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TEOORIA JA PRAKTIKA

Septiline varss
Andres Reilent, Reet Herm
EMÜ VLI suurloomakliinik

Sissejuhatus
Käesolev artikkel on jätkuks Eesti Loomaarstlikus Ringvaates nr 2, 2012 alustatud
üliõpilaste ettekannete sarjale koos praktiku kommentaaridega. Antud teksti püstkirjas osa on üliõpilase Andres Reilenti
(A.R.) poolt kirjutatud ja seminaril ette
kantud; kaldkirjaga tekstilõigud aga suurloomakliiniku vanemarsti Reet Hermi
(R.H.) kommentaarid teemale.
ELÜ toimetus

Ülevaade
A.R. Sõna sepsis tuleb kreekakeelsest
sõnast, mis algselt tähendas roiskuvat,
lagunevat olekut. Lühidalt öelduna võib
sepsist nimetada vastuseks infektsioonile
tekkivaks süsteemseks põletikureaktsiooniks. Pikemalt lahtiseletatuna on sepsis ja
tema tüsistused ühe ja sama haiguse
progressioon, mille puhul endogeensete
mediaatorite poolt vahendatud süsteemne reaktsioon viib generaliseerunud
põletikureaktsioonile. Põletikulisest reaktsioonist saavad haaratud ka esialgsest
haiguskoldest eemalasuvad organid, mis
viib organfunktsiooni(de) langusele/organ(ite) puudulikkuseni (3).

Etioloogia
Leidub mitmeid tegureid, mis aitavad
kaasa sepsise tekkimisele varsal, näiteks
halvad sanitaarolud, ebapiisav nabaväädi
hooldus, tiinuse pikkuse varieerumine,
puudulik passiivse immuunsuse ülekanne. Puudulikku passiivse immuunsuse
ülekannet võib pidada kõige olulisemaks
teguriks (tähtis on siinkohal ternespiima
manustamise kogus, aeg ja viis), kuid
tähelepanu peab kindlasti pöörama üldisele hügieenile, loomade paigutamistihedusele,
imetamisele.
Emapoolseteks
teguriteks on aga näiteks düstookia, varajane platsenta eraldumine, platsentiit, mitmed mära tiinusaegsed haigused (koolikud jm). Mitmed eelmainitud probleemid
võivad olla omavahel seoses: näiteks
platsentiit on primaarne põhjus ning varajane platsenta eraldumine sekundaarne.
Peamine tekitaja, mida sepsisega varssadel isoleeritakse, on Escherichia coli.
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Teisteks olulisteks Gram-negatiivseteks
tekitajateks on Klebsiella spp, Enterobacter spp, Actinobacillus spp, Salmonella
spp ja Pseudomonas spp (1, 6).
Olulisteks Gram-positiivseteks tekitajateks on Enterococcus spp, Streptococcus
spp ja Staphylococcus spp (1, 6).
Anaeroobsetest tekitajatest esineb
peamiselt Clostridia spp (1, 6).
Peamisteks nakatumisteedeks on nabaväät, respiratoor- ja sooletrakt. Nabavääti
on traditsiooniliselt peetud olulisimaks
nakkuse saamise teeks, kuid hetkel loetakse selleks pigem sooletrakti.

Patogenees
Gram-negatiivsete bakterite infektsiooni
patogeneesi puhul on oluline endotokseemia. Bakterite endotoksiinid panevad
makrofaagid vabastama rea tsütokiine ja
aktiveerima põletikureaktsiooni tekitavaid
ensüüme, mille tagajärjel avalduvad põletikutunnused. Mitmed teistest patogeenidest pärit molekulid on suutelised põhjustama sarnaseid reaktsioone peremeesorganismi poolt. Nii on näiteks Staphylococcus’e poolt põhjustatud hüperinﬂammatoorne septiline sündroom väga sarnane endotokseemia poolt põhjustatud
haigusele (1).

Kliinilised tunnused
Kliiniliste tunnuste avaldumine oleneb haiguse kestusest ja ägedusest, varsa
immuunsüsteemist, mõjutatud organsüsteemidest ning nakatumise teest. Sepsise
varajastes staadiumites on kliinilised tunnused tihti mittespetsiifilised. Varsad on
sageli vaid letargilised, apaatsed ja lamavad rohkem, aga esineb ka düsfaagiat,
probleeme juurdekasvuga, hingamise kiirenemist, värisemist. Märal võib märgata
udara ületäitumist või isegi piima tilkumist
udarast. Haiguse progresseerudes kaob
imemisreﬂeks, limaskestad muutuvad
hüpereemiliseks (võib tekkida täppverevalumeid), esineb tahhükardiat. Haiguse kaugelearenenud staadiumites, kui infektsioon
saab jagu peremeesorganismi immuunsüsteemist ning kompensatoorsetest mehhanismidest, tekib septiline šokk. Tabandunud varsad on apaatsed, lamavad, esineb
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hüpovoleemia (tunnusteks külmad jäsemed, nõrk pulss, aeglane kapillaaride täituvusaeg), neil võib esineda nii hüpo- kui
hüpertermiat, samuti tahhükardiat või bradükardiat. Infektsiooni levimine organismis avaldub hingamisprobleemide, pneumoonia, kõhulahtisuse, uveiidi, meningiidi,
septilise artriidina jm.
Avaldumine: Pneumoonia
Sepsise üks sagedasemaid avaldumisviise
on pneumoonia, mis tihti ka surma põhjustab. Seda on mõõdukalt raske diagnoosida, sest haigel varsal võivad olla normaalsed hingamishelid ka väga raske haiguse puhul. Köhimist ja ninanõre eritumist
ei pruugi samuti esineda. Diagnoosimiseks
kasutada arteriaalse veregaasi analüüsi,
rinnapiirkonna röntgenit ja ultraheli. Raviks
sobivad süsteemselt manustatud antibiootikumid, intranasaalne hapnik, hingamist
ergutavad ained (nt doxapram) ja raskematel juhtudel ka varsa paigutamine hingamisaparaadi alla.
R.H. Eesti oludes on diagnostikast reaalselt teostatavad rinnaõõne ultraheli- ja
röntgenuuring. Samuti tuleks alati kaaluda
varsalt transtrahheaalse proovi võtmist tekitaja määramiseks. Selleks hoitakse
varssa rinnakul või püsti, sedatsiooni ei
manustata. Osad spetsialistid kasutavad
seda diagnostikameetodit rutiinselt ega
leia, et protseduur juba väga haige varsa
üldseisundit märgatavalt halvendaks. Raviks on Eestis võimalik rakendada antimikroobset ravi, (teatud mööndustega ka)
hapniku manustamist nina kaudu (Joonis
1), põletikuvastast ravi ja hingamise stimuleerimist kofeiiniga. Viimast loetakse
efektiivseks juhul, kui ei esine hüpokseemiat. Kofeiini antakse tablettidena kas suu
kaudu või per rectum annuses 10 mg/kg
esimesel korral ning seejärel 2,5 mg/kg
kaks korda päevas.
Avaldumine: septiline artriit ja
osteomüeliit
A.R. Teine oluline sepsise avaldumise vorm on septiline artriit ja osteomüeliit. Sellest tabanduvad tavaliselt rohkem
kabja-,
piirde-,
sõrgatsi-,
randme-, kannaliiges. Septilist
artriiti
varssadel
jagatakse
kolme gruppi: liigese septiline
artriit – tüüp S (sepsis vaid sünoviaalvedelikus), liigese kõrval asuva kasvuplaadi osteomüeliit – tüüp P ja liigese kõr-

val asuva epifüüsi osteomüeliit – tüüp E.
Diagnoosimise seisukohalt oluliseks on
artrotsentees, kasu võib olla ka rötgenist
ja ultrahelist. Raviks loputada liigest steriilsete vedelikega ning manustada antibiootikume lokaalselt või süsteemselt.
R.H. Diagnoosimise juures on väga olulised kaks aspekti: kui varss lamab ja ei ole
võimeline käima, peab kõiki tema liigeseid hoolega palpeerima mitu korda ööpäevas. Turse esinedes tuleb antud piirkonda uurida ultraheliga – väga harva on
turse periartikulaarne – ja teostada artrotsentees. Liigese septiline põletik võib kujuneda tundidega. Kõndiva varsa puhul
tuleb iga longet põhjalikult uurida. Populaarseim teooria – „mära astus varsale
peale“ – ei ole kahjuks õige: kõige sagedamini on neil hoopis kuskil septiline põletikukolle, millega tuleb silmapilkselt tegeleda. Raviks kasutan liigese loputamist
ülepäeviti, samal ajal liigesesse amikatsiini süstimist. Liigese loputusega vaheldumisi teostan ülepäeviti regionaalperfusiooni. Lisaks saab varss loomulikult süsteemset antimikroobset ravi.
Avaldumine: vähemlevinud
A.R. Sepsise vähemlevinud avaldumisvormideks on nabaväädipõletik, uveiit ja
septiline meningiit.
Nabaväädipõletikuga varsal ei pruugi
peale sepsise muid kliinilisi tunnuseid esineda. Mõnel juhul tekib nabaabstsess,
mida on võimalik diagnoosida ultraheliga
ning mille raviks on süsteemne antibiootikumide manustamine või abstsessi kirurgiline eemaldamine.
R.H. Samuti võib esineda püsivat looteaegset kusejuha ehk (ingl) patent urachus. Sel juhul on sümptomiks nabast kusemine. Seisund võib olla kaasasündinud
või sepsise käigus ka välja kujuneda: kui
muidu normaalne varss ühtäkki nabast

Joonis 1. Septiline varss saamas hapnikku ja IV toitelahust
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kusema hakkab, on tal nabaväädi põletik,
mille tagajärjel looteaegne kusetee taasavanes. Nabaväädi sidumist loetakse
soodustavaks teguriks (10)!
A.R. Uveiidi puhul võib märgata silmade
valgustundlikkust, haavandeid silmas, pupillide kontraktsioone, kissitamist, hiljem
aga ka vere, mäda, fibriini kogunemist
silma ning katarakti moodustumist. Raviks
manustada põletikuvastast salvi silma või
süsteemselt NSAIDe (ﬂuniksiini).
R.H. Neonataalvarsa silma sarvkest on
palju valutundetum kui täiskasvanud hobusel, ja ka muud silmaga seotud valulikud haigused, nt uveiit, võivad kulgeda
palju nõrgemate sümptomitega. Kindlasti
peab silmi lähedalt vaatlema. Tihti ei ole
varssadel muid tunnuseid kui mädase eksudaadi kogunemine silma, mistõttu eeskamber näeb kollakas välja. Raviks kasutan väikest annust ﬂuniksiini süsteemselt,
samuti 1% atropiini tilku silma: ca 0,1 ml
kaks korda päevas, kuni pupill on laienenud, seejärel iga kord, kui märkan pupilli
mioosi. Antibakteriaalne salv ei olegi alati
vajalik.
A.R. Veel võib sepsis avalduda septilise
meningiidina, mida iseloomustab varsal
väga raske depressioon, kange kael,
krambihood. Diagnoosimiseks on oluline
tserebrospinaalvedeliku analüüs.
R.H. Palju sagedasem krambihoogude
põhjus neonataalvarsal on perinataalse
asfüksia sündroom! Septilist meningiiti
esineb suhteliselt harvemini. Kui varss on
krampides, vajab ta kõigepealt esmaabi –
krampide kontrollimist diasepaami või
midasolaamiga, hapniku manustamist,
tugiravi ja lisadiagnostikat.

Diagnoosimine
A.R. Vastsündinud varssa peaks jälgima
pidevalt ja hoolega, sest muutused varsa
seisundis võivad toimuda väga kiiresti.
Üldiselt kehtib reegel, et varss peaks püsti
tõusma ligikaudu tunni jooksul pärast
sündi, hakkama piima imema kahe tunni
jooksul ning platsenta peaks märal eralduma kolme sünnitusjärgse tunni möödudes. Kui neis täheldatakse olulisi ajalisi
kõrvalekaldeid või kui esineb raskusi seismisel või imemisel (varss lamab sageli,
imeb vaid mõne lonksu piima), peaks varsale tegema korraliku kliinilise ülevaatuse
ning vajadusel ka edasisi uuringuid, millest esimene võiks olla vereproov.
R.H. Samuti võib varssadel esineda skleerade hüpereemiat: arvatakse, et see on
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sünnituse käigus juhtunud trauma, aga
tegelikult on neil lihtsalt kerge põletik ja
limaskestade hüpereemia. Sellisel varsal
võtaksin kindlasti vereproovi põletikunäitajate määramiseks, isegi kui varss on
muudelt näitajatelt terve.
A.R. Diagnostiliselt oluliseks leiuks võib
olla neutropeenia vasaknihkega (suur arv
noori neutrofiile). Samuti võib esineda
toksilisi muutusi neutrofiilides. Märgata
võib hüpoglükeemiat.
R.H. Fibrinogeeni tase üle 4,0 g/l viitab
juba üsas nakatumisele: ﬁbrinogeen on
positiivne akuutse faasi proteiin, mis tõuseb mõne ööpäeva jooksul pärast põletiku algust, kindlasti ei jõua see poolepäevasel varsal kohe pärast sündi tugevalt üle normi tõusta. Küll võib see olla
ägeda sepsise korral natuke üle normi ja
tõusta mõne aja möödudes.
A.R. Samuti võib leidudeks olla asoteemia (platsentiidi või puuduliku neerutöö
tõttu) või bilirubiini taseme tõus (endotoksiinide mõjust maksale või hepatiidist;
hemolüüsi tagajärjel; sisemise verejooksu
tagajärjel, nt soolestikku) (11). Diagnoosimisele võib kaasa aidata seerumi IgG taseme mõõtmine, kus <200 mg/dl loetakse puudulikuks ja >800 mg/dl optimaalseks. Samuti on abiks tabandunud
piirkondade ultraheli- ja röntgenuuringud
ning septilise artriidi kahtluse korral artrostentees. Verest võetud bakterikultuuri
kasv agarsöötmel kinnitab sepsise diagnoosi, kuid negatiivne tulemus ei lükka
ümber võimalust sepsise olemasolust.
R.H. Külv võetakse steriilselt vastavasse
söötmesse, st läbi steriilselt paigaldatud
kanüüli, kantakse otse transportsöötmesse ja toimetatakse kohe laborisse.
Igasugused muud külvivõtmise metoodikad on ebausaldusväärsed ja annavad tulemuseks suvaliste nahal elavate bakterite ülekasvu või vale söötme kasutamisel
negatiivse tulemuse.

Diferentsiaaldiagnoosid
A.R. Diferentsiaaldiagnostiliselt peaks silmas pidama perinataalse asfüksia sündroomi, hüpoglükeemia, hüpotermia, neonataalse isoerütrolüüsi, valgelihastõve,
neonataalse pneumoonia ja uroperitoneumi võimalikkust.
R.H. Samuti tuleb arvestada, et mitu
probleemi võivad esineda ja tihti esinevadki koos, näiteks sepsis ja perinataalse
asfüksia sündroom.
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Ravi
A.R. Sepsisekahtlusega varsad peaksid
saama laia toimespektriga antibiootikume, nagu amikatsiin, ampitsilliin, bensüülpenitsiliin, gentamütsiin. Hea kombinatsioon oleks näiteks bensüülpenitsiliin
ja gentamütsiin (9).
R.H. Kaaluda võiks ka penitsilliini ja amikatsiini kombinatsiooni – amikatsiin (25–
30 mg/kg q24 t) on vähem nefrotoksiline
ja samas veidi laiema spektriga kui gentamütsiin, mõjudes enamikku Gram-negatiivsetest ja vähestesse Gram-positiivsetesse bakteritesse. Mitte mingil juhul ei
tohi aminoglükosiide, eriti gentamütsiini
manustada veetustunud varsale, näiteks
kõhulahtisuse korral, kus vedelikteraapia
on olematu või puudulik. Aminoglükosiididega ravitava varsa neerude tegevust
peab kontrollima (korduv kreatiniini määramine seerumist ja uriiniproovide uurimine proteiini ja silindrite esinemisele.
A.R. Neerupuudulikkusega patsientide puhul võiks kasutada kolmanda põlvkonna
tsefalosporiine nagu näiteks tseftiofur.
R.H. Erandjuhtudel on kasutatud neljanda
põlvkonna tsefalosporiine (tsefkvinoom),
kuid tuleb meeles pidada, et tegu on reservantibiootikumidega. Õigeaegne ja
õiges annuses ravi esmavaliku preparaatidega on esmatähtis (9).
A.R. Anaeroobse infektsiooni kahtluse
korral kasutada metronidasooli annuses
15 mg/kg suu kaudu kolm korda ööpäevas (6, 9).
R. H. Eestis kehtib metronidasoolile toiduks kasutatavatel loomadel eluaegne lihakeeld, st kui varss ükskord passi saab,
tuleb sinna vastav märge teha.
A.R. Intravenoosne vedelikteraapia on
oluline, et taastada kaotatud vedelikukogused. Raskelt septilised varsad võiksid
saada vedelikku algselt 40–80 ml/kg tunnis, hiljem 75–100 ml/kg päevas.
R.H. Reaalselt tähendab see 50-kilose
varsa kohta ca 1–2 liitrit nn šokiboolust.
Booluse andmise ajal on eesmärgiks
varsa elavnemine, jäsemete ja kõrvade
soojemaks muutumine, perifeersete pulsside tugevnemine ja urineerimine. Edasine vedelike andmine peab toimuma püsiva infusioonina: 75 ml/kg ööpäevas tähendab 50-kilose varsa kohta 150 ml tunnis. Boolusena antud kristalloid püsib organismis ainult umbes tunni.
A.R. Hüpoglükeemia raviks võiks manustada 2,5–4% dekstroosi sisaldavat lahust.

