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Emakakeerd veisel

Katri Pentjärv, Alar Onoper

EMÜ VLI suurloomakliinik

Sissejuhatus

Käesolev artikkel on suurloomakliiniku 
nooremarsti Katri Pentjärve ettekanne üli-
õpilastele. Kaldkirjaga tekstilõigud vanem- 
arsti Alar Onoperi kommentaarid teemale.

Ülevaade

Emakakeerd on tiine emaka keerdumine 
ümber oma pikitelje. Keskmiselt esineb 
0,5–1% kõikidest poegimistest (Jalakas, 
2006) ning on erinevate andmete põhjal 
2,7–20% düstookiate põhjuseks (Mo-
mont, 2005; Frazer jt, 1996). Eristatakse 
tiinuseaegset ja sünnitusaegset (81%) 
emakakeerdu (Frazer jt, 1996). Keerdu 
peetakse poegimise esimese staadiumi 
või varajase teise staadiumi komplikat-
siooniks. Emaka keerdumisest poegimise 
esimeses staadiumis annab tunnistust 
see, et pärast keeru korrigeerimist on 
emakakael osaliselt avanenud. Kui kael on 
pärast korrektuuri avanenud täies ulatu-
ses või enne korrektuuri on lootekestade 
tükid või loote osad läbinud emakakaela, 
siis järelikult on keerd toimunud varajases 
teises staadiumis (Noakes jt, 2001). Tii-
nuse ajal tekkinud keerdu tuleb ette harva.

Emakas võib keerduda emakakaelast 
kraniaalselt (pretservikaalne keerd) või 
kaasata ka emakakaela ning tupe kraniaa-
lset osa (tservikaalne keerd) (Jalakas, 
2006). 164st juhtumist tuvastati pretservi-
kaalset keerdu 34% (Frazer jt, 1996).

Keeru ulatus võib olla väga varieeruv: 
45–90 kraadised keerud on ebatavalised 
või jäävad sageli diagnoosimata, kõige 
enam kirjeldatakse 180–270 kraadilisi 
keerde (57% juhtumitest) (Frazer jt, 1996). 
Üksikutel lehmadel võib keerd olla kuni 
1080 kraadi (Jalakas, 2006).

Sesoonset mõju emakakeeru tekkimi-
sele ei ole (Frazer jt, 1996). Keeru suuna 
suhtes lähevad arvamused lahku, kuid 
uuemast kirjandusest leiab, et 63–75% 
keerdusid on vasakule, mis omakorda 
korreleerub positiivselt parema sarve tii-

nustega. Kaksikute korral on emaka-
keerdu üliharva (Noakes jt, 2001; Jalakas, 
2006; Frazer, 1996; Aubry jt, 2008).

Erinevalt teistest düstookia põhjustest 
jäävad keeru korral üks või mõlemad loote-
kestad terveks, mis kaitsevad loodet trau- 
ma ning infektsioonide eest (Tracy, 2009).

Etioloogia

Emakakeeru täpsed tekkepõhjused ei ole 
teada. Lehma anatoomia eripära tundub 
olevat kõige tähtsam põhjus. Korra ema-
kakeeru läbipõdenud loomal ei ole suure-
mat tõenäosust emakakeeru taastekkeks 
võrreldes ülejäänud karjas olevate looma-
dega (Momont, 2005). Emaka laiside kin-
nitub väikesele kurvatuurile, jättes suure 
kurvatuuri vabaks, mistõttu on organil 
keerdumiseks piisavalt liikumisruumi. Sel 
hetkel, kui lehm püsti tõustes või pikali 
heites tagajalgu sirutab ning esijalgadega 
randmetele toetub, ripub emakas laisi-
deme küljes. Järsk löök või kukkumine 
võib seetõttu viia ebastabiilse emaka 
keerdumiseni. Laiside on lõdvem ning pi-
kem mitmekordselt poeginud lehmadel. 
Anatoomiliselt mängib suurt rolli ka veise 
sügav ning mahukas kõhuhõõs. Lisaks 
anatoomilistele iseärasustele peavad poe-
gimise alguses mõjuma veel mingisugu-
sed tegurid, mis aitavad kaasa keeru tek-
kimisele, muidu esineks emakakeerdu tii-
nuse viimases kolmandikus sagedamini. 
Tõenäoliselt on selleks ägedad loote liigu-
tused, mille kutsuvad esile emaka kont-
raktsioonide sagenemine ning tugevne-
mine poegimise esimeses staadiumis 
(Noakes jt, 2001; Drost, 2007; Jalakas, 
2006).

