Hudson jt, 1994) ja
erinevatel pH väärtustel (Farber jt, 1989),
mis võimaldab nimetatud patogeenil
edukalt paljuneda toorpiimas, ja piima
pikemaajalisel säilitamisel külmikus kujutada ka ohtu inimese tervisele.
Euroopas teostatud uuringud on näidanud, et L. monocytogenes’t esineb
keskmiselt 2,5–6% toorpiima proovidest
(Kasalica jt, 2011). Kõrgeim (15,6%)
L. monocytogenes’e
esinemissagedus
toorpiimas on leitud Šotimaal (Jay jt,
2005). Teistes Euroopa riikides jäävad
L. monocytogenes’e esinemissagedused
oluliselt madalamaks, näiteks Soomes
(Ruusunen jt, 2013), Hispaanias (Vilar jt,
2007), Belgias (De Reu jt, 2004) ja Prantsusmaal (Desmasures jt, 1997) vahemikku 5,5–6,5%. Hiljutine Soomes läbi viidud uuring näitas, et L. monocytogenes’e
arvukused toorpiimas jäävad vahemikku
<1-30 pmü/ml (Ruusunen jt, 2013). Nii
Austrias, Põhja-Itaalias, Rootsis kui Tšehhis on leitud, et 1‑2,1% toorpiimaproovidest on L. monocytogenes’e suhtes positiivsed (Giacometti jt, 2012; Navratilova
jt, 2004; Waak jt, 2002; Deutz jt, 1999).
Toorpiimast ei ole L. monocyto-genes’t
isoleeritud näiteks Lätis (Konosonoka jt,
2012), Norras (Mørk jt, 2003) ja Šveitsis
(Stephan ja Bühler, 2002). Eestis aastatel
2008–2010 analüüsitud toorpiimaproovides oli L. monocyto-genes’ga saastumise
protsent 18,1% (Kramarenko jt, 2013).
2010. aastal Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis teostatud L. monocytogenes’e
levimuse uuringus analüüsiti 152 toorpiimaproovi, millest 18,4% osutusid positiivseteks (publitseerimata andmed).

Campylobacter jejuni toorpiimas
Termofiilsete kampülobakterite ja toorpiima saastumise seostest kirjutati põhjalikult 2012. aasta Loomaarstlikus Ringvaates nr 3 (Roasto, 2012). Sarnaselt
L. monocytogenes’ele on ka Campylobacter spp looduses laialt levinud bakter.
Kui termofiilne Campylobacter spp on
toorpiimas esindatud, siis on ta sinna
reeglina sattunud lehma ümbritsevast
keskkonnast lüpsijärgse saastumise tulemusena. Siiski on teadlased arvamusel,
et toorpiimast võib leida kampülobaktereid harva. Näiteks Ruusunen jt (2013) ja
Hakkinen ja Hänninen (2009) leidsid, et
Soomes analüüsitud toorpiimaproovid ei

sisaldanud termofiilseid kampülobaktereid. Seda kinnitavad ka toorpiima uuringud Norras (Mørk jt, 2003) ja Šveitsis
(Stephan ja Bühler, 2002). Termofiilseid
kampülobaktereid on leitud toorpiima
proovidest vahemikus 1,4–4,6% PõhjaItaalias (Giacometti jt, 2012), Poolas
(Wysok jt, 2011), Suurbritannias (de Louvois ja Rampling, 1998) ja Prantsusmaal
(Desmasures jt, 1997). Oluliselt kõrgem
C. jejuni’ga toorpiima proovide saastumise määr (17%) on avastatud Saksamaal (Ormeci ja Ozdemir, 2007). Nii
Newkirk jt (2011) kui Schildt jt (2006) on
leidnud, et ohtu tarbijate tervisele, mis
võib esineda C. jejuni’t ja C. coli’t sisaldava toorpiima tarbimisel, ei saa alahinnata, kuna termofiilsed kampülobakterid
on tihti põhjustanud toorpiima tarbimisega seotud haiguspuhanguid, sh gastroenteriite. Näiteks 2011. aastal registreeriti Rootsis toorpiima tarbimisega
seotud haiguspuhang, kus registreeritud
andmete alusel haigestus kampülobakterioosi 12 inimest (Hansson jt, 2011).