R.H. Glükoosi või dekstroosi sisaldavat lahust ei anta mitte kunagi boolusena!
Boolusena antakse isotoonilist Ringeri lahust või NaCl. Hiljem võib jätkata püsivat
infusiooni nii, et segatakse kokku 10%
glükoosilahus ja antakse seda siis 75–
100 ml/kg ööpäevas. See kontsentratsioon tagab varsa energiatarbe. Kasutada
juhul, kui varss üldse piima ei saa. Vere
glükoositaset tuleb sel juhul perioodiliselt
mõõta ja hüpo- või hüperglükeemia korral infusiooni kiirust korrigeerida.
A.R. Endotokseemiaga patsientidel võib
kaaluda hüperimmuunset antiendotoksiini
kasutamist. Kasu on ka olnud antiprostaglandiinsetest ravimitest nagu näiteks ﬂuniksiin meglumiin.
R.H. Anda madalamas doosis, st 0,25 mg/
kg kaks kuni kolm korda ööpäevas.
A.R. Kui varss ise ei ime, tuleks teda sööta
mära piimaga või märapiima asendajaga,
kus varss saaks 15–25% oma kehakaalust
24 tunni jooksul.
R.H. Kui varsal puudub imemisreﬂeks,
peab teda toitma sondi kaudu! Nõrga imemisreﬂeksiga või muidu haiget varssa ei
tohi mitte mingeil juhul pudelist joota –
varsad aspireerivad sel juhul piima ja tekkinud aspiratsioonipneumoonia halvendab prognoosi tunduvalt.
A.R. Arvestama peaks minimaalselt 1–4
nädala pikkuse intensiivse raviga.

Ennetamine
R.H.
1. Mära tervis. Kui mära põeb tiinuse ajal
mingit haigust (gripp, rasked koolikud,
pneumoonia, verekaotus, jne), on varss
automaatselt nii perinataalse asfüksia kui
sepsise riskigrupis. Kui mära tilgutab
mitu kuud enne poegimisaja saabumist
udarast piima, on tal suure tõenäosusega
platsentiit. See tähendab kahte asja: esiteks on loode nakatumisohus või nakatunud, teiseks funktsioneerib platsenta
puudulikult ja varss on hapnikupuuduses.
Platsentiiti on võimalik tiinuse ajal ravida;
see suurendab elujõulise varsa saamise
tõenäosust. Kui mära tilgutab piima paar
päeva enne poegimist, võib ternese kvaliteet olla halvem (10).
2. Varsa sünd. Jälgida, et poegimine kulgeks normaalselt. Kui varsal esineb ükskõik milline kõrvalekalle normist, nt hiline
ülestõusmine, udara mitte leidmine või
imemise alguse mitmetunnine hilinemine, palavik, loidus, suutmatus tõusta,
nabast kusemine, punased skleerad ja
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2013

5

TEOORIA JA PRAKTIKA
limaskestad, siis tuleb teostada põhjalik
kliiniline läbivaatus ja võtta vereproovid.
Hematoloogiast määrata üldveri ja ﬁbrinogeen, biokeemilistest näitajatest minimaalselt kreatiniin, albumiin, koguproteiin,
maksaensüümid ja bilirubiin. Glükoositaset on soovitav määrata kiirtestiga.
3. Ternese andmine. Ennetamiseks anda
varsale korralikku ternest (et toimuks õiges koguses passiivse immuunsuse ülekanne). Hea ternes on veniv, kleepuv ja
kollane/kuldne ning sisaldab umbes 30 g/l
IgG. Ternese kvaliteeti saab kaudselt hinnata tavalise refraktomeetriga: kui selle
erikaal on üle 1.060 (vastab 30 g/l IgG), on
tegemist kvaliteetse ternesega, ternese
erikaalu 1.050–1.060 loetakse keskmiseks
kvaliteediks, ja erikaalu alla 1.050 halvaks.
Viimasel juhul peaks varsale lisaks andma
mõne muu mära parema kvaliteediga ternest või varem valmis tehtud sügavkülmutatud plasmat kas sondi kaudu või soonesiseselt (10). Kui varss ei saa ternest ükskõik millisel järgnevatest põhjustest: ei
suuda tõusta ja imeda; mära on agressiivne ja ei lase imema; mära ternese kvaliteet on vilets; mära suri poegimisel – tuleks varsale ternest ca 300–400 ml kaupa
sondida (umbes tunniajaste vahedega)
(joonis 2). Kokku vajab varss 2–3 liitrit kolostrumit esimese ööpäeva jooksul. Kui
varsal on väga tugev imemisreﬂeks ja
mitte mingit muud võimalust ei ole, võib
seda pudelist anda. Kindlasti mitte kallata
ternest kurku varsale, kes on loid ja nõrga
imemisreﬂeksiga.
4. Plasma andmine. Ternese andmine on
mõttekas alla 12 (maks 16) tunni vanusele
varsale, vanematel on IgG imendumine
sooleseina kaudu pidurdunud. Sel juhul

Joonis 2. Kolostrumi sondimine vastsündinud
varsale
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tuleb eelistada plasma andmist soonesiseselt (kohapeal valmistatud värske või sügavkülmutatud plasma või nn tehases toodetud plasma). Eesti oludes tuleb arvesse
omavalmistatud plasma. Täieliku passiivse ülekande häirega varss peaks saama
umbes 200–500 mg/kg IgG, ehk 10–25
gr/50 kg varsa kohta (11). Tööstuslikult
toodetud hüperimmuunplasma IgG sisaldus on teada, omavalmistatud plasma
kohta kehtib reegel „1 liiter iga 200 mg/dl
puudujäägi kohta“. Puudujääki on üle
12-tunnisel varsal võimalik mitmete testidega mõõta, neist kõige kiirem on Snap
ELISA, mis annab tulemuseks ligikaudsed
väärtused „<400 mg/dl“, „400–800 mg/
dl“ ja „>800 mg/dl“. Sellest lähtuvalt vajab 50-kilone varss 2–4 liitrit plasmat. Kui
varss üldse ternest saanud pole, tuleks
anda pigem maksimumkogus plasmat ja
antikehade taset alles pärast seda mõõta.
A.R. Kindlasti on oluline pakkuda sünnituseks heade sanitaarsete oludega bokse ja
ruume ning jälgida häid hügieenitavasid
varsaga ümber käies.

Prognoos
A.R. Prognoos oleneb haiguse ägedusest
ning avaldumisviisist. Probleemi varajane
avastamine ning intensiivne ravi parandavad väljavaadet tervistumiseks. Varssade
ellujäämise tõenäosus on kuskil 50–80%
vahel. Noorena sepsise käes kannatanud
varssade tervist ja füüsilist võimekust
vanemas eas on vähe uuritud, kuid võrreldes eakaaslastega pole märgatud erilist
võimekuse erinevust (6).
Kasutatud kirjandus
1. The Merck Veterinary Manual Online – Neonatal Intensive Care and Emergencies in
Foals, Overview of Sepsis in Foals.
2. http://www.sefarm.com/breeding-info/380signs-of-a-septic-foal
3. http://www.kliinikum.ee/aikliinik/images/stories/oppetoo/oppematerjalid/sepsis_06.pdf
4. http://www.readbag.com/tohver-veterinaryminu-artiklid-septiline-artriit
5. http://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S1534751606000965
6. Equine Infectious Diseases – Sellon, DC,
Long, M. Elsevier, 2006.
7. Horse Owner’s Veterinary Handbook –
Gore,T, Gore, P, Griffin, JM. Howell Book
House, 2008.
8. http://www.calfnotes.com/pdffiles/CN022.pdf
9. http://extension.vetmed.uﬂ.edu/files/2012/03/
What-to-do-with-the-septic-foal.pdf
10. Equine Pediatric Medicine. Bernard, W, Barr,
B.S. Manson Publishing 2012.
11. Clinical Pathology of the Foal. Axon, JE, Palmer. JE. Veterinary Clinics of North America:
Equine Practice, 24 (2008) 357–385.
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Leptospiroosi zoonootilisest ohust
Margus Birkenfeldt
Loomaarst
Loomaomanikud peavad olema teadlikud leptospiroosi zoonootilisest
ohust.
2012. a septembrikuu algul haigestus
noor rase naine.
Nädal enne üldhaigestumist tekkis naisel verine voolus tupest ja patsient pöördus erakorraliselt haiglasse. Rasedus oli
peetunud 7. rasedusnädalal. Teostati emakaõõne puhastus ehk abrasioon. Paari
päeva pärast kodus haigestus naine tõsio
selt: tõusis palavik (39,4 C), ilmnesid väsimus ja jõuetus, tugev lihas- ja kõhuvalu,
esines sage oksendamine, tekkis vererõhu
suur langus. Patsient saadeti perearsti
poolt erakorraliselt haiglasse. Haiglas tekkis naisel liigeste jäikus. Käed ja jalad olid
turses, esines neerupuudulikkus. Kõhuvalu
põhjuseks võis olla maksapuudulikkus,
millele viitasid ka muutused vere biokeemilistes näitajates. Tänu tõhusale antibakteriaalsele ravile hakkas haige seisund 6.
haiglapäeval paranema ja naine kirjutati
haiglast välja 8. haiglapäeval. Nõrkus
(aneemia) ja kõhuvalu püsisid veel mõned
kuud. Esmaseks kliiniliseks diagnoosiks oli
äge leptospiroos ehk Weil’i haigus. Rasedus oli naisel katkenud nakkuse peiteajal 7.
rasedusnädalal. Korduvad vereproovid
arsti pandud diagnoosi ei kinnitanud –
seroloogiliselt jäi naine leptospiroosile
negatiivseks. Kuna rasedad on immunosupressiivses seisundis, on võimalik, et äge
nakkus ei tekita neil serokonversiooni.
Arsti täpsustav küsitlus puudutas patsiendi elukeskkonda ja tema kokkupuuteid loomadega. Selgus, et neljaliikmelises perekonnas elab ka kolmeaastane
steriliseeritud kass, kes on usin hiirepüüdja. Kass on olnud väga puhas ja
terve loom, kellel on korteris ka oma liivakast. Perenaine oli oma kassi väga kiindunud ja hellitas-musitas teda sageli. Raviarsti kahtlustuste tõttu pöördusid lähedased loomaarsti poole, et uurida kassi
seost perenaise haigestumisega. Kassilt
võeti vereproov ja saadeti uurimiseks
veterinaar- ja toidulaboratooriumi, kust
järgmisel päeval teatati, et kass on leptospiirade antikehadele positiivne. Proov
reageeris positiivselt L. pomona, L. icterohaemorrhagiae, L. grippotyphosa ja L.
bratislava serotüübiga. Seega võis nak-

kusallikaks naisele olla tema kass. Talve
hakul nakkuskandja kass eutaneeriti, sest
loomal oli harjumus külm aeg korteris
veeta.
Leptospiroosi peetakse levinuimaks
(antropo)zoonoosiks maailmas. Leviku
põhjusteks loetakse nii kliima soojenemisega kaasnevaid üleujutusi, leptospiirade
suurenenud virulentsust kui ka muutunud
inimeste suhtlemist keskkonnaga. Eesti
seadusandluse kohaselt on tegemist ohtliku teatamiskohustusliku zoonoosse loomataudiga. Inimesed võivad leptospiroosi
nakatuda lemmik- ja põllumajandusloomade vahendusel.
Leptospiroos on spiroheedi liigi Leptospira interrogans poolt põhjustatud imetajate haigus, millesse inimesed nakatuvad juhuslikult ehk sporaadiliselt. Inimene
on vastuvõtlik kõigi koduloomadelt isoleeritud serotüüpide suhtes. Kaasaegne
genotüpiseerimine on Leptospira perekonnas teinud kindlaks nüüdseks juba 13
liiki, samuti uueneb pidavalt vastav taksonoomia. Paljud kindlakstehtud liikidest on
saprofüüdid ega oma kliinilist tähtsust.
Tänaseni on praktilises kasutuses aga
serotüüp-klassifikatsioon, kus 25 serogrupis on üle 200 serovariandi. Selgunud on,
et sama serotüüp võib esindada mitmeid
erinevaid Leptospira liike. (1)
Leptospiroos on nakkushaigus, mille
kliiniline pilt inimesel on väga varieeruv:
asümptomaatilisest kuni raske kulu ja
letaalse lõppeni. Suurem oht on haigestuda lastel, rasedatel ja kahjustunud
immuunsüsteemiga isikutel. Maailmas
nakatuvad väidetavalt igal aastal miljonid
inimesed leptospiroosi, kuid sellekohane
info ja diagnoosimine on piiratud. Haigestumus troopilistes riikides on 100 000 inimese kohta 10–100. (2)
Eestis on leptospiroosi haigestumine
sporaadiline – veterinaar- ja toiduameti
zoonooside aruande põhjal oli haigestumus 2009. ja 2010. aastal 100 000 elaniku
kohta 0,07 ehk üks registreeritud haigusjuht. 2011. aastal registreeriti kaks leptospiroosijuhtu (haigestumus 0,1), kui pensioniealised meesterahvad nakatusid kodukohas; hospitaliseerimise järgselt patsiendid
paranesid. Vaadates leptospiroosialaste
uuringute positiivsete proovide kasvavat
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2013
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arvu veterinaar- ja toidulabori aruannetes
(tabel 1), paneb imestama ametlikult esitatav Eesti rahvastiku marginaalne haigestumus. Samas ravitakse meie haiglates igal
aastal kümneid leptospiroosi sümptomitega inimesi, kellel seroloogiline laboruuring nakatumist ei kinnita.
Terviseameti Kesklabori nakkushaiguste labor määrab leptospiiravastased
antikehad mikroaglutinatsioonil (MA)
serotüübi spetsiifiliselt ja tiitriga. TÜ Kliinikumi Ühendlaboris määratakse seerumist
leptospiiravastased IgM ja IgG antikehade
olemasolu ensüüm-immuunsorptsioonmeetodil (ELISA). Veterinaar- ja Toidulaboratoorium määrab mikroaglutinatsioonreaktsiooni (MA) abil leptospiirade antikehad ja serotüübid. MA-reaktsioonil määratakse nii IgM antikehad, mis ilmuvad
verre 6.–12. nakkuspäeval, kui ka IgG antikehad, mis on määratavad veres 2–3
nädalat pärast haigestumist. Täna puudub Eestis võimalus määrata Leptospira
perekonna spetsiifilist DNA lõiku ning
tuvastada PCR-ga leptospiroosi esinemist
patoloogilises materjalis (uriin, veri, suguteede eritised, loode).
Inimese nakatumine toimub alimentaarsel teel (joogivesi) või saastunud vedelike
sattumisel limaskestadele (ninna, silma)
või nahavigastustele (näiteks ujumisel).
Loomakasvataja, lihuniku ja loomaarstina
töötamine kätkeb endas kõrgendatud leptospiroosi haigestumise riski. Nakatumise
vältimiseks soovitatakse nende tegevusalade inimestel kasutada loomadega suhtlemisel kaitsekindaid ja suhtuda eritistesse
(uriin, väljaheited, suguteede eritised) kui
bioloogiliselt ohtlikku materjali.
Pärast invasiooni tekib leptospireemia
ja bakter paljuneb parenhüümelundites
(maks, neerud, põrn), ajukestades või
suguelundites. Endotoksiiniks olev lipopolüsahhariid vahendab neutrofiilide
kleepumist veresoonte endoteelirakkudele ja vereliistakutele, mille tulemusel
tekivad verejooksud ja laialdane soone-