Keeru soodustavaks teguriks peetakse 
loote suurt sünnimassi. Uuringus leiti, et 
89% juhtudest ületas loote kaal tõu kesk-
mist, ulatudes holstein-friisil 48,5–49,8 
kilogrammini (Noakes jt, 2001). 63% loo-
detest olid pullid (Frazer jt, 1996).
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Kliinilised tunnused

Keerust annab sageli tunnistust vaid see, 
et poegimise alguses kestab rahutus suh-
teliselt pikalt või üleminev rahutus ei 
progresseeru poegimise teiseks staadiu-
miks. Kaasuvateks tunnusteks võivad, 
kuid ei pruugi olla järgmised näitajad: 
tõstetud sabajuur, palavik, tahhükardia, 
tahhüpnoe, anoreksia, eritus häbemest, 
kõhuõõne valu ning ebamugavus laisi-
deme venituse tõttu, vatsa hüpomotiilsus 
(Frazer jt, 1996; Jalakas, 2006; Tracy, 
2009; Aubry jt, 2008).

Kliinilisi tunnuseid alati ei märgata. 
Seda eriti siis, kui need pole ilmekalt väl-
jendunud. Kõige tavalisemaks tunnuseks 
on poegimise häirumine. Nähakse, et 
loom väitab vahelduva eduga pikemat 
aega, kuid tupest midagi välja ei ulatu. 
Sageli on näha ka häbememokkade 
asümmeetrilisust e tupp on oma keeru- 
ga kaasa haaranud ka ühe poole häbe- 
mest. Tupest eritub sageli limas-verist  
nõret.

Tihti jäävad tähelepanuta esmaspoegi-
jad loomad, kellel ei osata emakakeerdu 
kahtlustada. Nad ei ole pideva jälgimise 
all ning võivad suviti veeta oma lõpptii-
nuse laudast kaugel karjamaal.

Diagnoosimine

Diagnoosimiseks tuleb rektaalselt ning 
vaginaalselt uurida tuppe, emakakaela, 
emakat ning emaka laisidemeid. Ainult 
vaginaalsel uurimisel võib diagnoos mää-
ramata jääda pretservikaalse keeru korral 
või kui keerd on väiksem kui 180° (Mo-
mont, 2005). Väiksema kui 180° keeru 
korral võib loode tungida tuppe, mistõttu 
võib vale diagnoosiga düstookia põhju-
seks loote väärseisu pidada (Noakes jt, 
2001). Keeru suuna määramisel on abiks 
rektaalsel uurimisel leitav emaka-laiside-
mete kulg. Vasakpoolse keeru korral kul-
geb emaka vasak laiside tugeva väädina 
tagant ülevalt ette paremale emaka alla 
ning parem laiside tagant paremalt ette 
vasakule emaka peale. Parempoolse 
keeru puhul on pilt vastupidine. Tservi-
kaalse keeru korral on suund määratav tu-
pes moodustunud spiraalsete kurdude 
kulgemise järgi: kui kurrud kulgevad dor-

saalses seinas ette ja paremale, on keerd 
paremapoolne, kui ette ja vasakule, siis 
on keerd vasakpoolne (Jalakas, 2006).

Kirjeldatakse (Rakuljic-Zelov jt, 2002) 
vere kõrgenenud kaaliumi näitajaid (norm 
3,6–4,9 mEq/l (Kahn jt)) loomadel, kellel 
on keerd kestnud 6–11 tundi. Vere valge-
liblede sisalduses täheldatakse olulisi 
muutusi: leukotsütoos, neutrofiilia ja lüm-
fopeenia (stressi leukogramm). Viimased 
kaks on vere adrenokortikotroopse hor-
mooni ja adrenaliini kontsentratsiooni 
tõusu tagajärjeks.

Ravi

Kui esineb keerd ning emakakael on ava-
tud, siis esmane soovitatav ravimeetod 
on loote keeramine.

Väikesekraadilisi keerde on võimalik 
parandada tupe kaudu (üritatakse keerata 
emakat), kuid suurekraadiliste keerdude 
korral tuleb keerata lehma ümber vasika 
(Drost, 2007).

Ravi teostades ei soovitata kasutada 
sedatiivikume eelkõige loote ellujäämise 
tagamiseks (nt α2-adrenomimeetikumid 
(ksülasiin) suurendavad emaka müomeet-
riumi kontraktiilsust, mis võib põhjustada 
lootel hüpoksilist seisundit). Samas tuleb 
silmas pidada abistajate ohutust, väga 
närviliste ning inimestele ohtlike loomade 
puhul on sedatiivikumide kasutamine 
õigustatud (Lyons jt, 2013).

Alati peab arvestama sellega, et ema-
kakeeru parandamine võib ka ebaõnnes-
tuda. Järgneda võib keisrilõige. Seda ka 
juhul, kui pärast keeru väljakeeramist sel-
gub, et emakakael pole piisavalt avane-
nud. Kuna keisrilõike prognoos lehma 
elule sõltub suurel määral emakasisu 
saastatusest ja lehma ümbritsevast kesk-
konnast, siis enne, kui sisenetakse sünni-
tusabi käigus emakasse, tuleb hoolikalt 
pesta ja desinfitseerida lehma häbe ja 
abistaja käed. Seda tehakse mitu korda 
seebiga ja lõpuks veel joodilahusega.

On tulnud ette juhtumeid, et oleme 
pidanud keisrilõikest loobuma, kuna 
lehma abistanud inimene on elementaar-
seid hügieeninõudeid eirates emaka 
saastanu.