Yersinia
mas

enterocolitica

toorpii-

Sarnaselt kampülobakteritele on ka Y.
enterocolitica looduses laialt levinud
(vees, loomadel, sõnnikus jne). Kui Y.
enterocolitica’t toorpiimas leidub, siis on
see sinna sattunud lüpsilehma ümbritsevast farmi keskkonnast. Nõuetekohase
hügieeni tingimustes toodetud toorpiim
ei ole olnud märkimisväärseks jersinioosi nakatumise põhjuseks, kuid toorpiima
saastumise korral on bioloogiline oht inimese tervisele olemas. Y. enterocolitica
esinemissagedusi on toorpiimas uuritud
vähe. Küll aga näitas Soomes hiljuti läbi
viidud uuring, et 7,7% toorpiimaproovidest sisaldasid Y. enterocolitica’t (Ruusunen jt, 2013). Siiski oli antud juhul tegemist mittepatogeensete tüvedega. Võrdluseks: Prantsusmaal teostatud uuringust selgus, et koguni 36% toorpiimaproovidest oli saastunud Y. enterocolitica’ga (Desmasures jt, 1997).

Bacillus cereus toorpiimas
Sarnaselt teistele eelmainitud toidupatogeenidele on ka B. cereus looduses laialt
levinud, s.t. karjamaal, pinnases, sõnnikus, loomade allapanus jne. Seetõttu
võib nimetatud bakter kergesti lehmade
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lüpsmise ajal sattuda väliskeskkonnast
ka toorpiima. Toorpiima peamiseks saastumise allikaks on lüpsilehmade kokkupuutest väljaheidete ja allapanuga saastunud udar ja nisade pinnad (Christiansson, 2002), aga ka puudulikult pestud ja
desinfitseeritud seadmed. Sarnaselt
L. monocytogenes´le on B. cereus võimeline moodustama seadmete pindadel
biokilet, mis saastab toorpiima iga kord,
kui piim saastunud pinnaga kokku puutub (Batt, 2000). Kui lüpsihügieen on
teostatud nõuetele vastavalt, siis on võimalik
olulisel
määral
vähendada
B. cereus’e sattumist toorpiima. Arvatakse, et B. cereus’e esinemine toorpiimas
on tavaline ehk suhteliselt sagedane
nähtus ning nimetatud bakterite arv
toorpiimas jääb enamasti madalaks.
Soomes läbi viidud uuring näitas, et kuigi 20,8% toorpiimaproovidest olid
B. cereus’ega saastunud, oli bakterite
arv nendes proovides keskmiselt 1 pmü/
ml (Ruusunen jt, 2013). Eelnevast tingituna on eelmainitud autorid väitnud, et
sellise toorpiima tarbimisel on B.
cereus´est tingitud risk tervisele väike.
Samas tuleb meeles pidada, et optimaalsetes tingimustes (nt ohutsooni temperatuur ja piima maatriks) on paljud Bacillus cereus´e tüved võimelised produtseerima enterotoksiini ning põhjustama
toidumürgistusi, eriti riskirühmadesse
kuuluvatel inimestel nagu väikelapsed,
vanurid jne (Roasto jt, 2011).

Salmonella spp toorpiimas
Sarnaselt teistele toidupatogeenidele on
Salmonella toorpiimas esinemine tingitud lüpsilehma ümbritseva keskkonna
saastumisest ja ebapiisavast lüpsihügieenist. Uuringud Euroopas kinnitavad
väga madalaid Salmonella spp esinemismäärasid toorpiimas. Soomes (Ruusunen jt, 2013), Belgias (De Reu jt, 2004)
ja Šveitsis (Stephan ja Bühler, 2002) ei
ole toorpiimaproovidest salmonellasid
leitud, kuid näiteks Iirimaal on neid isoleeritud 0,1% proovidest (Rea jt, 1992) ja
Põhja-Itaalia
toorpiimaautomaatidest
müüdud piimas 1% proovidest (Giacometti jt, 2012). Vaatamata madalatele arvukustele on salmonellade esinemine
toorpiimas väga oluliseks ohuks inimese
tervisele ning seetõttu ei tohi müüdavas
toorpiimas antud patogeene esineda.
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Escherichia coli toorpiimas
Sarnaselt teistele eelmainitud toidupatogeenidele on ka E. coli looduses sageli
leitav nt pinnavees, mullas, taimedel,
söödas, sõnnikus jne. Järelikult võib
E. coli toorpiima puuduliku lüpsihügieeni
korral sattuda farmi tasandil hõlpsasti ka
toorpiima. Uuringud on näidanud, et kokku kuni 32% Norra (Mørk jt, 2003) ja
45,4% Soome (Ruusunen jt, 2013) toorpiima proovidest sisaldavad E. coli’t. Soome uuringus oli E. coli arvukus toorpiimas keskmiselt 5 pmü/ml. Toorpiima hügieeni seisukohalt on E. coli’t defineeritud
kui tinglikku patogeeni, mis näitab eelkõige piima tootmis- ning töötlemishügieeni
taset, olles piima fekaalse saastumise indikaatoriks (Ruusunen jt, 2013). Toorpiimast tingitud haiguspuhangute põhjustajateks peetakse siiski Shiga-toksiini tootvat E. coli bakterit (STEC), tuntud ka kui
enterohemorraagiline E. coli (EHEC) ja
verotsütotoksiine tootev E. coli (VTEC). E.
coli (STEC) nakkusdoos on madal (Karmali, 2004) ning on teada mitmeid tõsiseid toorpiimaga seotud haigusjuhtumeid
(Guh jt, 2010; Denny jt, 2008). Teadusuuringud on näidanud, et 3,9% Saksamaal
(Klie jt, 1997) ja 2,7% Soomes (Ruusunen
jt, 2013) uuritud toorpiimaproovidest olid
saastunud just Shiga-toksiini tootva E. coli bakteri tüvega (STEC), mis on toorpiima tarbijatele tõsiseks ohumärgiks. Kokku 3% uuritud toorpiimaproovist Austrias
(Allerberger ja Dierich, 1997), 1% uuritud
toorpiimaautomaatide piimast Põhja-Itaalias (Giacometti jt, 2012) ja 0,7% toorpiima proovidest Belgias (De Reu jt, 2004)
on sisaldanud E. coli’t O157:H7. Norra ja
Šotimaa uuringutes nimetatud toidupatogeeni ei leitud (Mørk jt, 2003; Coia jt,
2001). Kõige hiljutisema E. coli poolt põhjustatut haiguspuhangu näitena võiks esitada Soomes toorpiima tarbimisest põhjustatud juhtumi, kus mittetüüpilise E. coli
O157 esinemise tõttu haigestus kuus last
ja kaks täiskasvanut (Hallanvuo jt, 2012).