sisene koagulatsioon. Mitmed serotüübid
toodavad ka hemolüsiine ja muid valgulisi
tsütotoksiine, mis vallandavad hemolüüsi
ja põhjustavad hemoglobinuuriat.
Inimestel kulgeb leptospiroos kahefaasiliselt: esmalt septitseemia periood
(kestab 4–9 päeva) ja seejärel teisene ehk
immuunsuse periood, mil ilmuvad verre
ka antikehad. Nakkus võib avalduda neljal
erineval moel: 1) kerge gripilaadne kulg,
2) Weil’i sündroom, 3) meningiit-meningoentsefaliit, 4) kopsuverejooks ja hingamisraskused.
Weil’i haiguseks (nakkav kollatõbi, kirjeldati esmakordselt 1886. aastal) nimetatakse inimese eluohtliku kuluga leptospiroosi, kus gripilaadsetele sümptomitele
(lihasvalu, palavik, väsimus, iiveldus)
lisanduvad verejooksud (trombotsütopeenia) ja hemolüüs, neeru- ja maksapuudulikkus, areneb välja ikterus ehk nahakollasus. Laborileiuks on tugev leukotsütoos
(neutrofiilia), mõõdukas aneemia, vereseerumi kõrged bilirubiini ja uurea kontsentratsioonid, tõusnud on ka kreatiniini
ja kreatiini kinaasi tase seerumis. Aktiivne
antibakteriaalne ravi (penitsilliin, ampitsilliin, amoksitsilliin) ja vedelikteraapia koos
dialüüsiga võib inimese elu päästa, kuid
täielik tervistumine vajab kuid. Suremus
on tavaliselt alla 5%, kuid arengumaades
sureb kuni 30% haigestunutest neeru-,
hingamis- ja südamepuudulikkuse või
verejooksude tõttu.
Ägeda nakkuse korral on ravi väga
efektiivne ja seetõttu võib serokonversioon olla puudulik. Immunosupressiooniga patsientidel (rasedad) on seega
ägeda infektsiooni diagnoosimine problemaatiline, kuna spetsiifilised immunoglobuliinid ei ole neil sageli määratavad.
Diagnoosimiseks kasutatakse veel uriinist
leptospiirade mikroskopeerimist pimeväljas või leptospiirade DNA määramist PCR
meetodil. Nende kultiveerimine (kuni 16
nädalat) söötmetel ja isoleerimine laboris
on oma keerukuse tõttu vähe levinud.

Tabel 1. Leptospiroosi uuringud Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis 2010–2012. aastal*
VEIS
SIGA
HOBUNE
KOER
KASS

2010
1149/7 (4 karja)
489/0
18/8 (1 tall)
7/4
1/1

2011
6798/88 (23 karja)
540 0
2/0
16/2
–

2012
4468/138 (34 karja)
565/15 (3 farmi)
–
66/26
1/1

* Esimene arv näitab uuritud proovide arvu, teine positiivsete proovide arvu.
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Tabel 2. Sagedamini esinevad Leptospira serotüübid loomaliigiti
Loomaliik
omane
serotüüp

Levinuimad serotüübid

KOER
L. canicola

L. icterohemorrhagiae, L.
grippotyphosa, L. pomona

KASS
VEIS
L. hardjo
SIGA
L. bratislava
LAMMAS
HOBUNE
L. bratislava

Võimalikud serotüübid

L. bratislava, L. australis,
L. autumnalis, L. bataviae,
L. tarassovi
harv nakatumine! L. Pomona, L. icterohaemorrhagiae,
L. grippotyphosa,
L. bratislava, L. canicola
L. australis, L. autumnalis,
L. pomona,
L. canicola, L. bataviae,
L. grippotyphosa,
L. hebdomadis, L. krematosis,
L. icterohemorrhagiae
L. tarassovi, L. sejroe, L. bratislava
L. pomona, L. canicola,
L. grippotyphosa, L. sejroe,
L. tarassovi,
L. muenchen, L. copenhageni,
L. icterohemorrhagiae
L. ballum, L. bratislava
L. pomona,
L. grippotyphosa,
L. bratislava, L. hardjo
L. pomona, L. canicola,
L. icterohemorrhagiae,
L. copenhageni, L. autumnalis
L. sejroe

Tabel 3. Epidemioloogilised erisused reservuaar-loomaliigil ja juhuslikult nakatunud
loomaliigil
RESERVUAAR-PEREMEES
Vastuvõtlikkus suur
Tekitaja endeemne ülekanne
Patogeensus madal
Haiguse krooniline kulg (sigimishäired)
Persisteeriv e püsinakkus neerudes
Immuunreaktsioon nõrk
Leptospiroosi reservuaarloomad on
maailmas piirkonniti erinevad: rotid, kukkurloomad või pesukarud. Meil peetakse
nakkuse looduslikuks reservuaariks ja
peamiseks nakkusallikaks nakatunud närilisi, kes jäävad leptospiroosi latentsesse
vormi ja eritavad leptospiirasid kogu eluaja. Ka tervistunud koduloomad (nt sead
ja koerad) jäävad sageli nakkuse eluaegseiks kandjaiks. Näriliste uriiniga saastunud ojad ja lombid muudavad nakkuse
endeemseks. Võimalik on nakkuse levik
ka lüpsiplatsil tekkiva uriiniaerosoolidega
või haige lehma piimaga.
Rändrotiga 18. sajandil Euroopasse
jõudnud ja levima hakanud nakkus tabandab koduloomadest peamiselt veist, lammast, siga, koera ja hobust. Igale loomaliigile on iseloomulikud just sellele liigile
kohastunud serovariandid (tabel 2). Nakkuse iseloom on reservuaar-peremeesloomal ja juhuslikul peremeesloomal erinev (tabel 3). Kliinilist haigestumist põhjustavad sageli just liigile mittekohastunud serotüübid, subkliinilist ja kroonilist

JUHUSLIK PEREMEESLIIK
Vähene vastuvõtlikkus
Sporaadiline levik
Kõrge virulentsus
Äge kliiniline haigus, suremus
Tervenenud ja nakkusvabad
Tugev immuunreaktsioon
nakkust (nt krooniline neeru infektsioon)
aga loomaliigile kohastunud kommensaalne serovariant.
Koduloomad nakatuvad leptospiroosi
peamiselt seedekulgla kaudu leptospiiradega nakatunud looma uriiniga saastunud
joogivee või sööda tarvitamisel niisketel
suvekuudel ja sügisel. Haigus kandub üle
ka veneeriliselt ja transplatsentaarselt.
Nakkuse kliinilise pildi iseärasused erinevatel loomaliikidel on esitatud tabelis 4.
Kirjutise autor on ägedat ikterohemoglobinuuriat diagnoosinud ja ravinud vasikatel ja koertel. Emistel olen leptospiroosi
diagnoosinud aborteerumisel ja elujõuetute põrsaste sünnil. Kõik nimetatud haiguspuhangud on saanud laboratoorse kinnituse. Autori tähelepanekute kohaselt on
leptospiroosi tõttu hukkunud looted sigadel kõik ühevanused, parvoviroosi ja tsirkoviroosi korral aga võib loodete nakatumine ja surm saabuda erinevas vanuses.
Paljudel juhtudel jääb nakkus farmis või
piirkonnas endeemseks, sest kliiniliselt tervistunud loomad eritavad uriiniga leptoEesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2013
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Tabel 4. Leptospiroosi kliiniline pilt erinevatel loomaliikidel. Rasvases kirjas on esitatud
sagedasimad sümptomid
VEIS
LAMMAS

lehmadel ja uttedel abort, surnultsünd, sigimishäired, mastiit,
vasikatel ja talledel palavik, aneemia, ikterus, hemoglobinuuria

SIGA

emistel abort või surnultsünnid, elujõuetud imikpõrsad, metriit,
põrsastel palavik, kollatõbi, aneemia, meningoentsefaliit

HOBUNE

korduv eesmine uveiit (silma punetus, sügelus, valguskartus,
kitsas pupill), palavik, kollatõbi, abort

KOER

palavik, polüdipsia, polüuuria, veriroe, ikterus, eesmine uveiit,
meningoentsefaliit, abort

INIMENE

lihasvalu, palavik, meningiit, abort, eesmine uveiit, verejooksud,
aneemia, ikterus, hematuuria

spiirasid sageli aastaid – tekib mikroobikandlus. Autor on leptospiroosi vastu vaktsineerinud nii koeri, emiseid kui vasikaid.
Viimaste aastate valguses (dr. Angela
Sarapuu ülevaade „Leptospiroos koertel“
ELR nr 4, 2012) teavad kolleegid, et leptospiirad põhjustavad koertel peamiselt neerukahjustusi (polüdipsia, polüuuria, hematuuria) ja maksakahjustusi (ikterus). Kassid
on aga huvitavas seisus – kontakt nakkust
kandvate närilistega on neil sage, kuid
nakatumine harv (laboris on eksperimentaalne nakatamine võimalikuks osutunud).
Tegemist on tõenäoliselt resistentsuse
evolutsioonilise arenguga. Kassidel esineb
leptospiroosi kliinilisse vormi haigestumist
väga harva, kuid seroloogilisel uurimisel
selgub, et nakatumist esineb. Pigem on
kassid elustiili arvestades muutunud resistentseks – kommensaalne nakkus kulgeb
neil subkliiniliselt ja vahelduvalt eritatakse
uriiniga tekitajaid keskkonda. Suurem
nakatumisrisk ja mikroobikandlus on farmikassidel ja vabalt looduses ringi uitavatel kassidel. Leptospiirad võivad kahjustada kassi silmi (uveiit), neere, maksa,
suguelundeid ja kesknärvisüsteemi. Haigestumust mõjutavad looma tervis ja
immuunseisund. Haiguse tunnusteks on
palavik, nõrkus, isutus, lihasvalud, kange
käik, värisemine, veetustumine, kõhulahtisus ja oksendamine, lümfisõlmede suurenemine, täppverevalumid igemetel, ikteerilisus, verine voolus tupest, hingamisraskused. Haige kass vajab pikalt antibakteriaalset ja vedelikteraapiat, vajadusel
oksendamisvastaseid ravimeid ja sundtoitmist. Esmane antibiootikumivalik võiks olla
penitsilliinide hulgast (penitsilliin, ampitsilliin, amoksitsilliin). Kommensalismi (leptospiirade kandvuse) korral soovitatakse
kasutada tetratsükliine (doksütsükliini),
streptomütsiini või ﬂuorokinoloone.
Lõpetuseks tuleb tõdeda, et viimaste
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aastate Eesti zoonooside statistika näitab
kahjuks leptospiroosi sagedasemat diagnoosimist. Autori arvates ei saa suurenevaid numbreid selgitada vaid rohkemate
proovide ja uuringutega (näiteks aktiivne
veiste tõumüük), pigem sademeterohkuse või kliima soojenemisega ja leptospiroosi levimisega.
Nakatumisoht, eriti hilissuvel ja sügisel, on piirkonniti suur, mistõttu tuleks
leptospiroos Eestis lugeda ensootilisendeemseks infektsiooniks (täna loetakse
seda sporaadiliseks). Seda tõendavad ka
diagnostilised leiud meie loomakasvatusettevõtetest, kus nakkus jääb ringlema
aastateks.
Tuleb teadlikult panustada Leptospira
perekonna patogeensete liikide molekulaardiagnostika kasutusele võtmisele laborites. Mõningane kogemus on selles vallas
Maaülikooli ühendlaboril.
Vajalik on teavitada elanikkonda zoonootilise nakkuse levimisest ja tõsta loomakasvatajate-loomaomanike teadlikkust.
See on eriti oluline veel sündimata laste
tervise ja täna raskelt haigestunud inimeste paranemise huvides. Loomaomanikud peavad olema teadlikud leptospiroosi zoonootilisest ohust. Aktiivne teadustöö Leptospira liikide ja nende virulentsust määravate tegurite uurimisel
maailmas jätkub. Samuti võitlus rottidega.
Kasutatud kirjandus
1. Veterinary Microbiology. Bacterial and fungal agents of animal disease. Ed. J.G. Songer, K.W. Post – Elsevier Saunders, 2005, 244250.
2. Human leptospirosis: guidance for diagnosis, surveillance and control. WHO, 2003,
http://whqlibdoc.who.int/hq/2003/WHO_
CDS_CSR_EPH_2002.23.pdf.
3. Veterinary Medicine. A Textbook of the
diseases of cattle, sheep, pigs, goats and
horses. O.M. Radostits, C.C. Gay (Eds.) –
W.B.Saunders, 2000, 971-986.
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Kliinilise tsütoloogia tähtsus
veterinaarmeditsiinis
Gerli Liivla
EMÜ VLI väikeloomakliinik
Kliiniline tsütoloogia kogub nii humaankui ka veterinaarmeditsiinis iga päevaga
rohkem populaarsust, kuna võimaldab
jõuda väheste vahenditega kiirelt õige
diagnoosini ja määrata efektiivne ravi.
Tsütoloogiat ehk rakulise koostise morfoloogilist uurimist on võimalik rakendada
väga mitmeti. Uurida saab nahka, limaskesti, erinevaid vedelikke (verd, uriini,
bronhoalveolaarset loputusvedelikku, rinnaõõne-, kõhuõõne-, ja südameõõnevedelikke, seljaajuvedelikku, liigesevedelikku), vaginaal- ja ninanõret, luuüdi, lümfisõlmi ning erinevaid uudismoodustisi ja
organeid.
Tsütoloogilise uuringu plussid:
– sageli on selle abil võimalik määrata
lõppdiagnoos, prognoos ja ravi;
– tehniliselt lihtne teostada, enamasti ei
ole vaja proovi võtmiseks looma rahustada;
– on kiiresti teostatav;

uudismoodustis

nahk

1a

1b

1c
Joonis 1. Tsütoloogilise proovi võtmine (Pathology Laboratories of Arkansas, P.A., 2013)

– traumeerib looma vähem kui histoloogiline uuring;
– odavam kui kasutada rutiinselt histoloogilist uuringut.
Tsütoloogilise uuringu miinused:
– ei näe koe struktuuri ja kasvaja piire;
– ei võimalda alati kasvajalisi protsesse
diferentseerida lõppdiagnoosini (sel
puhul jääb lõppsõna histoloogilisele
uuringule);
– alati ei saa kasvajarakke kätte, mis võib
anda valenegatiivse tulemuse.