Ksülasiini tuleks võimalusel mitte kasu-
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tada. Kui, siis ainult loomade puhul, keda 
on ilma sedatsioonita võimatu käsitleda. 
Juhul, kui emakakeeru välja keeramisele 
peaks järgnema keisrilõige, siis ksüla-
siini kõrvaltoimed raskendavad oluliselt 
emaka väljatoomist kõhuõõnest. Nen-
deks on emaka tugevnenud kontrakt-
sioonid ja vatsa tümpaania. Suureneb ka 
salivatsioon, mis tekitab aspiratsiooni-
ohu. Ksülasiini kasutades on suur tõe-
näosus, et lehm heidab operatsiooni ajal 
maha. Tavaliselt soovitakse aga operee-
rida seisvat looma. Ka järglased on ülda-
nesteesia mõju all, seega on nad vähem 
aktiivsed peale sündi ja imemisrefleks 
saabub hiljem.

Emakakeerdu saab lahendada mitmeti:
a) vaginaalselt loote keeramine – haa-

ratakse lootest võimalikult kere 
lähedalt ning üritatakse keerd 
eemaldada. Õnnestumine sõltub 
põhiliselt kahest tegurist: kas ema-
kakael on piisavalt avanenud ning 
kas loode on elus. Parem, kui loote-
kesti ei purustataks, sest see paran-
dab loote väljavaateid ellu jäämi-
seks. Abistamist hõlbustab, kui 
lehma tagakeha on kõrgemal ning 
kasu võib olla epiduraalanestee-
siast. Piisava hulga inimeste korral 
soovitatakse kõhu balloteerimist, 
mis aitab kaasa loote „kiikumisele“ 
(Noakes jt, 2001).

Seisval loomal keerata loodet emakas 
nii, et lootekestad ei puruneks, on raske 
ülesanne, kui mitte võimatu. Eesmärk on 
haarata tugevalt kinni mõnest loote keha-
osast ning saada selle võtte abil loode ja 
emakas pendeldama ning keerd välja 
keerata. Kindlasti on vaginaalselt loodet 
keerates suur eelis pikkade kätega ini-
mestel, kuna nad ulatuvad lootest kauge-
malt kinni haarama.

Keeru lahendamiseks võib kasutada 
abivahendiks detorsiooniharki. Hargi 
harud fikseeritakse mansettide abil loote 
eespikiasetuse korral randme- ja tagapiki-
asetuse korral kannapiirkonnast proksi-
maalselt. Detorsiooniharki kasutades 
tuleb meeles pidada, et hark võib paigalt 
libisemise korral tugevalt emakat kahjus-
tada (Lyons jt, 2013).

Pretservikaalset või üle 720 kraadist 

keerdu on võimatu vaginaalse manipulat-
siooniga eemaldada (Noakes jt, 2001).

b) lehma keeramine: vaja läheb mini-
maalselt kolme inimese abi. Ees-
märgiks on keerata lehma keeru 
suunas, samal ajal jättes emaka pai-
gale. Lehm tuleb maandada keeru 
poolsele küljele. Pärast maandamist 
on väga tähtis hoida pead maas, et 
loom ei saaks tõusta. Jalad tuleb 
siduda, jättes esi- ja tagajalgade 
vahele umbes 1 m (täiesti kokku 
tõmmates suruvad tagajalad vastu 
kõhtu, hoides emakat surve all, ning 
seetõttu keeru korrigeerimine ei 
õnnestu). Pärast looma keeramist 
kontrollida emakakaela seisundit 
vaginaalselt. Kui keeru eemalda-
mine ei ole õnnestunud, siis tuleb 
loom keerata aeglaselt üle selja alg-
asendisse. Looma võib keerata ka 
üle kõverdatud jalgade ning seejärel 
püüda uuesti keerdu eemaldada. 
Kui on piisavalt abikäsi, siis oleks 
hea, kui üks inimene hoiab keera-
mise ajal vaginaalselt vasikat paigal 
(Noakes jt, 2001).

Keerdu aitab kergemini korrigeerida 
Schäfer’i laua kasutamine. 3–4 m pikkune 
ning 20–30 cm laiune laud asetatakse 
lehma küljele, üks ots toetudes maha. 
Laua peale seisab keeramise ajal üks abi-
listest (Jalakas, 2006).