Koagulaaspositiivsed stafülokokid (sh Staphylococcus aureus)
toorpiimas
Kuigi S. aureus’t esineb väliskeskkonnas
laialdaselt, siis erinevalt E. coli’st toimub
toorpiima saastumine S. aureus’ega pigem udarapõletikuga lehma kui farmi
keskkonna kaudu. S. aureus on tuntud

TOIT
kui üks sagedasemaid udarapõletiku tekitajaid lehmadel (Ruusunen jt, 2013).
Nakkus võib levida loomade hulgas eeskätt lüpsi ajal, kui nisakannud ja lüpsja
käed on saastunud, aga ka putukate, nt
kärbeste vahendusel. Lõpptarbijale turustatavas toorpiimas ei tohi S. aureus’e
arvukus olla üle 500 pmü/ml-s. Toorpiima tootmishügieeni seisukohalt on
S. aureus’t defineeritud kui tinglikku patogeeni, mis näitab eelkõige piima tootmis- ning töötlemishügieeni taset. Seega, kui S. aureus’t toorpiimas esineb, tuleks puudujääke otsida eeskätt toorpiima
tootmistavades, sh mastiidi kontrollis.
S. aureus’e esinemine toorpiimas võib
kujutada ohtu ka inimeste tervisele, kuna
nimetatud bakteri mitmed tüved on toorpiima toatemperatuuridel säilitamisel
võimelised tootma ka enterotoksiine
(Jørgensen jt, 2005), mille esinemine
toorpiimas võib esile kutsuda tarbijate
haigestumise. Ruusunen jt (2013) on
leidnud, et ühtekokku 34,4% uuritud
proovidest sisaldavad koagulaaspositiivseid stafülokokke, mille arvukus toorpiimas on keskmiselt 25 pmü/ml. Normanno jt (2005) uuring kinnitab samuti, et
koagulaaspositiivsed stafülokokid on
toorpiimas väga levinud ja võivad kujutada reaalset ohtu inimese tervisele, kuna on registreeritud mitmeid toorpiima
tarbimisega seotud haiguspuhanguid
(Ostyn jt, 2010; De Buyser jt, 2001). Teistes uuringutes on leitud, et 62% toorpiima proovidest Prantsusmaal (Desmasures jt, 1997), 47,3% Norras (Jakobsen jt,
2011), 32,5% Poolas (Korpysa-Dzirba ja
Osek, 2011) ja 17% Hollandis (Howard,
2006) on sisaldanud S. aureus’t. Varasem Norra uuring näitas, et koguni
85,5%
proovidest
olid
saastunud
S. aureus’ega (Jørgensen jt, 2005). Kui
eeltoodud uuringutes on S. aureus’e arvukus jäänud üldjuhul alla 500 pmü/ml,
siis Howard (2006) on leidnud, et
S. aureus’e arvukus on kõikides uuritud
proovides olnud üle 500 pmü/ml.