Tsütoloogilise materjali võtmine

Vedelikud võetakse tsütoloogiliseks uuringuks EDTA katsutisse (antikoagulandiga).
Tihedama vedeliku puhul võib teha kohe
vereäige sarnaselt preparaadi esemeklaasile, rakuvaesema vedeliku korral kasutatakse tsentrifuugi (1500 p/min, 7 minutit)
ja esemeklaasile kantakse sade. Kui rakke
on ka tsentrifuugiga tehtud sademes
vähe, tuleks kasutada tsütotsentrifuugi.
Väga verise vedeliku korral kogutakse
materjal hematokritikapillaari ja tsentrifuugitakse. Seejärel murtakse kapillaar
pooleks erütrotsüütide lõppemise kohas
ja tilgutatakse materjal murdekohast esemeklaasile. Nii ei häiri erütrotsüüdid proovi interpreteerimist.
Erinevate kudede ja uudismoodustiste
uurimiseks võetakse enamasti peennõelaaspiraat (fine needle aspirate-FNA),
kasutades 21-25G nõela ja 2 kuni 10 ml
süstalt (soovitavalt kummitihendiga).
Väga tähtis on saada piisav kogus diagnoositavat materjali. Proovi võtmine on
kerge, kuid vajab veidi harjutamist. Võtmise koht pügatakse eelnevalt karvadest
ja desinfitseeritakse, võimalusel fikseeritakse moodustis sõrmede abil. Nõel torgatakse koesse (joonis 1a) ja liigutatakse
edasi-tagasi mitu korda, seejärel muudetakse nõela suunda ja korratakse sama liigutust, nõela moodustisest välja võtmata
(joonis 1b). Nii kogutakse vajalik materjal
nõela valendikku, mis tuleb seejärel
suruda süstlakolbi abil esemeklaasile
(joonis 1c). Materjal tõmmatakse laiali
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2013
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teise esemeklaasiga või nõela pikiosaga
(joonised 3 ja 4). Väga tihke moodustise
korral (joonis 2) liigutatakse nõela edasitagasi, samal ajal süstlaga materjali aspireerides. See tekitab vaakumi ja võimaldab nõelavalendikku saada rohkem
materjali. Enne nõela moodustisest välja
tõmbamist lastakse kolb lahti, et vabastada süstal vaakumist. Seejärel tõmmatakse nõel koos süstlaga moodustisest
välja, eraldatakse süstal nõelast ja täidetakse õhuga. Peale seda surutakse materjal süstlaga klaasile. Materjal kantakse
ühtlaselt õhukese kihina puhtale esemeklaasile. Rakud peavad asetsema klaasil
ühekihiliselt. Kui jätta kiht liiga paksuks, ei
ole võimalik proovi interpreteerida. Kasutatakse esemeklaase, millel on matistatud
äär, kuhu saab hariliku pliiatsiga peale
kanda vajaliku info, et proovid omavahel
segamini ei läheks (pastakas ja viltpliiats
ei sobi, kuna kulub värvides maha).

Materjali võtmisel läbi kõhuseina
tehakse seda ultraheliaparaadi kontrolli all
(mitte kasutada geeli, mis võib anda artefakte). Nahapealsetest ja limaskestal olevatest
haavandunud
moodustistest,
samuti kirurgiliselt eemaldatud elunditest
ja uudismoodustistest saab kõige paremini materjali skalpelliga kaapides. Ka
lihtne puutepreparaat annab teinekord
vajaliku tulemuse. Puutepreparaati tehes
surutakse materjal õrnalt vastu esemeklaasi, vältides materjali mööda klaasi
vedamist. Limaskestadelt on võimalik
rakulist materjali saada ka vatipulga või
tsütoharja abil. Materjal rullitakse esemeklaasile. Kui vajalik materjal on klaasil, fikseeritakse see võimalikult kiiresti õhu
käes. Selleks on hea kasutada fööni, mida
hoitakse umbes 30 cm kaugusel.
Ühest moodustisest võetakse kindlasti
mitu proovi (keskmiselt 3–4).

nahk
uudismoodustis

Nõel torgatakse moodustisse

Kolbi tõmmatakse väljapoole,
tekitades vaakumi
Materjal aspireeritakse nõela valendikku, muutes vahepeal
nõela suunda

Kolb vabastatakse surve alt

Nõel koos süstlaga eemaldatakse moodustisest,
süstal eraldatakse nõelast, kolb tõmmatakse
välja, täites süstla õhuga

Nõel ühendatakse uuesti süstlaga ja materjal surutakse klaasile

Joonis 2. Tsütoloogilise proovi võtmine tihkest moodustisest (Pathology Laboratories of Arkansas,
P.A., 2013)
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Joonis 3. Materjali laialiajamine esemeklaasiga
(Liivla, 2013)

Joonis 4. Materjali laialiajamine nõela pikiosaga
(Liivla, 2013)

Preparaatide värvimine

– kas tegemist on hüperplaasiaga;
– kas tegemist on kasvajalise protsessiga;
– kas tegemist on hea- või pahaloomulise kasvajaga;
– kasvaja tüüpi, mis annab infot, kui suures ulatuses peab kasvajat ja ümbritsevat kude eemaldama;
– kas tegemist on põletikulise protsessiga;
– põletike korral selle tüüp (äge, krooniline, bakteriaalne jne).

Peamiselt kasutatakse veterinaartsütoloogias Romanovski-tüüpi värve (MayGrünwald Giemsa, Hemacolor, HaemaSchnellfärbung, DifQuick jne). Mugavam
on kasutada kiirvärve, kuid nende värv ei
säili klaasil sama kaua kui May-Grünwald
Giemsaga värvimisel, samuti ei tule raku
morfoloogia sama hästi nähtavale. Õige
oleks kasutada kahte erinevat värvikomplekti. Ühes värvida nö mustad proovid
(nahakaaped, kõrvanõre) ning teises puhtad proovid (lümfisõlmede punktaadid,
kasvajad, uriin jne). Juhul, kui materjal on
klaasil ülevärvustunud, on võimalik üleliigne värv eemaldada 70% etanooliga.

Kliinilise tsütoloogia eesmärgid
Et jõuda eesmärgini, on väga tähtis põhjalik anamnees patsiendi kohta, materjali
õige võtmise tehnika, selle piisav hulk,
õige värving ja loomulikult interpreteerimise kogemus ja oskus.
Kliiniline tsütoloogia võimaldab määrata:
– kas tegemist on normaalse või patoloogilise protsessiga;

Tsütoloogilise uuringu olulisim eesmärk on aidata loomaarstil kiiresti õige
diagnoos ja sellest tulenevad prognoos ja
ravi määrata.
Paljudes loomakliinikutes on tsütoloogilise proovi võtmine kujunenud igapäevaseks rutiinseks diagnostiliseks protseduuriks.
Kasutatud kirjandus
Pathology Laboratories of Arkansas, P.A. URL
(kasutatud juuni 2013) www.pathlabsofark.com/
fnatech.html
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Lammaste katarraalse palaviku serotüüp
14 vaktsiinitüve levik Venemaal, Baltikumis
ja Poolas
Imbi Nurmoja1, Maarja Kristian2, Arvo Viltrop3
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium; 2Veterinaar- ja Toiduamet; 3EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

1

14

Riiklike tõrjeprogrammide ning loomade
liikumisega seonduvate uuringute raames
tuvastati 2012. aasta lõpus Eestis, Lätis,
Leedus ja Poolas lammaste katarraalse
palaviku (LKP) viiruse antikehadele positiivseid loomi. Kuna nimetatud riikides ei
ole LKP-d varem esinenud ning vaktsineerimine on samuti keelatud, oli esialgu
põhjust arvata, et tegemist on viiruse levimisega senisest põhjapoolsematele aladele. Loomade haigestumist ning kliiniliste sümptomite ilmnemist ei täheldatud
üheski nimetatud riigis.
Ühendkuningriigis asuv Euroopa Liidu
referentlaboratoorium lammaste katarraalse palaviku alal kinnitas, et nii Eestis, Lätis,
Leedus kui Poolas on tegemist LKP viiruse
serotüübiga 14 (BTV-14). Seda serotüüpi ei
ole Lääne-Euroopas varem leitud. Tähelepanu väärib, et Venemaa referentlabori
andmetel tsirkuleerib BTV-14 Venemaa lääneosas Valgevene piiri lähedal juba vähemalt 2011. aastast (8).
Viiruse sekveneerimine Pirbright’i instituudis selgitas, et Baltikumis ja Poolas ning
Venemaal leitud BTV-14 tüved on identsed
Lõuna-Aafrikast pärineva vaktsiiniviiruse
tüvega.
Viiruse genoomi segmendi 2 (VP-2),
mis kontrollib viiruse serotüüpi, analüüs
tuvastas, et erinevate riikide loomadelt
(Venemaa 2011, Hispaania 2011, Poola
2012 ja Läti 2012) isoleeritud viirus pärineb samast allikast ning on enam kui 99%
ulatuses identne Lõuna-Aafrikas toodetava vaktsiiniviiruse tüvega (7, 8, 9).
LKP vaktsiinist pärineva viirustüve
levik loomapopulatsiooni ei ole Euroopas
esmakordne.
2008. aastal tsirkuleeris Saksamaa ja
Hollandi loomakarjades vaktsiinist pärinev BTV-6 (1, 5) ning 2009. aastal Belgias
BTV-11 (1, 6).
Kõiki Euroopas toimunud LKP vaktsiinitüve leviku juhtumeid iseloomustavad
mitmed sarnased jooned. Viiruse levimus
nii karja- kui looma tasandil on väga madal
(vastavalt alla 4% ja alla 2%). Kliinilisi
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2013

Sinikeele
epidemioloogiast
Lammaste katarraalne palavik
(LKP) e. sinikeel (ingl Bluetongue) on mäletsejaliste viirushaigus, mis seni levinud vaid soojema kliimaga maades – Aafrikas, Lõuna-Aasias, Lähis-Idas;
Lõuna- ja Kesk-Ameerikas. Euroopas piirdus leviala 2006. aastani Vahemeremaadega. Ka seal
olid puhangud pikka aega harvad, kuni 1998. aastal alanud
epideemia haaras Balkanimaad,
Itaalia ja Hispaania.
Sellest ajast on nakkus seal
endeemiline. 2006–2009 levis
sinikeel (viiruse serotüüp 8) laialdaselt Lääne- ja Põhja-Euroopas
(praeguseks on epideemia taandunud).
LKP viirusele on vastuvõtlikud kõik mäletsejalised, kuid
raskemini haigestuvad lambad,
kusjuures eriti ohustatud on talled. Veistel kulgeb haigus tavaliselt kergelt ja kitsed on enamasti
viiruse kandjaks ilma haigustunnuste esinemiseta.
Viirusel on üle 20 serotüübi,
mis erinevad üksteisest sedavõrd, et ühe poolt põhjustatud
nakkus ei tekita loomadel haiguse läbipõdemisel kaitsvat immuunsust teise serotüübi suhtes.
Viirus kandub loomalt loomale putuksiirutajate vahendusel.
Loomade organismi tungib
see habesääse süljega. Horisontaalne levik muul viisil ei ole
praktiliselt võimalik. Viirus võib
kanduda emalt lootele.
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sümptomeid ja haigestumist nakatunud
loomadel üldjuhul ei esine, viirus on madala virulentsusega.
Ühine kõigi juhtumite puhul on ka see,
et vaatamata mitmete riikide poolt teostatud põhjalikule epidemioloogilisele analüüsile, ei õnnestu selgitada vaktsiiniviiruse loomakarjadesse jõudmise teid.

Lammaste katarraalse palaviku
seire Eestis
Eestis toimub Veterinaar- ja Toiduameti
(VTA) poolt korraldatav LKP riiklik seire
veisekarjades alates 2009. aastast. Seire
on kavandatud selliselt, et nakkuse 20%
levimus karjas on avastatav 95% usaldatavusega.
Seire alustamise tingis 2006. aastal
alanud LKP viiruse serotüübi 8 (BTV-8)
laialdane levik Lääne- ja Põhja-Euroopas.
Selle ajani oli LKP Euroopas levinud vaid
Vahemere-äärsetes piirkondades, kus haigestumist põhjustasid BTV serotüübid 1,
2, 4, 9 ja 16. BTV-8 jõudmine Hollandisse
ja Saksamaale ning sealt edasi Briti saartele, Taani, Lõuna-Rootsi ja Lõuna-Norrasse muutis arusaamist haigusest oluliselt ning käivitas tõrje- ja seireprogrammid ka Euroopa põhjapoolsetes riikides.
2009.–2012. aastal uuriti Eestis riikliku
seire raames 7345 veise ja 32 lamba vereseerumi proovi, mis kõik osutusid LKP
antikehadele negatiivseteks. 2013. aastal
riiklik seire jätkub.
Lisaks vastuvõtlike loomade serouuringutele käivitati Euroopas laialdane
putuksiirutajate seire, mis 2010. aastal
algas ka Eestis. See võimaldas koguda
teavet meil esinevate habesääseliikide ja
nende leviku kohta, lisaks saada teavet,
kui pikk on nende aktiivsusperiood.
Kolm aastat kestnud seire raames
koguti loomakasvatushoonete juurest
spetsiaalsete püüniste abil putukate
proove. Proovide kogumine toimus regulaarselt aprillist kuni oktoobrini. Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis läbi viidud
uuringute tulemusel selgus, et LKP viiruse põhisiirutajaks peetav habesääseliik
Culicoides imicola Eestis nagu ka mujal
Põhja-Euroopas puudub (4). Eestis esineb
habesääseliike Culicoides obsoletus ja
Culicoides pulicaris, mida on õigem
nimetada C. obsoletus’e ja C. pulicaris’e
liikide grupiks, mis hõlmavad mitut lähedast liiki. Just viimatinimetatud uuteks

Joonis 1. Culicoides imicola, peamine
Afro-Aasia sinikeele siirutaja
Vahemere piirkonnas
Foto: EID/Bruno Matthieu

Siirutajad on habesääsed Culicoides perekonnast (1–3 mm
kehapikkus) (joonis 1). Habesääsklaste sugukonnas on arvukalt liike, sh Eestis 186 (Remm
1979), kellest enamik (95%) on
verdimevad. Mitte kõik habesääsed ei ole siiski sinikeele viiruste
siirutajad. Sinikeele viirus on
näiteks kohastunud ainult teatud
habesääseliikidega
Culicoides
perekonnast, keda Eestis leidub
37 liiki (Elurikkus, 2010). Aafrikas, Aasias ja Vahemeremaades
on üheks peamiseks siirutajaliigiks C. imicola, kuid maailmas
on 17 habesääseliiki seostatud
sinikeele levikuga. Nende hulgas
on kaks rühma, mis levinud ka
Põhja-Euroopas, s.o nn C. obsoletus ja C. pulicaris rühm. Ometi
ei tähenda siirutaja olemasolu
veel seda, et viirus saaks temaga
levida. Selleks, et viirus saaks
sääses paljuneda, on vaja piisavalt pikka soojaperioodi, mil
temperatuur ei langeks alla
+10 ºC. Mida soojem on kliima,
seda kiiremini paljuneb viirus
sääses ja seda kiiremini muutub
sääsk siirutusvõimeliseks.
Kasutatud kirjandus
Remm H. 1979. Eesti NSV habesääsklaste (Diptera, Ceratopogonidae) fauna
kataloog. Dipteroloogilisi uurimusi.
Eesti Liikide Register, 2010, Elurikkus
http://elurikkus.ut.ee/kirjeldus php?lan
g=est&id=53875&rank=70&id_
puu=52012&rank_puu=60#lk_puu
(2.6.2010).
Anonymous, Technical Review – Bluetongue: The Virus, Hosts and Vectors Version 1.5; UK DEFRA, 21
November 2002.
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siirutajateks peetavad liigid arvatakse olevat üheks põhjuseks, miks haigus on levinud oma seniselt levialalt 40. põhjalaiuskraadi juures peaaegu 60. laiuskraadini.
Siirutajate aktiivsusperiood võib erine-

vatel aastatel olla mõnevõrra erineva pikkusega. Eestis algab see üldjuhul mai esimesel poolel ning lõpeb oktoobris, LääneEesti saartel ka novembri alguses.

BTV-14 vaktsiinitüve levik Eestis
Riigi seireuuringute kõrval tehakse Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis (VTL) uuringuid ka muudel põhjustel. Sagedamini on
need seotud loomade haigestumise ning
nende liikumise ja müügiga.
2012. aasta novembri keskel toodi VTL
Tartu laborisse uuringuks ühest Saaremaa
karjast pärineva 22 lihaveise vereproovid.
Tegemist oli kliiniliselt tervete loomadega
ning uuringud olid vajalikud seoses loomade müügiga. Vereseerumist LKPV vastastele antikehadele ELISA testiga (IDEXX,
Ingenasa) tehtud uuring andis ühe looma
puhul positiivse tulemuse. Sama looma
täisverest VTL poolt läbi viidud uuringud
reaalaja PCR-i ja konventsionaalse PCR-ga
(12) tuvastasid LKP viiruse olemasolu
looma veres. EL referentlaboratoorium
kinnitas 30. novembril 2012, et tegemist
on LKP viiruse serotüübiga 14 (BTV-14).
LKP on eriti ohtlik loomataud, mille
kahtlusel või diagnoosimisel rakendatakse VTA poolt haiguse leviku tõkestamiseks või haiguspuhangu likvideerimiseks
vajalikud tõrjemeetmed. On tavapärane,
et haiguse kahtluse püstitamise ning diagnoosi kinnitamise vahele jääb ajavahemik,
mille jooksul täpsustatakse laboratoorsete analüüside tulemusi, viiakse läbi lisauuringud, kogutakse juhtumi kohta täiendavat teavet, selgitatakse epidemioloogilist olukorda ning vajadusel võetakse
täiendavaid proove haiguskahtlusega
farmi ümbritsevalt alalt.
VTA poolt rakendati 20 km raadiuses
võimalikust taudikoldest haigustekitaja
leviku vältimiseks ennetavad meetmed.
Antud juhtumi puhul oli 20 km kontrolltsoonis 202 loomakasvatushoonet
9897 vastuvõtliku loomaga, kelle seas oli
7413 veist, 2443 lammast ja 41 kitse.
2012. aasta detsembris koguti kontrolltsoonist seerumi ja täisvere proovid
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947 loomalt ning saadeti uurimiseks VTL
Tartu laborisse. Kokku osutus neist ELISA
testiga BTV antikehadele positiivseteks 9
looma ning reaalaja PCR-ga tekitajale
positiivseks 6 looma. Kõigi 6 tekitajale
positiivse looma puhul kinnitas Euroopa
Liidu referentlaboratoorium, et tegemist
oli BTV-14 tüve nakkusega.