Lauaga keeramisest pole sageli kuul-
dud või seda meetodit lihtsalt ei mäletata 
(eriti vanemad kolleegid). Ometi on see 
kindel ja lihtne meetod, kui ainult sobiv 
laud ning laudas piisavalt tragisid abilisi 
leidub. Looma maandamiseks tuleks 
otsida võimalikult pehme pinnas. Ala 
peab olema ka piisavalt suur, et lehma 
saaks ühelt küljelt teisele rullida. Suvel 
on hea võimalus viia protseduur läbi väl-
jas murul või liivasel pinnasel (foto 1). 
Hoones sees tuleks aga kasutada rohkelt 
allapanu. Vahel on näha, kuidas lehma 
keeramisega on kõikidelt tema luukõr-
genditelt nahk maha tulnud. See ei ole 
looma heaolu arvestades just kõige ilu-
sam tegu.

c) kirurgiline korrektuur. Vasakust või 
paremast tühimikust teha laparo-
toomia. Vasakult on eelistatum 
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lähenemine, sest vajadusel saab 
koheselt teostada keisrilõike. Tuleb 
meeles pidada, et sageli on vasa-
kusse tühimikku liikunud ka peen-
soole lingud. Sisenedes vasakust 
tühimikust: kui vasakule keerd, siis 
liikuda käega emaka ja kõhuseina 
vahelt alla ning tõmmata emakat 
üles; parempoolse keeru korral lii-
kuda üle emaka alla ja tõmmata 
emakat vasakule. Emakaseina turse 
tõttu on emakas tavaliselt ebanor-
maalselt nõrk ning kõhuõõnes on 
rohkelt transudaati. Kui keeru korri-
geerimine ei õnnestu enne loote 
välja võtmist, siis sageli võib ette 
tulla olukord, mil emakale tehtud 
lõikehaavale on väga raske ligi pää-
seda (pärast loote eemaldamist 
keerab emakas ennast füsioloogili-
selt normaalsesse asendisse ning 
emaka kokkutõmmete tõttu on 
emaka haava võimatu lõikehaava 
juurde tuua) (Noakes jt, 2001).

Pikka aega kestnud juhtudel tekivad lii-
ted emaka ning teiste siseorganite vahel, 

mistõttu on võimatu emakakeerdu paran-
dada (Momont, 2005).

Kui on otsustatud parandada emaka-
keerd laparotoomia abil, siis tuleks kind-
lasti enne emakasse lõike tegemist 
esmalt emakakeerd välja keerata. Siis 
pääseme suure tõenäosusega keisrilõi-
kest ja piirdume vaid laparotoomiaga 
ning loote saame kätte loomulikke teid 
pidi. Keisrilõikega võrreldes on laparotoo-
mia lehma paranemise seisukohalt oluli-
selt parema prognoosiga.

Siiani oleme kõik emakakeerud suut-
nud välja keerata kas seisval loomal ema-
kat ja lootet või maandatult lehma keera-
tes. Kuu aega tagasi tuli aga esimene pat-
sient, kellel emakakeerd sai välja keera-
tud laparotoomia haava kaudu.

Keeru eemaldamisele järgnevad 
tegevused

Pärast keeru eemaldamist on mitmeid 
võimalusi, kuidas edasi käituda. Enamus 
allikaid soovitavad emakakaela avanema-
tuse korral sooritada koheselt keisrilõige. 

Tudengid lehma emakakeerdu parandamas (K. Sipponen, 2013)
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Võimalik on jätta loom pideva järelevalve 
alla niisama poegima – poegimine läheb 
ise üle teise staadiumisse. Looma võib 
jätta jälgimise alla kuni kolmeks tunniks, 
hiljem tekib emakarebendi oht ning on 
ebatõenäoline, et poegimisprotsess jät-
kub normaalselt loomulikku kulgu pidi 
(Lyons jt, 2013). Poegimisprotsessi kiiren-
damiseks võib süstida prostaglandiini 
(Purohit, 2011). Loote jõuga välja tõmba-
mine täielikult mitteavanenud emakakaela 
korral ei ole soovitatav, sest see võib põh-
justada emakakaela rebenemist, mille ta-
gajärjeks on verejooks ning emakakaela 
sidekoestumine (Tracy, 2009).

Igale juhtumile tuleks läheneda indivi-
duaalselt. Kõigepealt tuleks kaaluda, kui 
kalliks läheb omanikule maksma surnud 
vasikas. Lihaveise korral võrdub ühe 
vasika hind lehma aastase toodanguga. 
Piimaveise puhul järglane sageli nii tähtis 
polegi. Olulisem on, et lehm uuesti lüpsma 
hakkaks. Kui otsus tehakse lehma kasuks, 
siis ei maksa juhul, kui emakakael pole pii-
savalt avanenud, keisrilõikega kiirustada. 
Tavaliselt piisab ühest prostaglandiini doo-
sist ja lehm poegib ise keskmiselt 6–8 
tunni pärast. Vajadusel võib prostaglan-
diini süsti korrata 12 tunni pärast kui sün-
nitustegevus pole edasi arenenud. Kui 
loode selle aja jooksul ei välju ning loote-
kestad on emaka keeramise käigus puru-
nenud, on probleemiks hiljem kuivad sün-
nitusteed ja keskkond emakas muudab 
keisrilõike ebasoovitatavaks.