Str. agalactiae toorpiimas
Sarnaselt S. aureus’ele on ka Str. agalactiae üks nakkavamaid udarapõletiku tekitajaid veistel ning selle esinemine viitab
väga halvale udaratervise olukorrale lüpsikarjas. Str. agalactiae kuulub B grupi
streptokokkide hulka ning inimese naka-

tumine on võimalik. Inimestel võib
Str. agalactiae põhjustada kurgu limaskesta põletikku, septilisi artriite ning see
koloniseerub tihti ka naiste suguelundite
limaskestale. Kõige ohtlikum on nakkus
vastsündinud lastele, kellel võib tekkida
septitseemia. Vastsündinud saavad nakkuse sünnitusteedest, kui ema on
Str. agalactiae kandja (Shutchat, 2001).
Aastatel 2007–2009 uuriti udarapatogeene 190-st Eesti piimakarjast; koguni
23,6% uuritud karjadest olid Str. agalactiae positiivsed (Kalmus jt, 2010).

Resistentsete bakterite või nende geenide ülekanne toorpiima
kaudu.
Loomade ravi antibiootikumidega toob
alati kaasa mingi hulga resistentsete
mikroobide tekke ja seda nii patogeensete bakterite kui ka normaalmikrofloora
hulgas. Viimaste aastate uuringud näitavad selgelt ka resistentsete bakterite ülekannet loomadelt inimesele ja vastupidi
(Holmes ja Zadoks, 2011). Loomadega
seotud metitsilliinresistentsed stafülokokid (MRSA) kanduvad peamiselt loomadega töötavatele inimestele, kuid ülekanne kuumtöötlemata toidu (liha, piim) vahendusel laiematele inimrühmadele on
samuti võimalik. Erinevates riikides läbi
viidud jahutipiimade uuringutes on leitud 1,8–4% MRSA-positiivseid proove
(Haran jt, 2012; Kreausukon jt, 2012;
Bronzo jt, 2012). Pastöriseeritud piima
tarbimisel MRSA nakkuse saamise riski
pole, kuid töötlemata toorpiima vahendusel on oht MRSA ülekandeks inimestele.

Kokkuvõte
Teadusuuringutega on tõestatud, et toorpiimaproovides võib leiduda nii L. monocytogenes’t, termofiilseid kampülobaktereid, koagulaaspositiivseid stafülokokke (sh S. aureus), Y. enterocolitica’t,
B. cereus’t, Salmonella spp kui verotoksilist E. coli’t. Nimetatud toidupatogeenid satuvad toorpiima enamasti lüpsilehmi ümbritsevast keskkonnast ja seda on
praktiliselt võimatu vältida ka kõige paremates tootmistingimustes. Lisaks eritavad nakatunud loomad paljusid patogeene piima kaudu otse (Listeria spp, Mycobacterium spp, Streptococcus spp,
Staphylococcus spp, Coxiella burnetti,
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puukentsefaliidi viirus jne). Uuringute
põhjal võib järeldada, et loetletud toidupatogeenide esinemismäärad toorpiimas
on enamasti suhteliselt madalad. Ei tohi
aga unustada, et mitmete patogeenide
puhul on nakkuslik doos sedavõrd väike,
et ka kõige kõrgematele kvaliteedinõuetele vastav toorpiim võib olla nakkusohtlik. Toitaineline kvaliteet on küll oluline,
kuid võrreldes ohutusega on see siiski
teisejärguline. Eesti senine praktika on
keskendunud eelkõige toorpiima kvaliteedinäitajatele. Uuringud eelpoolnimetatud patogeenide suhtes moodustavad
uuringute kogumahust väga väikese osa.
Toorpiimana turustatava piima suhtes
kehtib erinõudena põllumajandusministri
määruses nr 71 §4 sätestatud mikrobioloogiline
kriteerium
Staphylococcus
aureus’e arvukuse suhtes, mis peab jääma alla 500 bakteri ühe ml toorpiima
kohta ning proove tuleb analüüsida kord
kahe kuu jooksul. Jaekaubandusettevõtete kaudu turustatava toorpiima koguste suurenemisel tuleks aga mõelda toor-

piima kvaliteedile rangemate ohutusnõuete kehtestamisele. Käesoleva artikli
autorid on arvamusel, et toorpiima tarbimisest tulenevate ohtude minimeerimiseks tuleb toorpiima enne tarbimist
kuumtöödelda ning toorpiima automaatidel peaks olema tarbijate informeerimiseks vastav teave. Meie arvamus on
kooskõlas ka Claeys jt (2013) väga põhjaliku ülevaateartikli andmetega, kus
analüüsiti erinevates maades läbi viidud
toorpiima ohutuse ja kvaliteedi alaste
uuringute tulemusi ning tõdeti, et kuumtöötlemata toorpiima tarbimine kujutab
reaalset ohtu tarbijate tervisele. Samuti
leiti, et joogipiima kuumtöötlemine ei vähendanud, võrreldes toorpiimaga, oluliselt pastöriseeritud joogipiima toitainelist väärtust ega teisi inimese tervisele
kasulikke kvaliteedinäitajaid. Erinevus
tehti kindlaks üksnes toorpiima ja kuumtöödeldud (eriti UHT, ingl ultra high temperature) piima ) organoleptilistes (maitse ja lõhn) näitajates (Claeys jt, 2013).