Euroopa Liidust pärinevatel loomadel avastati BTV-14 esmakordselt Venemaal Saksamaalt
imporditud veistelt 2011. aasta
septembris.
08.–20.08.2011 Saksamaal karantiinis viibinud veiseid uuriti LKPV
antikehadele – kõik loomad olid
negatiivsed.
29.08.2011
saabusid
loomad
Venemaale ja paigutatakse karantiini.
02.09.2011 uuring karantiini alguses – LKPV antikehade test oli
kõigil negatiivne.
28.09.2011 uuring karantiini lõpetamiseks – kõik loomad olid LKPV
antikehale positiivsed.
Venemaa süüdistas Saksamaad
nakatunud loomade müümises.
Ei enne ega pärast ei ole Saksamaal LKPV-14 nakkust leitud.
Allikas: ProMED-mail Archive,
Published
Date:
2012-09-27
13:27:15, Subject: PRO/AH/EDR>
Bluetongue, livestock – Russia:
BTV-14, 2011, Archive Number:
20120927.1312336.
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Kokkuvõtteks

Kasutatud kirjandus

Kogutud informatsioonile ja epidemioloogilisele analüüsile tuginedes võib kinnitada
et Eestis oli 2012. aastal tegemist vaktsiinitüvega seotud LKPV nakkuse juhtudega,
mida ei käsitleta haiguspuhanguna. Seda
järeldust kinnitab ka Euroopa Komisjoni
vastavasisuline otsus. See on Eesti loomakasvatajate jaoks oluline otsus, mille tulemusena ei kehtestata piiranguid loomade
piiriülesele liikumisele ja müügile. Samas
on vähetõenäoline, et BTV-14 vaktsiiniviiruse levik 2012. aastal vaid Saaremaaga
piirdus. Suure tõenäosusega avastatakse
ka järgnevatel aastatel Eestis LKPV-le seropositiivseid loomi, mis tekitab kindlasti
ebamugavusi loomapidajatele, sest iga
juhtum vajab uurimist ja laboratoorset kinnitust sellele, et tegemist on vaktsiinitüve
nakkuse, mitte LKP-ga.
Lisaks on oluline silmas pidada, et kirjeldatud juhtum kinnitab varasemat hüpoteesi, et vajalikud tingimused (sobiv kliima
ja siirutajad) LKP viiruse levikuks on ka
Eestis olemas.
Seega on ülioluline vältida viiruse riiki
toomist loomadega, mille tulemusena
võiks kohalik siirutajate populatsioon nakkuse omandada. Oluline on meeles
pidada, et loomadest on nakkuse edasikandjana kõige tõhusam veis, kellel haigus kliiniliselt tavaliselt ei avaldu, kuid
vireemiaperiood kestab kauem, ja kelle
verest, võrreldes lammaste või kitsedega,
toituvad habesääsed palju meelsamini.
Tiinel loomal võib nakatuda loode ja nakkusvabaks tunnistatud mullikal võib sündida vireemiline vasikas.
Lõpetuseks
tuletab
ülalkirjeldatud
näide meile kõigile meelde, et inimeste,
loomade ja kaupade vaba liikumine on
hea ja murettekitav samal ajal. Kusjuures
selleks, et murettekitavat olukorda vältida, saab iga loomaomanik väga lihtsalt
ja suhteliselt väikeste kulutustega oma
panuse anda, järgides elementaarseid
bioohutuse nõudeid loomade liikumisel
nii riigi sees, kui ka riikide vahel.
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Escherichia coli
Escherichia coli bakterid kuuluvad inimeste, loomade ja lindude mao-sooletrakti normaalsesse mikroﬂoorasse ning
on tavaliselt täiesti kahjutud. Sellegipoolest seostatakse mõnda E. coli tüve inimeste raskekujuliste gastrointestinaalsete
haigustega (EFSA, 2013). Biokeemiliste
omaduste poolest sarnanevad patogeensed tüved mittepatogeensetega, erinevus
on tingitud bakteri kromosoomist või
plasmiidides paiknevatest geenidest, mis
määravad tüvede patogeensed omadused. E. coli poolt põhjustatud diarröad inimestel jagatakse tänapäeval kuude erinevate haigustunnustega gruppi, mille tekitajatel on erinevad patogeensed omadused:
1) enteropatogeenne E. coli (EPEC),
2) kinnituv (attaching and effacing) E. coli
(A/EEC),
3) enterotoksigeenne E. coli (ETEC),
4) enteroinvasiivne E. coli (EIEC),
5) enterohemorraagiline E. coli (EHEC)
6) enteroagregatiivne E. coli
(EAEC, EAggEC).
Oluliseks tuleb pidada fakti, et erinevate
horisontaalsete geenivahetusmehhanismide kaudu on E. coli suguluses olevate
või sarnaste bakteritega (nt Salmonella
spp., Shigella spp., teised E. coli tüved)
võimeline kergesti vahetama geneetilist
informatsiooni. Seetõttu võib E. coli tüvedel olla mitmeid erinevatest allikatest
pärit omadusi, mis näiteks mõjutavad
resistentsust antibiootikumidele ja tüvede
patogeensust. Geneetilise materjali ülekanne võib toimuda nii vertikaalsete kui
horisontaalsete geenivahetusmehhanismide kaudu ning teadusuuringutega on
leitud, et multiresistentsete E. coli tüvede
teke peegeldab antibiootikumide kasutamist konkreetses farmis pikema perioodi
jooksul (Smith jt, 2007).
Järgnevalt
keskendume
eelkõige
Shiga-toksiini tootvale E. coli’le.

18

Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2013

Shiga-toksiini tootev E. coli
(STEC)
E. coli tüved, mis on võimelised eukarüootsetes rakkudes tootma valkude sünteesi pärssivat tsütotoksiini, grupeeritakse
ühte patogeensusgruppi. Seonduvalt
nende toimega Vero rakkudesse kutsutakse neid toksiine verotsütotoksiinideks
(VT) või ka Shiga-toksiinideks (Stx). Viimaste nimetus tuleneb nende suurest
sarnasusest Shigella dysenteriae tüüp 1
toksiinidega (Melton-Chelsa jt, 1998). Eelnevast tingituna kasutatakse nimetatud E.
coli tüvede kirjeldamiseks kahte sünonüümset nimetust: Shiga-toksiini tootev
E. coli (STEC) ja verotoksiline E. coli
(VTEC).
Shiga-toksiine tootev E. coli võib põhjustada kergeid kõhulahtisusi või hemorraagilist koliiti, millest viimane võib omakorda progresseeruda hemolüütilis-ureemiliseks sündroomiks (HUS), mikroangiopaatiliseks hemolüütiliseks aneemiaks,
trombotsütopeeniaks või tõsiseks neerukahjustuseks (ECDC, 2011).
Haiguspuhangutega seonduvalt on
avalikkusele ehk rohkem teada enterohemorraagilise E. coli (EHEC) nimetus, kuid
tegelikkuses on EHEC puhul tegemist
STEC/VTEC hulka kuuluvate E. coli serotüüpidega, mida seondatakse verise
kõhulahtisuse ja hemolüütilis-ureemilise
sündroomi (HUS) tekkega inimestel. Enamik tõsistest haigusjuhtumitest on seni
olnud põhjustatud serotüüpi O157:H7
kuuluvate tüvede poolt, kuid järjest enam
räägitakse serogruppi O157 mittekuuluvate serogruppide nt O26, O111, O103 ja
O145 E. coli tüvede poolt põhjustatud
tõsistest haigusjuhtumitest. Neid tüvesid
nimetatakse mitte-O157 EHEC tüvedeks
(Tozzi jt, 2003).
STEC kuulub zoonoossete haigustekitajate hulka, mille esinemisest teavitamine on direktiivi 2003/99/EÜ alusel liikmesriikidele kohustuslik. Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) ning Euroopa Nakkushaiguste Tõrje ja Kontrolli Keskuse
(ECDC) soovituste kohaselt tuleks epide-
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mioloogilist olukorda silmas pidades
kindlaks määrata enim levinud serogruppide O157, O26, O103, O111, O145 esinemissagedus toidus ja inimpopulatsioonis
ning seejärel viia läbi riskianalüüs. Eeltoodud soovitus on tingitud sellest, et erinevate maade STEC/VTEC riiklikud järelevalvesüsteemid on erinevad ning paljud riigid on kontsentreerinud oma laboruuringud eelkõige STEC/VTEC O157 serogrupi
määramisele, millest tingituna jäävad paljude teiste oluliste STEC/VTEC tüvede
poolt põhjustatud haigusjuhtumid sageli
registreerimata. Eeltoodu kehtib ka STEC/
VTEC suhtes loomade ja toidu monitooringu kohta.
Eestis on senised STEC uuringud keskendunud samuti vaid O157 serogrupi
määramisele, kusjuures erinevatel aastatel
on seireplaanidesse hõlmatud nii farmi-,
tapamaja- kui lihalõikustasand. Teiste
potentsiaalselt ohtlike E. coli serogruppide
osas uuringuid senini läbi viidud ei ole.
Põllumajandusministeeriumi poolt aastatel
2013-2014
rahastatav
projekt
(T13057VLTH, Campylobacter spp., Listeria monocytogenes ja verotoksilise Escherichia coli-ga seonduvate toiduohutuse riskide hindamine Eestis) näeb ette ka epidemioloogiliselt oluliste E. coli serogruppide
uuringuid, mis on VTEC/STEC riskiprofiilide koostamiseks hädavajalikud.
1. juulist 2013 jõustuvad toiduainete
mikrobioloogiliste kriteeriumite muudatused, mille kohaselt tuleb idandeid tootvatel ettevõtetel regulaarselt läbi viia uuringuid Shiga-toksiini tootva E. coli O157,
O26, O111, O103, O145 ja O104:H4 osas.

Ohtlikud E. coli tüved ja nende
poolt põhjustatud haiguspuhangud

Enamik STEC/VTEC infektsioonidest inimestel esinevad üksikjuhtumitena ning
sümptomid võivad olla alates kergest
kuni verise kõhulahtisuseni. Viimane esineb koos kõhukrampidega ning on tavaliselt ilma palavikuta. STEC/VTEC infektsioonid võivad põhjustada ka hemolüütilis-ureemilise sündroomi (HUS) teket,
ning HUS tekib ligikaudu 10% VTEC O157
infektsiooniga patsientidest. E. coli
O157:H7 peetakse üheks kõige ohtlikumaks STEC/VTEC tüveks ning seda eelkõige Shiga-toksiinide produtseerimise
tõttu, kuid sellegipoolest on STEC grupis
üle 200 E. coli serotüübi, mida tavaliselt

refereeritakse mitte-O157 STEC tüvedeks
ning arvatakse, et nende levimus on
vähemalt kahekordne võrreldes E. coli
O157:H7 tüvede levimusega.
2011. aasta 26. mail teatas Saksamaa
üleriigilisest haiguspuhangust ning HUS
sündroomi ja verise kõhulahtisusega patsientide arvu järsust kasvust, mis oli põhjustatud Shiga-toksiini produtseeriva E.
coli (STEC) tüvedega saastunud toidu tarbimisest. Haiguspuhangu esimese nädala
jooksul tõusis haigusjuhtumite arv 470ni
ning lõppkokkuvõttes oli tegemist maailmas tervikuna ühe kõige ulatuslikuma
HUS sündroomiga STEC puhanguga. Haiguspuhang ületas mitmete riikide piire,
mistõttu registreeriti haigestunuid Austrias, Tšehhis, Taanis, Prantsusmaal, Hollandis, Norras, Poolas, Hispaanias, Rootsis, Inglismaal jne – ühtekokku 15s EL-i
liikmesriigis, kuid ka USA-s. Pekingi
Genoomika Instituudis tehti haigustekitajana kindlaks uus EHEC-i O104:H4 tüvi,
mida ei oldud varasemalt suurte haiguspuhangutega seostatud. Tehti kindlaks, et
tegemist oli äärmiselt nakkuslike ja toksiliste E. coli bakteritega, mis lisaks virulentsusfaktoritele kandsid ka mitmeid
antibiootikumidele resistentsuse geene.
Haiguspuhanguga seonduvad E. coli
tüved omasid ebatavalist STEC/VTEC ja
enteroagregatiivse E. coli (EAggEC) virulentsusfaktorite kombinatsiooni. Selline E.
coli virulentsusfaktorite kombinatsioon oli
varasemalt Prantsusmaal põhjustanud
ühe väikese haiguspuhangu lastel, mille
ajal tehti kindlaks, et laste haigestumine
oli põhjustatud serotüüpi O111:H2 kuuluvatest E. coli tüvedest (Morabito jt, 1998).
2011. aasta VTEC haiguspuhanguga
seonduvalt tehti Saksamaa ja Prantsusmaa uurimistööde võrdlusena toidupõhise saasteallikana kindlaks Euroopa Liitu
imporditud põld-lambaläätse idandid.
Eelnevast tingituna võeti 2011. aasta juulis EL-is kasutusele ka täiustatud VTEC
kontrollmeetmed. Leiti, et nii Saksamaa
teadusasutused, Euroopa Toiduohutusamet kui Euroopa Komisjon peavad moodustama ekspertidest koosneva teaduspaneeli, et põhjalikult haiguspuhangut
analüüsida ning leida lahendusi analoogsete juhtumite maksimaalseks ennetamiseks/välistamiseks tulevikus.
Ühtekokku haigestus haiguspuhangu
ajal 3950 ja suri 53 inimest, nendest 51
Saksamaal.
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2013
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Euroopa Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskus (ECDC) ja Euroopa Toiduohutusamet esitasid Saksamaa haiguspuhanguga seonduvalt tarbijatele ühisavalduse
mõningate järgnevate nõuannetega haiguse vältimise:
1. Hoolikas kätepesu igal tasandil.
2. Kõik kõhulahtisuse ja oksendamise tunnustega isikud peavad vältima toidu
käitlemist.
3. Liha ja lihatooteid tuleb põhjalikult
kuumtöödelda.
4. Kõik puuviljad tuleb koorida ja seejärel
puhta joogiveega korralikult pesta.
5. Kõik juurviljad tuleb hoolikalt pesta
voolava joogiveega, eriti need, mida ei
kuumtöödelda.
6. Kooritavad juurviljad tuleb koorida ja
hoolikalt voolava joogiveega pesta.
7. Juurviljade ja liha korralik läbiküpsetamine hävitab haigustekitajad.
8. Vältida toidu ristsaastamist, eriti bakterite võimalikku levikut toorestelt toiduainetelt valmistoodetele.
9. Toidu ettevalmistamisel tuleb kasutada
erinevaid lõikelaudu ning pärast toidu
käsitlemist peab lõikelaudu hoolikalt
seebi ja voolava veega pesema.
Haiguspuhangust tingituna registreeriti EL-is 2011. aastal 159,4%-ne STEC/
VTEC poolt põhjustatud haigusjuhtumite
tõus ning haigusjuhtumite koguarv ulatus
9485ni. Suremuse määr oli 0,75% ehk
ametlikult registreeritud VTEC haigusjuhtumist (n=7 494) lõppes surmaga 56,
ning Saksamaaga seondusid neist surmajuhtumitest 89% (EFSA, 2013). Arvates
välja Saksamaa haiguspuhanguga seonduvad STEC/VTEC haigusjuhtumid, leiti,
et aastatel 2008-2010 oli haigusjuhtumite
arv EL-is statistiliselt olulisel määral
(p=0,016) tõusnud.