Prognoos

Prognoos loote elule sõltub keeru suuru-
sest ning tsirkulatsioonihäirete ulatusest. 
Viimane võib muuta emaka seina rabe-
daks, mistõttu on oht emaka rebendiks 
(Drost, 2007). Keerud varajase tiinuse kor-
ral võivad viia loote surmani. Loote surm 
on enamasti põhjustatud lootevedeliku 
vähesusest (purunenud lootekestad), 
platsenta eraldumisest või suurekraadi-
liste keerdude korral verevoolu lakkami-
sest emakasse (Noakes jt, 2001). Ravi-
mata juhud lõpevad loote surma, putrifi-
katsiooni ning emaslooma fataalse tok-
seemiaga. Emaslooma suremus on 4,3% 
ja lootel keskmiselt 76% (Frazer jt, 1996).

Juhtumite analüüs

Juhtum 1
Korduvalt poeginud lehm, kellel märgati 
esimesi poegimise ilminguid öösel kella 4 
ajal. Hommikuks olid väitused lõppenud 
ning loom lamas rahulikult asemel. Väli-
selt oli märgata vaid väga ulatuslikku hä-
beme turset. Looma kontrolliti korduvalt 
vaginaalselt, kuid probleemi ei tuvasta-
tud. Märgati, et loode asub kaugel, kat-
suma ulatus vaid sõraotsi. Käsi läbis va-
balt emakakaela. Kell 11 oli lehma rektaal- 
ne temperatuur 38,9 kraadi ning pulsisa-
gedus 80 korda/min. Kahtlustati hüpokalt-
seemiat ning lehmale süstiti 200 ml Ca-
boroglükonaati iv ning 20 TÜ oksütotsiini 
im. Tunni aja jooksul tekkisid väitused, 
mis taas vaibusid ilma loote väljutami-
seta. Kell 16.30 kutsuti kohale loomaarst, 
kes diagnoosis emakakeeru vasakule, mis 
eemaldati koheselt lehma rullimisega 
(lauda kasutades). Lehma rahustamiseks 
kasutati 1 ml ksülasiini (Xylapan, 20 mg/
ml), kuna loom oli rahutu ning inimestele 
ohtlik. Pärast keeru eemaldamist purustati 
lootekotid ning üritati loodet välja tõm-
mata, mis ei õnnestunud, sest emakakael 
ei olnud piisavalt avanenud. Otsustati 
keisrilõiget mitte teha ning loomale süstiti 
5 ml dinoprosti (Dinolytic, 5mg/ml) im. 
Elus pullvasikas sündis ilma abistamiseta 
kell 21.00.

Antud olukorras tehti kaks viga. Esi-
teks süstiti lehmale oksütotsiini, mis kir-
jeldatud juhtumis ei sobi. Oksütotsiini 
süstimise näidustuseks veisel on emaka 
väljalangemine ja peale keisrilõiget 
emaka kontraktsioonide tekitamine (lõike-
haava tihe sulgemine). Sünnituse esile 
kutsumiseks ei tohiks seda kasutada. Kui 
emakas ei kontraheeru ja poegimine ei 
edene, on selleks olemas põhjus, mis 
tuleb leida ja kõrvaldada. Lahenduseks ei 
ole tugevate kokkutõmmete tekitamine, 
mis viib loote põhjendamatult hüpoksi-
lisse seisundisse. Teine viga seisnes loo-
tekestade purustamises peale emaka-
keeru väljakeeramist. Lootekoti ülesanne 
on emakakaela avardamine ja sünnituse 
käigus purunedes sünnitusteede libesta-
mine.

pRODUKTIIvLOOM
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Juhtum 2
Korduvalt poeginud lehm, kelle loodetav 
poegimisaeg oli nädala võrra ületatud. 
Varahommikul märgati poegimisilmin-
guid, mis vaibusid ilma loote väljutami-
seta. Kell 11 diagnoositi emakakeerd pa-
remale. Loom maandati koheselt ning 
keerd eemaldati lauda kasutades. Loote-
kestad katkesid ise pärast keeru eemaldu-
mist ning loode liikus koheselt sünnitus-
teedesse. Emakakael ei olnud täielikult 
avanenud (tunda oli emakakaela võru), 
kuid tagapikiasetuses pullvasikas otsus-
tati välja tõmmata. Pärast loote väljuta-
mist tekkis lehmal mõõdukas verejooks 
suguteedest. Kahtlustati emakakaela re-
bendit.

Emakakaela rebendi ära hoidmiseks 
oleks võinud lehmal lasta ise ära poe-
gida. Kuna loode oli tagapikiasetuses, oli 
suurenenud risk, et loode lämbub sünni-
tuse käigus. Omaniku soov oli saada 
kindlasti elus järglane. Seega ei jäänud 
muud üle, kui loode ettevaatlikult välja 
tõmmata.

Juhtum 3
Korduvalt poeginud lehm, kellel oli poegi-
mistähtaeg. Kaks päeva tagasi märgati, et 
loom on tavapärasest loium. Päev hiljem 
hakkas loom kergelt väitama, kuid tule-
museta. Omanik tundis looma rektaalselt 
palpeerides, et pärasool asetseb suunaga 
alla ja lõpeb umbselt. Segaduses omanik 
otsustas kutsuda kohale loomaarsti.