Tabel 1. Patogeensete bakterite esinemine toorpiimas erinevate riikide teadusuuringute baasil
Riik

Toorpiimast leitud
toidupatogeenid

Austria*

L. monocytogenes
E. coli 0157:H7

1,5%
3%

Deutz jt, 1999
Allerberger ja Dierich, 1997

Belgia

L. monocytogenes
E. coli 0157:H7
Salmonella spp

6%
0,7%
0%

De Reu jt, 2004

Hispaania

L. monocytogenes
L. monocytogenes

6,5%
3,6%
0,1%
8,3%
4,9%
3,4%
1,0%
1,0%
2,0%
1,0%

Iirimaa

Põhja-Itaalia*
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Salmonella spp
Listeria spp
L. monocytogenes
L. innocua
Salmonella spp
L. monocytogenes
Termofiilne Campylobacter
E. coli O157:H7

Itaalia

Koagulaaspositiivsed
stafülokokid

Läti

L. monocytogenes

Saksamaa

C. jejuni
Shiga-toksiini tootev E. coli

Poola*

S. aureus
C. jejuni

Norra

S. aureus
S. aureus
E. coli
E. coli 0157:H7
L. monocytogenes
Campylobacter spp
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Proovidest
Kirjandusallikas
pos, %

17,3%
0%
17%
3,9%
32,5%
4,6%
47,3%
85,5%
32%
0%
0%
0%

Vilar jt, 2007
Gaya jt, 1998
Rea jt, 1992

Giacometti jt, 2012

Normanno jt, 2005
Konosonoka jt, 2012
Ormeci ja Ozdemir, 2007
Klie jt, 1997
Korpysa-Dzirba ja Osek, 2011
Wysok jt, 2011
Jakobsen jt, 2011
Jørgensen jt, 2005
Mørk jt, 2003
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Soome*

Rootsi

L. monocytogenes
Termofiilne Campylobacter
Salmonella spp
E. coli (STEC)
E. coli
Koagulaaspositiivsed
stafülokokid
Y. enterocolitica
B. cereus
L. monocytogenes
L. monocytogenes
Y. enterocolitica
Termofiilne Campylobacter
S. aureus
C. jejuni

5,5%
0%
0%
2,7%
45,4%
34,4%
7,7%
20,8%

Ruusunen jt, 2013

1%
5,8%
36%
1,4%
62%
2%

Waak jt, 2002

L. monocytogenes
E. coli 0157:H7

15,6%
0%

Jay jt, 2005
Coia jt, 2001

L. monocytogenes
Campylobacter spp
Salmonella spp
L. monocytogenes

0%
0%
0%
2,1%

Holland*

L. monocytogenes
S. aureus

4,4%
17%

Eesti*

L. monocytogenes

18,1%

Prantsusmaa
Suurbritannia
Šotimaa
Šveits*
Tšehhi*

Desmasures jt, 1997
De Louvois ja Rampling, 1998

Stephan ja Bühler, 2002
Navratilova jt, 2004
Beckers jt, 1987
Howard, 2006
Kramarenko jt, 2013

* Toorpiim on tarbijatele kättesaadav ka toorpiimaautomaatidest.
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VARIA