Haigustekitaja põhilised allikad
ja ülekandeteed
E. coli registreeriti toidupatogeenina aastal 1971, mil Ameerika Ühendriikidesse
imporditud juust põhjustas neljateistkümnes osariigis kokku 400 inimese haigestumise. Enne seda oli maailmas registreeritud vaid viis E. coli poolt põhjustatud haiguspuhangut, millest varaseim leidis aset
1947. aastal Inglismaal.
Erinevad uuringud on kindlaks teinud
kolm põhilist haigustekitajate ülekandeteed: saastunud toidu ja joogivee tarbi-
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mine, kontakt haigustekitajaid kandvate
loomadega ning inimeselt inimesele ülekanne. Kõige olulisemaks STEC/VTEC
reservuaariks on mäletsejaliste (veis, lammas, kits jt) mao-sooletrakt ning seega
üheks saastumise põhiallikaks mäletsejaliste väljaheited (EFSA, 2013). Põhiliselt
on STEC/VTECga olnud saastunud veiste
ja lammastega seonduvad toidud (nt liha,
piim) ja mäletsejaliste väljaheidetega
saastunud juurviljad ning joogivesi. STEC/
VTEC haigusjuhtumitega on seotud olnud
väga erinevad toiduained: liha, piim,
mereannid, õunamahl, juurviljad, kartulid,
idandatud seemned, joogivesi jne. Loomadelt inimestele haigustekitajate otsese
ülekande võimalikkust tõendavad mitmed
farmitöötajatega seonduvad haigestumisjuhtumid, kus haigustekitajate algallikana
registreeriti konkreetsete farmide veised.
Lisaks eeltoodule on mitmed E. coli haiguspuhangud alguse saanud veisefarmide külastamisest. Näiteks korraldatakse
lastele ja täiskasvanutele ekskursioone
maafarmidesse, mille käigus on neil mitmeid võimalusi otseseks kontaktiks loomade ning farmikeskkonnaga. Farmikülastajad kuuluvad kõrgemasse riskikategooriasse, sest enamasti pole nad eelnevalt kunagi ohtlike E. coli tüvedega kokku
puutunud ega oma seetõttu haigustekitajate suhtes immuunsust (Roasto, 2011).

Levik veisekarjades ja mäletsejalistelt pärinevas toidus
Kõige suuremaks VTEC/STEC bakterite
allikaks peetakse mäletsejalisi, eriti veiseid ning peaaegu alati toimub nakatumine veiseliha või piimatoodete tarbimisel. Enim toidupõhiseid haigusjuhtumeid
on esinenud seoses alaküpsetatud veisehakklihaga.
Esimese teadusartikli EHEC tüvede
esinemisest erinevate loomaliikide lihas
avaldasid Doyle ja Schoen aastal 1984,
mil nad leidsid, et E. coli O157:H7 positiivseid proove oli veiselihas 3,7%, sealihas 1,5%, linnulihas 1,5% ning lambalihas 2,0%. USDA (United States Department of Agriculture) uuris veise- ja linnurümpade saastatust E. coli O157:H7ga
ning tulemused olid järgmised: veisehakkliha 563 proovi olid kõik negatiivsed;
1297 linnuliha ning 2112 täiskasvanud
veise rümba proovi osutusid samuti kõik
negatiivseteks; 2081 mullika rümba proovist neli osutusid positiivseks (Jay, 2000).
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Aastatel 2007-2009 (EFSA, 2011) osutusid STEC/VTEC positiivseteks keskmiselt 2,2–6,8% veistelt võetud proovidest
(nahk, roe) ning O157 moodustas neist
0,5–2,9%. Samal uurimisperioodil osutusid värsketest veiseliha proovidest VTEC/
STEC positiivseteks keskmiselt 0,3–2,3%
ning O157 moodustas nendest 0,1–0,7%.
Positiivsete veiseliha proovide proportsioon kõikus liikmesriikide vahel suuresti
alates 0% kuni 14,9% (EFSA, 2011).
STEC/VTEC positiivseteks on sageli
osutunud ulukitelt võetud proovid. Hiljutises Hispaania uuringus (Diaz-Sanches jt,
2013) osutusid VTEC/STEC suhtes positiivseteks 21,6% hirvede roojaproovi ning
21,3% rümbaproovi. Eeltoodu viitab selgelt rümpade töötlemisaegsele ristsaastumisele ehk haigustekitajate ülekandele
roojast rümbale. Võrreldes hirvelihaga oli
metssealiha tunduvalt vähem saastunud,
mis kinnitab eelnevalt välja öeldud fakti,
et STEC esineb rohkem mäletsejaliste
populatsioonides.
E. coli O157:H7 tõrje peab algama
farmi tasandilt ning selle eesmärgiks on
viia haigustekitajaid kandvate loomade
arv miinimumini. Kontrollistrateegiate väljatöötamine on raskendatud, kuna puuduvad täpsed teadmised VTEC/STEC looduslikest ülekandeteedest. Kõige olulisemaks ennetavaks meetmeks peetakse väljaheidetega saastumise minimeerimist
loomade tapmisel ehk tapamaja tasandil.
Eeltoodu esitas soovitusena Penningtoni
grupp, kes 1996–1997. aastal uuris Šotimaal esinenud haiguspuhangut, kus haigestus 496 ja suri 20 inimest (FAO, 2002).
Haiguspuhang oli seotud vaid ühe lihatööstuse toodanguga ja saastatud olid ka
kuumtöödeldud lihatooted, mis viitas erinevatele ristsaastumise võimalustele.
Leiti, et E. coli ohu elimineerimiseks ei
piisa üksnes loomade puhtuse järgimisest, vaid kogu tapamaja tasandil tuleb
rakendada hügieenilisi tööprotseduure
ning järgnevalt toiduahela efektiivset
kontrolli. Enamik EHEC põhjustatud haigestumistest on seotud veiselihaga ning
seetõttu peetakse piimakarjasid haigustekitajate reservuaariks. Võrreldes mullikate
ja täiskasvanud veistega on piimavasikate
roojast EHEC tüvesid isoleeritud rohkem.
Eelnevat seostatakse faktiga, et vasikate
vatsa mikroﬂoora ei ole veel täielikult
välja arenenud. Arvestades kõiki veiste
vanusegruppe, on leitud, et keskmiselt

0,3–2,2% veiste roojaproovidest on EHEC
tüvede suhtes positiivsed.
Toorpiima uuringud USA-s on näidanud, et 80% uuritud farmidest olid saastunud VTEC/EHEC tüvedega. 1993. aastal
USA 13 osariigis tehtud uuring näitas, et
3,2% roojaproovidest olid positiivsed
E. coli O157:H7 suhtes ning 19 isolaati
31st tootsid nii Stx1 kui Stx2 toksiini, 12
isolaati tootsid üksnes Stx2 toksiini.
E. coli O157:H7 hamburgeritega seonduv riskihindamine osutas kolmele haiguse etioloogias olulisele faktorile: tekitajate kontsentratsioonile veiste roojas, inimeste tundlikkusele ning rümpade kontaminatsioonitasemele (Neill jt, 2001).

Kokkuvõte
Inimestel on mitmeid võimalusi E. coli
patogeensete tüvedega kokkupuutumiseks, millest kõige olulisemateks tuleb
lugeda otsest kontakti nakatunud loomade ja inimestega ning saastunud joogivee ja toidu tarbimist. Veised on toidu ja
keskkonna kõige olulisemateks E. coli
patogeensete tüvedega saastajateks. Veisekasvatuses esineb mitmeid peremeesloomade ja keskkonna vahelisi haigustekitajate ülekandemehhanisme ja -teid, mis
vajavad veel täiendavaid uuringuid, kuid
mitmete teadusuuringutega on tõestatud,
et VTEC/STEC põhireservuaariks on olnud
veised ja veisefarmid. Nõuetekohase toidukäitlemisega on võimalik ennetada ligikaudu 90% E. coli nakkustest. Haiguse
ennetamiseks tuleb tagada nõuetekohane
hügieen toidukäitlemisel ja tarbimisel
ning toidu korralik läbiküpsetamine. Korralik toidu kuumtöötlemine ehk toote
sisetemperatuur vähemalt 72 ºC tagab
VTEC/STEC ja nende poolt toodetud toksiinide hävimise.
Varasematest haiguspuhangutest tuleb
midagi õppida – vähemalt austama ja järgima toiduhügieeni põhitõdesid ning aru
saama, et heade hügieenitavade rakendamine ei ole oluline üksnes töötlemise
tasandil vaid kõigis põllult toidulauale
ahela lülides. Toiduohtusid ei saa vältida
üksnes seadusandlikest aktidest tulenevate minimaalsete nõuete täitmisega.
Ettevõtete head tootmistavad ning seadusandlusest rangemate nõuetega enesekontrolliprogrammid omavad märksa
suuremat toiduohutuse rolli.
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Möödanikust tänapäevani
Velta Lokk
Meie kursus lõpetas 1953. aastal, mil
saime ametitiitli loomaarst, mis tollaste
teadmistega õppetaseme tõttu annaks
tänapäeval magistrikraadi. Siinkohal meie
kursuse koosseis: Evald Albre, Juhan
Aloe, Raimond Aluoja, Georg Frorip, Silvi
Gerz, Eda Haak, Endel Jänes, Kaarel
Kadarik, Laine Kadarik, Edgar Kinnas,
Helju Klaassen, Aino Kruusmäe, Hanno
Kübar, Elga Lentsius, Arnold Lillipuu, Winnifred Lillipuu, Velta Lokk, Lia Mänd,
Alviine Nahkur, Elviira Nigul, Vassili
Nedaskovski, Heino Ostra, Jüri Parre,
Niina Parre, Jaan Pippar, Feliks Reinike,
Valdek Soots, Margit Tamming, Raimond
Tamming, Albert Tampik, Jüri Tedrema,
Johannes Tiirats, Otto Trossek, Uno Tuur,
Johannes Valu, Vambola Vilson.
Tragimad ja helgemad pead meie
seast tegid edukaid karjäärihüppeid, saades teaduskandidaatideks (R. Aluoja, G.
Frorip, J. Tedrema, V. Vilson) või teaduste
doktori tiitli (K. Kadarik, H. Kübar, J. Parre)
Oli ka üritajaid (E. Lentsius, V. Lokk) selles
vallas midagi teha, kuid nad lõpetasid siirdumisega tulusamatele „karjamaadele“
teistes institutsioonides.
Side kursusekaaslaste vahel muutus
pikkamööda nõrgemaks, osadega kontaktid katkesid. Kursuse kokkutulekuid siiski
korraldati. Nendest võtsid osa peamiselt
need 12, kes töötasid Tartus. Tavaliselt oli
kokkutulekutest osavõtnuid 12–15, alati
oli kohal kursusevanem K. Kadarik. Agaramalt võtsid vahelduva eduga osa J.
Aloe, E. Haak, A. Kruusmäe, H. Kübar, V.
Lokk, S. Gerz, V. Soots, A. Tampik, V. Vilson. Organiseerijad olid põhiliselt Kaarel
ja Vambola, Vändras Silvi. Trallitasime
aastatel 1963 Pukas Orumäel (13 osavõtjat), 1978 Vändras (11), 1983 Tartus teaduskonna sepikojas (13), 1993 Tartus teaduskonna füsioloogia laboratooriumis
(13). Kümme aastat tagasi, 2003. aastal oli
meie kursuse kokkutulek Tartus Tähtveres, Maaülikooli loomaarstiteaduskonna
füsioloogia laboris (15 osavõtjat). Kahjuks
tuleb öelda, et üheksa kursusekaaslast
pole kokkutulekutest kunagi osa võtnud.
Käesoleval aastal, mil kõrgkooli lõpetamisest möödus 60 aastat, kohtusime
jälle Tartus. Algatusimpulss, ärgitamine

kokkukogunemise organiseerimiseks tuli
V. Vilsonilt, kes delegeeris kokkutuleku
korraldamise siinkirjutajale. Telefonitsi ja
kirja teel sai leitud ja kokku kutsutud
kümme kursusekaaslast. Et tervis pole
kellelgi kiita, on meie ettevõtmised teatud
surutise ja piduri all: kutsutuist jäid kohale
ilmumata kolm inimest – S. Gerz, E. Kinnas, M. Tamming-Veelman. Praegu oleme
juba väga eakad inimesed, varsti lähenemas oma isiklikule 85. juubeliaastale. Pole
endist jaksu laiemaks tegevuseks ja nii sai
otsustatud teha kursuse kokkutulek Tartu
kesklinna kohvikus. Tartu Kaubamaja kohviku üsna kenas eraldatud osas sai meist
vestlusring. Kogunesime 25. aprillil kella
11 paiku ja hakkasime juttu puhuma siitsealt. Vesteldi naabritega ja üle laua,
natuke oli ka nostalgiat. Juttu meil jätkus
ja ka mõned saatjad-abilised sulandusid
rõõmsameelselt meie seltskonda. Meie
rõõm ja rahulolu kohalejõudnute üle aina
kasvas. Mõnusa jutuvada saatel muutusid
hommikupoolsed tunnid pärastlõunasteks, tellisime lõunaprae, veidi hiljem
kohvi koogikestega ja ka šampanjat sai
rüübatud.
Juttu oli muidugi ka tüütust väsimusest ja igat liiki kallalekippuvatest või olemasolevatest haigustestki. Kergem ja helgem tundus olevat pöörata tähelepanu
meie perede järglaste elukäigu ja tegemiste poole.
Järgnevalt väike ülevaade kokkukutsutute perede järglastest:
I Silvi Gerz (s 1927). Poeg Jaan Gerz ja
tema abikaasa Leena Gerz on praktiseerivad loomaarstid Vändras, nende vanem
tütar Aili Gerz on intern Maaülikooli suurloomakliinikus ja toimetab Eesti Loomaarstlikku Ringvaadet; noorem tütar Maret
õpib Tartu Ülikoolis bioloogiat ning poeg
Lembit IT-d. Silvi peres on rekordilised 5
loomaarsti!
II Edgard Kinnas (s 1928). Poeg Jaak
õppis samuti loomaarstiks, elab Arukülas
Harjumaal.
III Margit Tamming-Veelman (s 1929).
Tütar Kadri Veelmani alaks on sisearhitektuur, tütretütar Katariina Veelman on ka
kunstikallakuga, õpib EKA-s animatsiooni
alal. Poeg Imre on õppinud nii veterinaariat
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EPA 2. lend. Vasakult: K. Kadarik, V. Lokk, V. Vilson ja R. Tamming (Foto: K. Kadariku fotokogu)