Kui farmi jõudsime, oli loom väga keh-
vas seisus. Silmad aukus, kõrvad lontis ja 
tõusis vaevaliselt püsti. Pärasooles käega 
kaugele ei jõudnud, sest see lõppeski 
umbselt. Tupe kaudu palpeerides oli 
tunda tupekeerdu, millest sõrm vaevu 
läbi mahtus. Viisime lehma välja, et ema-
kakeerd välja keerata. Maandasime 
looma ja keerasime lauaga üheksa korda. 
Keerd ei lahenenu ja omanik oli nõus 
laparotoomiaga. Avades kõhuõõne, väl-
jus haava kaudu suurel hulgal lootevede-
likke ja verd. Lähemal uurimisel selgus, 
et loode oli emakast poolenisti kõhu-
õõnde väljunud, emakas oli kahest kohast 
mulgustunud ja tupe osa oli keerdunud 
rohkem kui 720 kraadi. Kui loode emakast 
eemaldati, heitis lehm maha. Omanik 

otsustas majanduslikel kaalutlustel lehma 
eutanaasia kasuks.

Küsimused, mis antud juhtumi järel 
tekkisid, olid järgmised:
1)	 Kas	 emakat	 vigastati	 hoopis	 lehma	
keeramise	käigus?
Emakas perforeerus tõenäoliselt juba 
eelmisel päeval, sest lootel oli kergelt 
roisuline lõhn juures. Suured verehüü-
vised, mis tekkisid emaka rebenemise 
käigus, olid emakaarterites ja emaka 
lihaskesta vahel. Verehüüvised ise olid 
sinakas-lillat värvust, tihked ning ei 
näinud värsked välja. Värsket verd ei 
näinud ka emakas, vaatamata sellele, 
et loote väljutamiseks tehti uus lõike-
haav. Viimane viitab asjaolule, et ema-
kaarterites oli juba varem vere liiku-
mine lakanud?

2)	 Miks	 oli	 tarvis	 teha	 emakasse	 veel	
üks	sisselõige,	et	loode	kätte	saada?
Tiine oli parem emakasarv ja emakas 
oli perforeerunud vastaspoolelt. Mitte-
tiinest emakasarvet, mis oli küll lapa-
rotoomiahaavale lähemal, poleks aga 
saanud vasikat välja tuua.

3)	 Kas	 emakarebendid	 oleks	 saanud	
kinni	õmmelda?
Tiines emakasarves oli 30 cm haav ja 
mittetiines sarves 20 cm haav. Lisaks 
meie poolt tekitatud lõikehaav 30 cm. 
Kui kõik need haavad oleks pidanud 
kinni õmblema, oleks kulunud väga 
palju aega. Loote tekitatud haavad 
emakas olid rebenenud nii ulatuslikult, 
et emaka kihid olid haavade ümbruses 
üksteisest täiesti eraldunud ja nende 
kokku õmblemine oleks olnud väga 
keeruline ja aeganõudev.

4)	 Miks	emakat	ei	amputeeritud?
Omaniku nõusolekul prooviti esialgu 
lehmal emakas amputeerida, kuid see 
osutus oodatust keerukamaks. Ras-
keks osutus emaka välja saamine 
tupele ligatuuride asetamiseks. Sel-
leks tuleb läbi lõigata emaka laiside-
med koos nendes asetsevate emakaa-
rteritega. Arterid tuleb eelnevalt 
pimesi käe kontrolli all ligeerida. Ema-
kat on võimalik eemaldada ka kõhuõõ-
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nes, ligeerides selle kummiligatuuriga. 
Emakakönt lükatakse sel juhul tagur-
pidi välja ja ligeeritakse uuesti. Samas 
tuleb jälgida, et kusiti jääks avatuks. 
Kogu protseduur nõuab palju aega 
ning on väikesele meeskonnale (arst 
ja kaks tudengit) raske sooritus.

5)	 Miks	 ei	 õnnestunud	 emakakeerdu	
isegi	natuke	tagasi	keerata?
Kui loode ei asu enam täielikult ema-
kas, vajub ta võimalikult kraniaalselt 
roidekaare taha. Laud asetatakse 
lehma kõhule, mistõttu see ei ole 
üldse lootega kontaktis. See oli ka 
antud juhul põhjus, miks keerd üldse 
järele ei andnud.

6)	Miks	patsienti	ei	stabiliseeritud	vede-
likteraapiaga?
Esimene põhjus oli meeskonna väik-
sus. Opereerival arstil on käed maksi-
maalselt puhtad. Peale kõhuõõnde 
sisenemist oli selge, et loomale oleks 
kiiresti vaja veenilahuseid. Kahjuks ei 
ole võimalik, et arst paneb loomale 
kanüüli tehes operatsioonis vaheaja ja 
jättes samal ajal kõhuseina avatuks.