Loomaarst muigab (6)
Madis Aidnik
Elava looduse taasteke on suur ime. Selle ime teenriks olin ka mina 34 aastat,
õpetades loomaarsti- ja loomakasvatuse
üliõpilastele kunstlikku seemendamist.
Nende aastate jooksul sai tehtud palju
tööd, aga sai ka nalja. Käesoleva kirjatööga lõpetan muigamise, sest minu eas
ei ole kunstlik seemendus isegi petetud
armastus enam mitte.
• Kunstliku seemenduse algaastatel ei
saadud Eestimaal mitte kohe aru, millega tegemist ja mis kasu sest sünnib.
Nii ütles üks minu Valgamaal elanud
üldiselt laia silmaringiga sugulane lehma tiinestamise kohta: „Vana muudu
eski hää.“
• Pole imestada, et üks laialt levinud
nali oli järgmine. Majapidamisse saabub noorepoolne meesterahvast seemendaja. Laudas on lehm ja mullikas.
Omanikust mutike toob sooja vee,
seebi ja puhta käterätiku. Ütleb seemendajale, et vana lehm ei indle, aga
mullikas küll. Siin uksepiidas on viietolline nael, sinna võite püksid riputada, aga mina ise pealt vaadata ei taha.
• Delikaatsetes olukordades võib orki
lennata ka kohaliku keele mitteoskamisega. Teaduskraadi taotlemiseks
olid mul katsed Antsla lähedal linnufarmis. Kohaliku veterinaarjaoskonna
naiskolleeg rääkis loo. Ta oli äsja teaduskonna lõpetanud. Pärit oli KeskEestist ja abikaasaga Antslasse määratud. Suvine aeg, kartul maha pandud ja abikaasa sõjaväe kordusõppustele võetud. Naabrimees oli ühel
päeval hobusega oma kartulit mullanud ja pakkunud ka noorele naistohtrile: „Sul mees kodust ära, võib-olla
sinu virgesevahe tahab ka harimist.“
Noor tohter oli väga ära ehmatanud.
Muidugi oli vaja vaovahesid mullata,
aga mis teha kui kohaliku keele mittetundmine tegi karuteene.
• Analoogne keeleapsakas oli juhtunud
kunagise Põlva rajooni Saverna kolhoosi esimehe Basištšukiga. Loo rääkis üks minu kursusekaaslane. Tema
sõnul oli esimehehärra telefoniga rääkinud mingi kolhoosiga. Jutt oli olnud
umbes selline: „Kas teil kulpi on?“
Traadi teisest otsast oli arvatavasti
vastatud: „Ei meil pole siin mingisugust majapidamistarvete kauplust.“
Basištšuk oli siis öelnud: “Te ei saa
aru. Mina olen siga, kes emast siga
n…b.“
• Olin noor assistent. Pärast praktikumi tuli minu juurde väga ehmatanud
näoga naisüliõpilane: „Ma tõmbasin

30

Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2013

praktikumi ajal pipetiga pulli spermat
suhu. Mis nüüd saab?“. Minu vastus:
„Te saate vasika.“
• Tegijal juhtub nii mõndagi. Kunagise
Tartu seemendusjaama laborant oli
viinud seeliku keemilisse puhastusse.
Tööde vastuvõtja küsib: „Mis plekid
need on?“ „Spermaplekid!“
• Kolleeg Lembit Majas alustas karjääri seemendusjaamas spermavõtjana.
Kord sperma võtmisel toimus pullil
ejakulatsioon tehistupeväliselt. Sperma sattus silma. Mehaaniline trauma
ja liigivõõrad makromolekulid tekitasid tugeva silmapõletiku. Naisoftalmoloog küsinud: „Millest need tingitud on?“. Vastus: „Sperma sattus silma.“ Sellele oli järgnenud pikk, kommenteerimata vaikus.
• Enamus õppejõude kasutab loengus
ja praktikumis aeg-ajalt üliõpilaste
„äratamist“. Üsna enne pensioneerumist seisin laboritööde praktikumis
naisüliõpilaste ees ja nagu vanakurat
eksitas. Alustasin ajast, kui külades
oli peaaegu igas majapidamises lehm
ja paaritus käis pulliga. Alustasin sellest, et lugu toimus Võrumaal (väljamõeldis). Majapidamises hakkas lehm
indlema ja sellega pidi pulli juurde minema. Perenaisel ei olnud aega ja ta
andis ohelikuga lehma vanamehe kätte, ning paaritamiseks 5 rubla (nõukogude ajal suur raha). Vanamehel oli
väike viinaviga küljes, sidus külapoe
juures lehma puu külge ning ostis pudeli viina ja jupi vorsti. Raha läinud ja
ots koju tagasi. Õnnetuseks suri lehm
kolme päeva pärast ära. Loom oli
kindlustatud ja kindlustusraha saamiseks kutsuti loomaarst lehma lahkama. Teadagi peab lahanguprotokolli
midagi surmapõhjuseks märkima.
Sinna kirjutas loomaarst „ilmne pulli
puudus.“ Sellega selgus perenaisele, et vanamees oli lehma paaritamise asemel raha maha joonud. Paneb
siis kaikaga vanamehele üle turja. See
ronib lakka ja tõmbab redeligi kaasa.
Juba kolmas päev. Mutil kripeldab.
Läheb lakaluugi alla ja hüüab krõõdahäälega: „Vanamees, kas sa tahad, et
ka mina ära suren?“ Selle peale küsib
esimesest pingist naisüliõpilane: „Kas
tõesti võib pulli puudusel ära surra?“
Ta vaeseke ei jaganud kohe ära, et
puusse pani. Alles siis kui ülejäänud
tüdrukud naerma pahvatasid, läks ta
näost tulipunaseks ja tõmbas kitli üle
pea.
(Lõpp)