kui ka otsinud mitmeid teisi elukutseid.
Margit ise sai 2012. aastal Eesti Loomaarstide Ühingu elutöö preemia laureaadiks.
IV Kursusevanem Kaarel Kadarik (s
1930). Tal ei ole loomaarstist järglasi,
suguvõsas on aga väga edukaid loovkunsti vallas. Poeg Andres on arhitekt Tartus, arvukate eramute, ettevõtete jne arhitektuuri looja. Poeg Margus on tunnustatud metallikunstnik ja kujur; Marguse
poeg Ott Kadarik on jällegi arhitekt, projekteerinud Tallinnas TÜ korpuse, Rotermanni kvartali jne, ta on Tartu vana kaubamaja renoveerimise projekti autor jm.
Oti tütar Kai on jaapani keele tõlk, abielus
jaapanlasega. Peale selle on Kaarli venna
Rein Kadariku poeg ja teise venna Tiit
Kadariku tütar ka arhitektid. Seega on
järglaste seas palju arhitekte.
V Vambola Vilson (s 1929). Poeg Agu
on kaugsõidulaeva kapten, poeg Uku aga
ajalooõpetaja Loksal, tütar Ene Kulasalu
on täiskasvanute koolitaja. Viimase tütar
Liisi Kulasalu on loomaarst EMÜ väikeloomakliinikus ja Eesti Loomaarstliku Ringvaate toimetuse liige.
VI Helju Klaassen (s 1929). Poeg Mait
Klaassen on veterinaariadoktor, professor,
Maaülikooli rektor, olnud ka haridusminister. Mait Klaaseni pojad Märt ja Mihkel on
veemajanduse alal tegutseva OÜ Miridon
juhid, Märdi tütar Egle Klaassen on maastikuarhitekt, teeb Tartu vallas detailplaneeringuid.
Helju Klaasseni tütar Eve Mõistus töötab OÜ Perearstikeskuses, Eve üks tütar
Kristel Mõistus on juhtinud Tallinna Teh-
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nika- ja Teaduskeskust, praegu tegutseb
konsultandina, teine tütar Ingrid on Soomes veterinaaria doktorantuuris.
VII Eda Haak (s 1929). Tütar Kersti
Lootus on maastikuarhitektina laialdase
tööpõlluga kogu Eestis (parkide rekonstrueerimiseprojektid, Tallinna Botaanikaaed, Raadi mõisa park Tartus jne). Kersti
Lootuse poeg Kiur on ehitusinsener, teine
poeg Siim mehhatroonik.
VIII Winnifred Lillipuu (s 1929). Tütar
Reet Morel on hambaarst Tallinnas. Reet
Moreli tütar Mari Saarend töötab hambaarstina Kuressaares, tema mees Andro on
veterinaarinspektor. Winnifredi tütar Tiia
Pruuli on soome-ugri filoloog, tõlk, elab
Soomes, Winnifredi tütar Katrin Lillipuu
on toidutehnoloog.
IX Raimond Tamming (s 1929). Poeg
Imre Tamming on mitmekülgse tegevusampluaaga, tütar Ave Tamming on Rootsis ehitustööde ettevõtja, tütar Maria
Tamming aga töötab Miamis USA-s sekretärina.
X Velta Lokk (s 1929). Poeg Meelis
Lokk on Postimehe fotograaf, fotokunsti
viljeleja, vabakutseline (OÜ Lokk/Toom),
poeg Tõnis on loomaarst Tallinnas, veterinaarmeditsiinivahendite firma OÜ Optimer juht, tema naine Ester Lokk on loomaarst, lemmikloomakliiniku Maxi tegevjuht, nende tütar Kristina Lokk-Vimberg
on samuti loomaarst eelpool mainitud
kliinikus.
Tähele tuleb panna, et meie kursusekaaslaste järglastest on Eesti Entsüklopeedia 14. köites „Eesti elulood“ äramainimist leidnud neli inimest: Kersti Lillipuu-
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Lootus, Margus Kadarik, Mait Klaassen ja
Meelis Lokk.
Ülaloleva ülevaate saamiseks ei piisanud muidugi vaid meie ühiselt veedetud
suhteliselt lühikese aja jooksul vestluses
kogutud andmetest, võimalik oli saada
täiendavaid andmeid üksikvestlustest ja
internetis leiduva abil.
Ühise laua taga istudes puudutasime
ka meie, kohaletulnute, tänapäevaseid
tegevusi ja harrastusi pensionäridena. K.
Kadarikule pakub teadusartiklite kõrval
laialdast ja aeganõudvat kirjatööd oma
sugupuu koostamine, uurides isa-ema
eellasi, nende päritolu jms. V. Lokk jändas
selle ja samuti oma elulugude kirjapanekuga, kulus mitu aastat, jätkuvalt on hobideks kujutav kunst ja esperanto, üks temperamaal norra maastikust leidis koha ka
Tartu Kunstnike 2012/13 aastavahetusnäitusel. Lugemine (ilukirjandus, ajalugu,
elulood) on paljude kaaslaste „menüüs“.
Peale selle tuleb tegeleda koduse majapidamise, taimede ja loomadega, kellel neid
on. Reisida tahaksid võimaluse korral nii
mõnedki meie seast. Tegelikkuses on see
ilmselt võimalik teoks teha vaid R. Tammingul, kes kavatseb veel sellel aastal
teha oma kolmanda reisi Indiasse. Ta oli
ju kõva tegija jalgrattaspordis, matkaklubides, alpinismis ja teab kus veel!
Auhindu ja erikohtlemist Vabariigi presidendi poolt on ta ka saanud. Edu talle! Ja
et tervis ikka vastu peaks. Rõõm ja üllatus
oli kuulda, et nii vitaalseid inimesi meie
hulgas veel leidub. Kokkuvõttes on tore
tõdeda, et leidub tegijaid ja harrastajaid
nii turismi, spordi kui ka kunsti alal.

Arvates, et pensioniea elu ja probleemid on kõikjal üsna sarnased, sai iga
koosolekust osavõtnu kaasa ühe Kanadas
Torontos elava eestlase (Ellen Irs) üllitise,
pajatuse pensionäri elu üle. Minul endal
oli küll seda lugedes äratundmisrõõmu ja
lõbu laialt.
Kogu pärastlõunase aja toimunud
mõttevahetused, -mõlgutused, lookesed
elu-olu sündmuste, tervise ja pere järglaste kohta olid aega edasi viinud sedavõrra, et algas jupikaupa seltskonnast lahkumine kella nelja-viie ajal. Üldine lootusrikas arvamus oli, et võiksime koguneda
uuesti aasta pärast. Keegi meie seast
ütles selle mõnusa lause: “Elame veel.“
Läksime laiali, kuidas keegi: kas tuldi
järele, mindi saatjaga, sõideti ootaja
autoga. Rahulolevatena lahkusid viimastena K. Kadarik abikaasa Evi ja siinkirjutanuga.
Lõbusaks vahepalaks oli meile kohviku
ettekandja äpardus, kes meile šampanjat
ja veiniklaase tuues (kõike korraga!) pillas
ühe klaasi põrandale kildudeks meie toolide ja laua alla. Kildude õnne meile kui
palju! Mina ei võinud äramineku eel tegemata jätta teist äpardust: kogemata lükkasin ümber laual oleva lillevaasi lilledega.
Ühe sõnaga: ujutasin. Selle „tänuks“ sain
lilled omale.
Aitäh! Tervist ja edu kõigile! Kohtumiseni!
EPA 2. lennust võib lugeda veel ELR-i
2003. a 3. numbris ilmunud Hanno Kübara artiklist „50 aastat lõpetamisest“.
(ELR-i toimetus)
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2013

25

ÜHINGU TEGEMISED

Eesti Loomaarstide Ühingu 2013. aasta
üldkoosoleku protokoll
Aeg:
Koht:

09.03.2013
EMÜ VLI auditoorium A-201,
Kreutzwaldi 62, Tartu
Algus: 10:15
Koosoleku juhatajaks valiti Priit Koppel,
protokollijaks Jaan Luht, kohal oli 38 liiget
(koos volitustega).
Pärast koosoleku päevakorra tutvustamist
kinnitatakse see ühehäälselt järgnevalt:
1. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine.
2. ELÜ 2012. aasta tegevusaruanded.
3. ELÜ 2013. aasta eelarve.
4. Aukohtu aruanne.
5. ELÜ revisjonikomisjoni aruanne.
6.
Konverentsid
„Veterinaarmeditsiin
2012“ ja „Veterinaarmeditsiin 2013“.
7. ELÜ 2013. aasta tegevusplaanid:
* suvepäevad 2013;
* fotokonkurss 2013;
* aasta loomaarsti ja elutöö auhinna
konkursid;
* UEVP ja FVE töökoosolekute külastamine;
* „Veterinaarmeditsiin 2013“;
* Eesti Loomaarstlik Ringvaade.
8. Kohal algatatud küsimused.
9. Koosoleku lõpetamine.
1. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine
Koosoleku protokoll ja 2012. aasta
tegevusaruanne kinnitati ühehäälselt.
2. ELÜ 2012. aasta tegevusaruanded
Priit Koppel esitas juhatuse tegevus- ja
aastaaruande. Konverents „Veterinaarmeditsiin 2012“ õnnestus väga hästi.
Konverentsi teaduslik pool oli väga kõrgel tasemel. Esimest korda toimusid
konverentsieelsel päeval töötoad. Väikelooma töötoas tegeleti hammaste ja
suuhügieeniga, suurlooma töötoas
veiste kirurgiaga. Töötoad olid väga
kõrgel tasemel ja võeti hästi vastu.
Konverentsil osales 397 inimest. Eksponente oli kokku 16.
Põlvamaal Saarjärve puhkekeskuses
toimusid, vaatamata vähesele osalusele, meeleolukad suvepäevad.
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Võeti vastu otsus kanda bilansist maha
lootusetud võlgnevused.
2012. aastal liitus ühinguga 21 inimest,
välja astus 2 inimest, 1 liige suri ja
võlgnevuste tõttu arvati välja 6 inimest.
Hetkel on ühingus 145 liiget, neist kindlustatud 121 inimest. Liikmemaksuvõlglasi on ühingul 17.
Kindlustus tegi eelmisel aastal ühe väljamakse.
Aili Gerz tutvustas Eesti Loomaarstliku
Ringvaatega seotud olukorda. Toimetus on teinud väga tubli tööd. Aastas
ilmub 4 numbrit. Uue ajakirja number
läheb ühingu kodulehele viivitusega.
Tehti erinevaid ettepanekuid ajakirja
parendamiseks ja levitamiseks mitteliikmete seas. Otsustati, et liikmete
paremaks informeerimiseks kirjutab
Toomas Tiirats ELR-i kaks korda aastas
memo FVE-s ja UEVP-s toimunu kohta.
Seoses ELÜ taasasutamise 25. aastapäevaga peaks ELR nr. 3/13 olema retrospektiivne.
Toomas Tiirats tegi ülevaate FVE ja
UEVP peaassambleel osalemisest ning
Põhja- ja Baltimaade presidentide koosolekust. Arutusel olnud teemad: loomaarstide spetsialiseerumine; 150 aastat loomaarsti kutset maailmas; kohusetundlik ravimite kasutamine; loomakliinikute üles ostmine ja kettide kujunemine; kliinikute kvaliteedinõuded;
loomade heaolu transportimisel; „esimese päeva pädevus“ – miinimumnõuded värskelt lõpetanud ja tööd alustavale loomaarstile; kiipimine.
3. ELÜ 2013. aasta eelarve
Ühingu 2013. aasta eelarvet tutvustas
Kalmer Kalmus. Pärast arutelu kinnitati
see ühehäälselt.
4. Aukohtu aruanne
Aukohtu aruande koos lisamaterjalidega esitas Toomas Tiirats. 2012. aastal oli aukohtus neli juhtumit. Selleks,
et kontrollida Aukohtu ettekirjutuste
täitmist, tuleb teha koostööd VTA-ga.
Aukohtu otsuste koopiad saata tulevikus ka VTA-le.
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5. Revisjonikomisjoni aruanne
Revisjonikomisjoni aruande esitas Mari
Makko. Revisjonikomisjon leidis, et
ELÜ juhatus on järginud põhikirjalisi
kohustusi, üldkoosoleku poolt püstitatud ülesandeid ja Eesti Vabariigi seadusi. Majandusaruanne oli kasumlik.
ELÜ aastaaruanne kinnitati ühehäälselt.
6. Konverents „Veterinaarmeditsiin 2013“
Juhatus andis teada, et konverents toimub 25.–26. oktoobril 2013. a. Dorpati
Konverentsikeskuses Tartus. Konverentsil on neli sektsiooni: suurlooma,
väikelooma, toiduhügieeni ja abiliste
sektsioon.
Andres Aland pakkus välja, et ELÜ
taasasutamise 25. aastapäeva puhul
võiks konverents olla tavalisest pidulikum. OÜ LaPub tegeleb administreerimisega ning ELÜ ja EVS loengute
sisuga. Toimuvad töötoad.
7. ELÜ 2013. aasta tegevusplaanid
• Suvepäevad 2013 toimuvad Järvamaal Metsajõe puhkemajas 3.–4.
augustil.

• Fotokonkurss 2013 algab 1. juunil.
• Aasta loomaarsti tiitel ja Elutöö
autasu antakse välja sügisesel konverentsil.
• Osalemine UEVP ja FVE töökoosolekutel.
• „Veterinaarmeditsiin 2013“ toimub
25.–26. oktoobril.
• Eesti Loomaartlik Ringvaade.
8. Kohapeal algatatud küsimused
• Tehti ettepanek talgu korras korrastada Elvas asuv kinnistu. Juhatus
käib kohapeal ära ja otsustab edasi
tegevuse.
• Aktiivliikmete andmebaasi korrastamine. Antud hetkel on liikmeskonnas
145 aktiivliiget, kellele laienevad kõik
ühingu hüved.
Lõpp: 15:00
Priit Koppel
ELÜ president

Jaan Luht
juhatuse liige
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Euroopa Veterinaararstide Föderatsiooni
peaassamblee ja Põhja- ja Baltimaade
loomaarstiühingute esindajate kohtumine
Mariboris 5.–8. juunil 2013
Toomas Tiirats
ELÜ esindaja FVE juures
Traditsiooniliselt toimub kevadine FVE
(Federation of Veterinarians of Europe)
igal aastal erinevas organisatsiooni liikmesriigis. Seekord oli võõrustajaks Sloveenia Loomaarstide Koda. Suvisest Eestist lühikeste käistega särgis kohale jõudes tabas mind ebameeldiv üllatus vihmase ja varakevadiselt jaheda ilma näol.
Saadud väike külmetus ei seganud aktiivselt osalemast erinevatel koosolekutel.
Põhja- ja Baltimaade esindajate koosolek,
mida peetakse üks päev enne põhiüritust,
on tavaliselt üks huvitavamaid, kus avameelselt räägitakse erinevatest aktuaalsetest teemadest ja probleemidest asukohariikide loomaarstide töös ja ühingute
tegevuses. Samas kujundatakse ka ühiseid seisukohti peaassambleel arutusele
tulevates küsimustes. Teine päev on ette
nähtud tööks alalistes sektsioonides. ELÜ
on osalenud alati UEVP (Union of European Veterinary Practicioners) töös. Sektsioonide nagu UEVH (Union of European
Veterinary Hygienists), EASVO (European
Association of State Veterinary Ofﬁcers),
EVERI (European Veterinarians in Education, Research and Industry) tööst on ELÜ
läbi oma tegutsemisaastate põgusalt
püüdnud osa võtta, kuid ilmselgelt on see
hetkel valikute koht, eelkõige meie ühingu
rahakotti silmas pidades. Kolmandal ja
neljandal päeval toimub FVE peaassamblee. Järgnevalt lühidalt toimunust ja arutatud küsimustest.
Islandi loomaarstid on viimasel ajal
tegelenud intensiivselt loomade heaolu
küsimustega ja praeguseks kehtib neil
veiste kohustusliku karjatamise nõue ning
sigade kastreerimine ilma anesteesiata ei
ole enam lubatud. Islandil on üldse kokku
130 loomaarsti, kusjuures 1/3 on tegev
kliinilises praktikas ja 1/3 hõivatud riigitööga. Mainimist väärib, et põllumajanduse, kalanduse ja keskkonnaministrina
alustas hiljuti tööd loomaarst.
Rootsi Loomaarstide Ühingu president
Torsten Jakobsson tutvustas valitsuse tel-
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limusel SBA (Swedish Board of Agriculture) poolt valminud analüüsi 10 aasta
perspektiivsest vajadusest loomatervise
valdkonna spetsialistide järele riigis.
Ennustatakse loomaarstide arvu kasvu ja
(erialaselt) töötute loomaarstide tekkimist
tööjõuturule. Seetõttu tuuakse raporti ühe
soovitusena välja veterinaarmeditsiini
õppivate tudengite arvu vähendamise
vajadus Uppsalas (100 sisseastujalt 70
peale aastas). Märkimisväärselt on suurenenud teistes Euroopa riikides diplomi
saanud loomaarstide (ja mitte ainult rahvuselt rootslaste) taotluste arv veterinaartegevuseks Rootsis. Sellised loomaarstid
ei ole kohanenud professiooni kultuuriga
Rootsis ning ei ole olnud varmad ka ühinguga liituma. Raportis leitakse, et hetkel
on loomaarstiabiliste arv väike. Alates
2010. aastast peavad loomaarstiabilised
olema litsentseeritud. Arvatakse, et aastaks 2023 on vajadus 3 000 töötava loomaarstiabilise järele. Selle numbri saavutamiseks peaks juba praegu igal aastal
tööle asuma 80 uut litsentseeritud abilist.
Seega soovitatakse praegune diplomeeritud abiliste arv (40) suurendada 90 peale
aastas. Sellele informatsioonile järgnenud
arutelul leiti, et hoolimata rootsi loomaarstide arvamusest, et ideaalis peaks kliinikus olema ühe loomaarsti kohta kaks
abilist, kumab siit läbi oht, et kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid asendatakse tehnilise abipersonaliga, nn odava tööjõuga,
keda on ka odavam välja koolitada.
Rootsis toimub kliinikute ülesostmine
kahe suure keti poolt tunduvalt aeglasemalt, kui Soomes-Norras. Ostetud kliiniku
personal on tavaliselt jätkanud tööd uue
omaniku alluvuses. Esialgu on erinevad
hirmud väiksemaks jäänud, kuna omanikuvahetusega suurt midagi muutunud
pole. Tavaliselt kaasneb ostulepinguga
lisaklausel, milles kliiniku müüv loomaarst
kohustub teatud aastate jooksul mitte
avama
konkureerivat
uut
kliinikut.
Ühing valmistub firmaga läbirääkimisteks
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palgatud loomaarstide huvide eest seismisel.
Norra loomaarstid on aktiivselt tegelenud loomade heaolu õppekavaga. Igapäevaselt on tekitanud probleeme püüd
hoida Norrat vabana koertega liikuvatest
haigustest. Esikohal on ehhinokokoos ja
nõuded karantiinile, vajalikud testid ning
koerte dehelmintiseerimine jms. Koeraomanikud (eriti need, kel suvekodud
Rootsis) kipuvad olema rahulolematud, et
peavad tagama kohustusliku parasiitide
tõrje ja vajavad ka loomaarstipoolset kinnitust. On esinenud juhtumeid võltsitud
dokumentidega. Sellega seondub ka
Norra kolleegide mure Rumeenia päritolu
tänavakoerte äri pärast (marutaudi oht).
Norra (ka Rootsi, Soome) kodanikud
püüavad head teha ning võtavad endale
(toovad kaasa) sealseid kutsikaid ja peremeheta loomi.
Norra suurim poliitiline partei on võtnud plaani täielikult keelustada karusnaha
saamise eesmärgil karusloomade (rebane,
naarits) kasvatamise puuris.
Norras on kliinikute kvaliteedisüsteemis kandev roll ühingul.
Lätis on plaanis muuta veterinaariat ja
ravimeid puudutavaid seadusi. Idee, millest paljud aru ei saa, on lahutada seni
ühine olnud humaan- ja veterinaarravimeid puudutav seadusandlus kaheks
eraldi käsitletavaks seaduseks.
Soome kolleegid tegelevad ravimite
kasutuse korra täpsustamisega. Lisaks –
tänu Eesti kaasabile – on neil väike mure
Soomes tööd otsivate veterinaarmeditsiini eriala lõpetajate arvu kasvuga. Kommentaarina tuleb öelda, et Soome Loomaarstide Ühingule on olnud jätkuvalt
omane konservatiivne poliitika uute diplomeeritud loomaarstide arvu osas.
WVA (World Veterinary Association)
tegemiste arutelul on jätkuvalt päevakorras Põhja- ja Baltimaade seisukoht, et
osalus peaks toimuma läbi FVE. Meie
aktiivne huvi ja fookus on siiski eelkõige
Euroopa mänguruum.
Järjest olulisem on pöörata pilgud
tulevikku ja mõista ning püüda kujundada
tööjõuturgu veterinaaria valdkonnas.
Ikkagi on vastuseta küsimus, mida peaksid ühingud tegema, et loomaarstid oleksid hinnatud väärtuslike spetsialistidena
ühiskonnas, ja mitte ainult loomaravitsejatena. Jätkuvalt võib näha tugevat tendentsi, et teised erialad on võtmas üle