7)	 Kui	 suurekraadilise	 keeruga	 oli	 tege-
mist?
Täpselt jäi see määratlemata, kuna 
emakat enne väljakeeramist ei märgis-
tatud. Emakal oli kolm suurt haava, 
mille tõttu osutus keerdude lugemine 
keeruliseks. Kindlasti oli emakakeerd 
720 kraad, kuid võis olla ka rohkem.
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Sissejuhatus

Listeria perekonda kuulub kümme erine-
vat liiki baktereid, kuid nii inimestel kui 
loomadel on peamiseks haigustekitajaks 
Listeria monocytogenes. Üksikjuhtumite- 
na on inimestel põhjustanud infektsioone 
ka L. ivanovii ja L. seeligeri ning loomadel 
L. ivanovii ja L. innocua (OIE, 2008). On 
teada, et Listeria bakterid on keskkonnas 
laialdaselt levinud, eelkõige taimses ma-
terjalis ning mullas, mistõttu L. mono- 
cytogenes’e põhireservuaariks ongi muld, 
koresööt ja vesi. Patogeeni teiseks oluli-
seks reservuaariks on nakatunud kodu- ja 
metsloomad (EFSA, 2014). Inimesed ja 
loomad nakatuvad eelkõige haigustekita-
jatest saastunud toidu ja sööda tarbimi-
sel, kuid harvadel juhtudel on inimeste 
haigestumise põhjuseks olnud ka otsene 
kokkupuude nakatunud loomadega. 
L. monocytogenes esineb sageli tervete 
inimeste roojas, mis viitab, et inimese 
kokkupuude mikroorganismiga on sage. 
Uuringud on näidanud, et koguni 5% ini-
mestest kannab mao-sooletraktis Listeria 
baktereid.

Alates ajast, mil inimeste listerioosi 
esmakordselt kirjeldati, tuntakse seda 
harvaesineva, kuid sageli haigestunu sur-
maga lõppeva haigusena. L. monocyto- 
genes’e nakkus võib inimestel põhjustada 
erinevaid sümptomeid, mis varieeruvad 
kergekujulistest gripisarnastest sümpto-
mitest ning kõhulahtisusest eluohtlike 
infektsioonideni nagu meningoentsefaliit, 
septitseemia, endokardiit. Rasedatel võib 
haigustekitaja levida lootesse ning põh-
justada aborte või vastsündinute raskeku-
julist, kõrge suremusega haigestumist. 
Listerioosi riskigruppi kuuluvad rasedad, 
vastsündinud, vanurid, organtransplan-
taatidega ning immuunpuudulikkusega 
inimesed. Vanus omab listerioosi haiges-
tumises ning haiguse kulus olulist rolli: 

haigestunute seas on suremus suurim üle 
60-aastaste ning alla aastaste laste hul-
gas.

Euroopa Liidus (EL) registreeriti 2012. 
aastal 1642 kinnitatud diagnoosiga liste-
rioosi haigusjuhtu (teate määr 0,41 hai-
gusjuhtu 100 000 elaniku kohta). Esitatud 
info kajastab 26 EL-i liikmesriigi andmeid. 
Võrreldes 2011. aastaga tõusis haigusjuh-
tude arv 10,5%. Tõsiste tagajärgedega 
hospitaliseeriti keskmiselt 91,6% nakkuse 
saanud inimestest. 1112 kinnitatud diag-
noosiga haigusjuhust ehk 67,7% kõikidest 
registreeritud listerioosijuhtudest, mille 
kohta vastavasisuline informatsioon lae-
kus, oli suremuse määr 17,8%. Aastal 
2012 registreeriti 18 liikmesriigi poolt 
kokku 198 listerioosist tingitud surmajuh-
tumit, mis on alates 2006. aastast suurim 
sellest nakkusest tingitud surmajuhtumite 
arv EL-is.

Eestis registreeriti 2012. aastal liste-
rioos kolmel inimesel, mis teeb teate 
määraks 0,22 haigusjuhtu 100 000 elaniku 
kohta. Nakkust esines Tallinnas ja Põlva-
maal, kõik diagnoosid kinnitati labora-
toorselt. Ühel juhul avaldus listerioos sep-
titseemiana ning kahel juhul meningiidi ja 
meningoentsefaliidina. Kõik haiged olid 
üle 50 aasta vanad ning kõik nad hospita-
liseeriti, üks haigusjuht oli letaalne (Tervi-
seamet, 2013).

Kokkuvõtteks võib öelda, et inimeste 
haigestumist listerioosi esineb harva, kuid 
haigustekitajat loetakse üheks kõige oluli-
semaks toidupõhistest infektsioonidest 
tingitud suremuse põhjustajaks arenenud 
riikides.