VARIA

Erika Mägi – 70
Erika Mägi (1966. aastani Sarap) sündis
19. märtsil 1943. aastal Kuressaares. Pärast Pärnu L. Koidula nimelise 2. Keskkooli lõpetamist 1961. aastal läks E. Mägi edasi õppima loomaarstiks Eesti Põllumajanduse Akadeemias (EPA). Elukutse valikut mõjutas ilmselt isa töötamine
loomaarstina ja ema apteekriamet. EPA
lõpetas E. Mägi kiitusega diplomiga
1966. aastal.
Edasine haridus- ja teaduskäik kujunes senisele loogiliseks jätkuks. 1967.
aastal astus E. Mägi Eesti Teaduste Akadeemia (TA) Zooloogia ja Botaanika Instituudi (ZBI) aspirantuuri parasitoloogia
erialal. Bioloogiakandidaadi väitekiri teemal “Mitmesuguste abiootiliste ja biootiliste faktorite mõju kartuli-kiduussi (Heterodera rostochiensis Wall.) vastsete koorumisele“ sai edukalt kaitstud Eesti TA
bioloogiateaduste nõukogus 1. aprillil
1971. aastal.
Järgnesid aastad teadustöötajana:
nooremteadur (1971–1986) ja teadur
(1986–1989) ZBI-s, vanemteadur Eesti
Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudis (ELVI) 1989–1994, vanemteadur Eesti
Põllumajandusülikooli (EPMÜ) veterinaaria uurimiskeskuses (1994–1996), vanemteadur EPMÜ nakkushaiguste laboratooriumis (1996–2002), nimetatud labori juhataja 1999–2002.
Fütonematoloogia ja koduloomade
parasitoloogia uurimissuundade oskusliku sünteesina valmis E. Mägil doktoriväitekiri “Mõnede parasitooside tõrje bioloogilised alused.” 15. oktoobril 1997.
aastal omistas EPMÜ loomaarstiteaduse
nõukogu E. Mägile veterinaarmeditsiini
teadusdoktori kraadi.
E. Mägi on põhjalikult uurinud juvenoidpreparaatide kasutamise tõhusust

sigade sarkoptoosi korral ning loomaparasiitide populatsioonidünaamikat ja parasitooside tõrjet. Suurt tähelepanu on
ta pööranud etnoveterinaarmeditsiini
(herbaalmeditsiini) arendamisele.
Saadud uurimistulemusi on E. Mägi aastate jooksul avaldanud paljudes teadusja populaarteaduslikes ajakirjades ning
kogumikes. Aastatel 2002–2004
töötas E. Mägi
EPMÜ nakkushaiguste õppetooli
teaduri ametikohal, alates 2005.
aastast teadurina
Eesti Maaülikooli
veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis.
Samaaegselt teadustööga on E. Mägi
õpetanud loomaarstiüliõpilastele teadustöö aluseid (2001–2010) ning viinud läbi
laboratoorseid töid õppeaines parasitoloogia ja invasioonihaigused. E. Mägi
näol on tegemist suurte kogemustega
hea kolleegiga, kellel on arenenud kunstimeel ja hea joonistusoskus. Hinnatud
on tema optimistlik elukäsitlus.
Turismireiside kokkuvõtted on korralikult vormistatud arvukate fotoalbumitena ja ülevaatlike reisikirjeldustena, millega lähematel töökaaslastel on olnud
meeldiv võimalus tutvuda.
E. Mägil on kaks tütart, kellest Mirjam
on farmatseut ja Maris töötab õena.
Soovin juubilarile tugevat tervist, jätkuvat nooruslikkust ja edu kõikides ettevõtmistes!
Toivo Järvis
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VARIA