veterinaaria valdkondi. Tšehhi-Poola-Slovakkia aga arvavad, et uute lõpetajate arv
ületab nõudluse nendes maades. Paljud
ennast üles töötanud loomakliinikud on
hädas ebaausa konkurentsiga. Noored
loomaarstid on frustratsioonis, kuna ei
leia tööd või on sissetulekud äärmiselt
väikesed. Selle kolme maa esindajate
arvates tuleb probleem tõstatada FVE
poolt ELi erinevates institutsioonides.
Norra ei arva, et peaks lõpetajate arvu
vähendama. Tuleb suurendada erinevate
(just mitte kliiniliste) töökohtade pakkumist veterinaaria eriala lõpetajatele.
Tšehhi-Poola-Slovakkia soov vähendada
ülikoolides koolitatavate loomaarstitudengite arvu ei vii mitte loomaarsti prestiiži
suurenemisele, vaid kiirendab veelgi
situatsiooni, kus mitteveterinaarsed erialad võtavad üle valdkonnad, kus loomaarsti haridusega inimesi niigi napib. Saksamaal on mõningane kogemus töökohtade loomisel. Samas tunnistatakse seal,
et linnades on jätkuvalt loomaarste piisavalt, kuid produktiivloomade osas ja maapiirkondades on neist suur puudus. Saksamaal on seisukoht, et uusi loomaarste
tuleb piisavalt peale, kuid lõpetajad ei
lähe igale poole tööle. Ungari esindaja
arvas, et me ise anname ära oma kohustusi nagu sigade kastreerimine, farmide
inspekteerimine, lubame farmeril ise ravimeid manustada jms. Me peame ise väga
tähelepanelikud olema, mida me otsustame ja teeme. Veterinaarkoolid peavad
rohkem tähelepanu pöörama tudengitele
kõigi uute võimaluste tutvustamisele, kus
veterinaarmeditsiiniline haridus on heaks
eelduseks karjääriredelil. Samas peame
tunnistama, et väikeloomaarstiks ja suurloomaarstiks olemine eeldab karakterilt
erinevaid inimesetüüpe. Probleem on selles, et noored lõpetajad ei taha enam
tegeleda kõikide traditsiooniliste veterinaaria aladega. Samas on näiteks Taanis
kõige paremini tasustatud sigadega tegelevad loomaaarstid.
Igal juhul ei ole väiksem arv loomaarste tulevikuprobleemide lahenduseks.
FVE president Cristophe Buhot on
arvamusel, et vaevalt keegi meie eest
midagi lahendab. Me peame ise asjad
endale selgeks tegema ja jätkama teemaga järgmisel peaassambleel.
FVE strateegia on selgelt eraldada seadusandluses õigus ravimeid (eriti antibiootikume) välja kirjutada õigusest neid
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2013
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müüa. ESVAC (European Surveillance of
Veterinary Antimicrobial Consumption)
analüüs antibiootikumide müüginumbritest erinevates riikides näitab, et enim tarbitakse antibiootikume premiksite (40%),
suukaudsete pulbrite (35%) ja lahustena
(9%), mis tähendab tegelikult masstarbimist. Püütakse mõõta tarbitud koguseid
loomapopulatsiooni kohta (mg/standardiseeritud ühiku kohta).
Arutleti ja vahetati kogemusi, kuidas
kontrollida antibiootikumide kasutamist.
Saksamaal riiklik kontrollsüsteem puudub. Küllaltki efektiivselt toimib nn vabatahtlik süsteem, kus farmerid (ja ka loomaarstid) raporteerivad regulaarselt kasutatud ravimitest ja kogustest. See on eelduseks, et farmer oma toodangut üldse
müüa saab. Paljudes maades on tõhustatud kontrolli taustal oluliselt suurenenud
antibiootikumide must turg. Kasutatud
ravimeid ei deklareerita. Kõlas arvamusi,
et probleem on muutumas üleeuroopaliseks.
Eraldi peatuti nn internetipõhisel ravimikaubandusel. Soovitati, et internetiapteegid peaksid olema sertifitseeritud ja
tegutsema konkreetse maa piires ning
võimaldama veterinaarsete retseptide
ristkontrolli. Tegemist on reguleerimata
valdkonnaga ehk suuresti nn halli tsooniga.
FVE ei ole rahul olukorraga, kus Euroopas ei tohi hobuselihas olla fenüülbutasooni jääke, kuid samas lubatakse importida Ameerikast hobuseliha, mille taust ei
ole täpselt teada. Ei saa keelata ja samal
ajal lubada erisusi.
Informatsioonina anti teada, et hobuste
meditsiinis kasutatavate ravimite nimekiri
on heakskiitmisel. Peale seda on koheselt
tulemas ka kaskaadi teemaline infoleht.
Tulemas on uus regulatsioon lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise
osas (jagatud kaheks: A. koerad, kassid,
tuhkrud; B. kõik teised võimalikud lemmikloomad). Selles käsitletakse vaktsineerimisi (looma marutaudivastane vaktsineerimine peab olema teostatud loomaarsti poolt koos loomapassi kandmisega
hiljemalt 12 nädalaselt, kusjuures erisused on võimalikud riikidele, kes on olnud
kaks aastat marutaudivabad), delegeerimist,
informatsiooni
kättesaadavust
(kodulehed internetis), kiipimist (teostatud loomaarsti või erandkorras kvalifitseeritud spetsialisti poolt) jms. Taotle-
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takse valdkonna ühesarnast regulatsiooni
ja korraldust liikmesriikides. Lisaks marutaudile on ka teised haigused, mille alusel
toimub maade kategoriseerimine (nt ehhinokokoos). FVE tahab hea seista, et lemmikloomade kohustuslik identifitseerimine leiaks selgelt kajastamist.
VETCEE (Veterinary Continuing Education in Europe) töögrupp püüab välja töötada miinimumstandardeid loomaarstide
täienduskoolitustele. Eesmärk on akrediteerida spetsialistiprogramme (kursuseid). Selline akrediteerimisüksus ei anna
tiitleid ega kraade. VETCEE pilootmissioonid on hinnata kolme – Ljubljana ja Kopenhaageni veterinaarharidust andvate kõrgkoolide ning BSAVA (British Small Animal Veterinary Association) poolt esitatud
lemmikloomade spetsialisti kursust.
FVE on esitanud VSB (Veterinary Statutory Body) töögrupi poolt väljatöötatud
täiendused veterinaarharidust käsitleva
direktiivi kaasajastamiseks. Teostatakse
aktiivset selgitustööd Euroopa Nõukogu
ja Komisjoni juures. Võtmesõnadeks diplomite vastastikune tunnustamine, lõpetamisjärgsete oskuste ja vajalike kompetentside kirjeldamine. Töögrupp töötab
praegu professionaalse tegevuse kindlustuse küsimustega, lisaks veterinaarne teenus ja paraveterinaaride roll selles. Plaanis jätkata tulevikus koos VETCEE-ga
spetsialisti teemat (advanced vet, aknowledge vet) ning piiriülese ravimite väljakirjutamise küsimustega.
EAEVE (European Association of
Establishments for Veterinary Education)
president László Fodor kutsus üles esitama praktikutest aktiivseid professionaale, kes võiks kuuluda veterinaarkoolide akrediteerimiseks moodustatavate
komisjonide koosseisu. EAEVE töötab ka
uue akrediteerimiskäsiraamatu kallal,
mille järgi ühe täisvisiidiga hinnatakse
õppeasutust kaheastmelisena: 1) vastavus miinimumnõuetele – “approved”; 2)
kinnitus funktsioneeriva kvaliteedi tagamise süsteemi olemasolust – “accredited”). ENQA (European Association for
Quality Assurance in Higher Education)
plaanib akrediteerida EAEVE hindamissüsteemi, mis põhimõtteliselt tähendab,
et kaob vajadus rahvusliku akrediteerimise läbiviimiseks. Korraliste hindamisvisiitide intervall jääks 7 aasta juurde.
Valiti 3 uut UEVP (Union of European
Veterinary Practitioners) asepresidenti:
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Piotr Kwiecinski (Poola), Torill Moseng
(Norra), Marjan Tacer (Sloveenia). FVE
juhatus valiti tagasi endises koosseisus,
so president Christophe Buhot (Prantsusmaa), asepresidendid Hans-Joachim Götz
(Saksamaa), Robert Huey (Inglismaa),
Rafael Laguens (Hispaania), Karin Östensson (Rootsi). Juhatus valitakse kaheks
aastaks.
Brüsselis toimub uue loomatervisealast kontrolli puudutava seadusandluse ettevalmistamine. FVE eesmärgina
peaks selles olema selgelt defineeritud
mõiste “loomaarst”.
Loomade heaolu töögrupp on välja
töötanud nn heaolu õppekava. Rõhutatakse, et tänapäeval peaks käsitlema
võrdse tähelepanuga nii loomade füüsilist

kui vaimset heaolu. Küsitlusuuringu tulemusena leiti, et loomade heaolule ei ole
paljude veterinaarkoolid loomaarstiõppekavades piisavalt tähelepanu pööratud.
Tutvustati projekti CALLISTO (FP7) loomatervisealast uuringut, mis hindab lemmikloomade pidamisega seotud riske inimese ja produktiivloomade tervisele. Eesmärk on välja töötada tegevused, mis
aitaksid lemmikloomade pidamisega seotud riske ennetada, vähendada ja elimineerida. Projekt on alles esmaste küsitluste analüüsi staadiumis.
Paljud materjalid on jooksvalt või mõne
aja pärast kättesaadavad internetaadressilt www.fve.org.
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Ilmus mahukas koduloomade anatoomia õpik
Enn Ernits, Esta Nahkur
Mõni aeg tagasi nägi allakirjutanute sulest
ilmavalgust loomaarstiüliõpilastele mõeldud kompaktne koduloomade anatoomia
õpik, mida saavad käsiraamatuna kasutada ka loomaarstid teadmiste värskendamiseks ja ajakohastamiseks. Eelmine loomaarstiüliõpilastele mõeldud õpik oli
ilmunud 68 aasta eest Julius Tehveri
sulest. Käesoleva õpiku aluseks on 2002.
aastast alates kümnekonnas pehmes köites üllitatud õpivahend, mille materjal on
põhjalikult ümber töötatud ja kontsentreeritud. Tegu on kirjeldava anatoomiaga,
mis käsitleb koduimetajate ja -lindude
keha ehitust elundkondade ja elundsüsteemide kaupa. Mille poolest erineb uus
anatoomiaõpik meie teistest anatoomia
tervikõpikutest?
Käesolev kõvaköites õpik on seni ilmunuist kõige mahukam, sisaldades üle 500
suureformaadilise lehekülje. Iga elundi
kohta käiv teave on võimaluste piires loogiliselt järjestatud ja varustatud alapealkirjadega: välisehitus ja asend, ehitus läbilõikes, verevarustus jne. Autorid on lisanud õpikule peatüki elundite arengust, et
laiendada tulevase loomaarsti bioloogilist
silmaringi ja anda ülevaadet imetajate
elundite arengust. Tekst on numbriviidete
abil varasemast tihedamini seotud joonistega. Õpikus on ühtekokku 8 värvitahvlit
ja 357 mustvalget joonist, paljud neist
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mitmeosalised. Illustratsioonide eest kandis hoolt Eha Järv, arvutitöötluses aitas
teda Tiina Kivisäkk. Kahtlemata võinuks
raamat olla tunduvalt värvikam, ent
paraku piirasid seda finantsvõimalused.
Õpikus on tänu meie loomakliinikule
esmakordselt avaldatud ka röntgenogramme.
Õpikus on kasutatud uusimat (2012. a)
rahvusvahelist loomaanatoomia nomenklatuuri ja selle baasil on olulisel määral
korrigeeritud eestikeelseid termineid.
Raamatule on piiratud hulgal lisatud ka
ingliskeelset terminoloogiat. Õpiku keelekasutuse eest kandsid hoolt Halo kirjastuse töötajad Silvi Seesmaa ja Sirli Lember. Palju kasu raamatu sisu ja oskussõnade täpsustamisel oli retsensentidest
Marina Aunapuust ja Hannes Tomuskist
(Tartu Ülikool). Autorid peavad tähtsaks,
et eesti keel säiliks ja areneks kõigi vastaste kiuste ka teaduskeelena. Õpik sisaldab ligemale 60 lk registreid eesti-, ladinaja muukeelsete oskussõnadega, sh üle
4000 ladinakeelse termini.
Õpik ilmus Eesti Vabariigi Haridus- ja
Teadusministeeriumi programmi „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamine ja
väljaandmine“ toel. Autorid tänavad toetamise eest ministeeriumi, SA Archimedest ja Eesti Maaülikooli.
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