Nikolai Koslov – 85
Käesoleva aasta 6. aprillil jõuab oma
elutee austamisväärse 85-nda verstapostini EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi morfoloogia osakonna emeriitprofessor, veterinaariadoktor Nikolai Koslov.
Järvamaal taluperes sündinud ja juba
varajases noorukieas maatööde ja loomadega kokku puutunud noormehe haridustee loomulikuks jätkuks sai peale
Tallinna I Keskkooli lõpetamist tollase
EPA veterinaariateaduskond, mille ta lõpetas 1954. aastal cum laude.
Värske loomaarst suunati tööle Ahja
Masina-Traktorijaama vanemveterinaararstiks. Samal ajal töötas ta kohakaasluse alusel ka Ahja veterinaarjaoskonna juhatajana. 1955. aastal asus ta tööle EPA
patoloogilise anatoomia ja parasitoloogia kateedrisse, alguses vanemlaborandina, hiljem assistendi ja aspirandina.
1962. aastal kaitses juubilar edukalt Eesti
Teaduste Akadeemia bioloogia nõukogus väitekirja hanede aspergilloosi alal ja
talle omistati kõrgema atestatsiooninõukogu otsusega bioloogiateaduste kandidaadi teaduskraad. 1960. aastal kutsuti
ta eduka noore ja organiseerimisvõimelise spetsialistina tööle tolleaegse ENSV
Ministrite Nõukogu Riikliku Kõrgema ja
Keskerihariduse Komiteesse. Nimetatud
asutuses töötas juubilar 1965. aastani
vaneminspektorina, kureerides algul
EPA, hiljem ka TRÜ õppe- ja teadustööd.
1965. aastal määrati N. Koslov EPA teadusprorektoriks, kellena ta töötas 1977.
aastani. 1977. aasta algul kinnitati ta EPA
rektori kohusetäitjaks ning samal aastal
hiljem EPA rektoriks. 1988. aastal lahkus
ta omal soovil rektori ametikohalt seoses 60. eluaasta täitumisega ja sooviga
edaspidi täielikult pühenduda teadus- ja
õppetööle.
Suurele prorektori ja rektori administratiivtöö koormusele vaatamata leidis N.
Koslov aega nii õppetööks kui ka intensiivseks teadustööks sigade mükobakteriooside alal. Tema algatusel ja aktiivsel
osalusel loodi EPA veterinaariateaduskonna juurde katselauda ja uurimislaboratooriumiga mükobakteriooside uurimise töörühm. Mahuka teadustöö tulemusena valmis juubilaril doktoriväitekiri
mükobakterioosidest tingitud haiguslikest muutustest sigadel, mille ta 1984.
aastal Moskvas Üleliidulises Eksperimentaalse Veterinaaria Instituudi teadusnõukogus edukalt kaitses. Samal aastal kinnitas tollane üleliiduline kõrgem atestatsioonikomisjon ka N. Koslovile omistatud veterinaariadoktori teaduskraadi.
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1985. aastal omistati juubilarile ka
professori kutse.
Mükobakteriooside uurimist
jätkas
juubilar
koostöös kolleegidega TÜ Kopsukliiniku mükobakterioloogia laboratooriumist ja
mikrobioloogia
kateedrist. Ta koostas ka Eesti Vabariigi
loomade
tuberkuloositõrje
juhendi
(1996. a). Uurides vasikate karjadest väljalangemise põhjusi, pööras ta esmakordselt meie vabariigis tähelepanu klamüdioosi esinemise võimalikkusele veisekarjades. Ta tõestas, et klamüdioos
võib suures osas olla surnultsündinud ja
elujõuetute vasikate hukkumise põhjuseks. N. Koslov on selgitanud, et vasikate nakatumine klamüdioosi võib toimuda
juba embrüonaalses eas (prenataalne
klamüdioos). N. Koslov on avaldanud
hulgaliselt teadustöid ka mikrobioloogia,
epizootoloogia ja veterinaarmeditsiini
ajaloo vallas. Ta on uurinud ja avaldanud
artikleid tuberkuloosi profülaktikast ja
diagnoosimisest, vasikate karjadest väljalangemise põhjustest ja klamüdioosi
levikust Eesti veisekarjades.
Prof N. Koslov emeriteerus 1995. aastal. Töötades rektorina pööras N. Koslov
suurt tähelepanu tollase EPA materiaalse
baasi tugevdamisele. Suuresti tänu tema
initsiatiivile ja järjekindlusele sai võimalikuks tollase loomaarstiteaduskonna hoonetekompleksi ehitamine Tähtverre ja lõpuks teaduskonna sinna kolimine. Oluline
oli tema toetus ka leukoosi ja lindude haiguste uurimislaboratooriumite rajamisele
ning kontaktide loomisel Soome ja naabervabariikide veterinaarõppeasutustega.
Inimesena on emeriitprofessor N.
Koslov meeldiv kolleeg – väga tasakaalukas, sõbralik ja abivalmis. Oma töös ja
toimetamistes on ta järjekindel, nõudlik
nii enese kui kolleegide suhtes. Vaatamata eaga kaasnevatele mõningatele
terviseprobleemidele võtab juubilar aktiivselt osa instituudi ja ülikooli tegevusest, osaledes ka meeleldi erinevatel üritustel ja tähtpäevadel.
Soovime juubilarile kolleegide ja sõprade poolt reipust ja jõudu, tugevat tervist ning jätkuvat optimistlikku ellusuhtumist veel paljudeks aastateks.
Kolleegid VLI morfoloogia
osakonnast

Toimetus vabandab
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