Saastumisallikad ning olulisemad
riskifaktorid

Kaasaegsed proovivõtu- ja analüüsimee-
todid võimaldavad mitte ainult tuvastada 
L. monocytogenes’t tootmiskeskkonnas, 
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vaid ka määratleda ettevõttesisesed saas-
teallikad. Molekulaarsete uurimismeeto-
dite kasutamisel on leitud, et toiduainete 
saastumist põhjustavad eelkõige ettevõt-
tespetsiifilised tüved, mis on võimelised 
tootmiskeskkonna niššides püsima mit-
meid kuid ning isegi aastaid. Toiduainete 
käitlemisettevõtetes on uuritud L. mono- 
cytogenes’e reservuaare, milleks on osu-
tunud jahutusruumide põrandad, külmi-
kud, tootmisruumid ja nendesse sisene-
mise kohad, kastid ja nende pesukohad, 
jalanõude desinfitseerimise vannid, pabe-
rihoidjate alused, konveierite lindid, viilu-
tamisseadmete terad jne. Oluline on 
teada, et L. monocytogenes’e kasvu soo-
dustab kõrge niiskusetase ja toitainete 
olemasolu, mis omakorda loob soodsad 
võimalused biokirmete tekkeks. Listee-
riaid on kõige sagedamini leitud niisketelt 
kohtadest nagu põranda veeäravoolukoh-
tadest, pindadele kondenseerunud veest, 
töötlusseadmete pindadelt jm. Toiduai-
nete käitlemisettevõttesse jõuab Listeria 
pinnaseosakeste abil, mida leidub tööta-
jate jalanõudel, riietel ja transpordisead-
metel. Oluliseks listeeriate allikaks on ka 
tapaloomad, toores taimne ja loomne 
materjal ning haigustunnusteta, kuid hai-
gustekitajaid kandvad töötajad. Inimese 
seedekulglas võib kandlust esineda 1–5% 
inimestel, transitoorselt isegi 20% (Roasto 
jt, 2011).

Oluline on mainida, et L. monocytoge-
nes on võimeline taluma keskkonnast läh-
tuvat stressi, nt madalat temperatuuri ning 
vee aktiivsust, kõrgeid keedusoola kont-
sentratsioone ning erinevaid, nii madalaid 
kui kõrgeid, pH väärtusi (Kramarenko jt, 
2013). Samuti moodustab L. monocytoge-
nes kergesti biokirmet, kuna on võimeline 
kergesti kinnituma erinevatele tootmispin-
dadele. Biokirmes elavad bakterid on aga 
omakorda vastupidavamad mitmetele 
keskkonnateguritele k.a toiduainetetööstu-
ses kasutatavatele puhastus- ja desinfekt-
sioonivahendite mõjule. Ekstreemsetes 
tingimustes elu- ja paljunemisvõime säili-
tamine on peamiseks seletuseks, miks L. 
monocytogenes’e reservuaariks on nii loo-
duskeskkond kui ka toidu tootmise, töötle-
mise ning tarbimise ahel (Hellström, 2011; 
Kadam jt, 2013).

On kindel, et L. monocytogenes’e pea-
miseks ülekandevektoriks inimesele on 
saastunud toidu tarbimine (Carpentier ja 
Cerf, 2011). L. monocytogenes’e bakte-
reid on tuvastatud eelkõige toorestest toi-
duainetest ning töötlemisjärgselt saastu-
nud töödeldud toitudest. Kuumtöötlemine 
temperatuuridel üle 65 °C hävitab haigus-
tekitaja, kuid nad on võimelised palju-
nema nt +2/+4 °C juures, mistõttu tuleb 
riskide hindamisel erilist tähelepanu pöö-
rata pakendatud valmistoitudele, millel on 
pikk säilimisaeg. Toidupõhiseks riskialli-
kaks inimesele peetakse eelkõige pika säi-
limisajaga valmistoite (RTE – ready-to-
eat), sest neid tarvitatakse toiduks eel-
neva kuumtöötluseta (Jadhav jt, 2013). 
L. monocytogenes’e toiduohud on täna-
päeval suurenenud eelkõige seoses 
kuumtöötlemata või vähesel määral 
kuumtöödeldud liha, kala ning piima ja 
nende toodete tarbimise suurenemisega. 
Loomset päritolu toiduained on suhteli-
selt sagedasti saastunud L. monocyto- 
genes’e virulentsete tüvedega. Seega on 
nt toore ja pooltoore liha (k.a kalaliha) 
ning toorpiima või pastöriseerimata pii-
mast valmistatud piimatoodete tarbimine 
oluline riskifaktor nakkuse ülekandumisel 
inimeseni. Patogeeni esinemine kuumtöö-
deldud valmistoodetes viitab aga otseselt 
töötlemisjärgsele ristsaastumisele ning 
seega ka ettevõtte tootmishügieeni prob-
leemidele (Roasto jt, 2011).

Toiduohutuskriteeriumid

Mikrobioloogilisi toiduohutuskriteeriume 
rakendatakse kolmele valmistoidu kate-
gooriale.

1. Valmistoidud, mis on ette nähtud 
väikelastele, ja spetsiaalsed raviots-
tarbelised valmistoidud. Listeria 
monocytogenes’t ei tohi esineda 25 
grammis (n=10, c=0) kogu kõlblik-
kusaja jooksul.

2. Teistele valmistoitudele kehtivat 
reeglit 100 PMÜ-d grammi toote 
kohta ei tohi ületada kogu toote 
kõlblikkusaja jooksul (n=5, c=0).

3. Valmistoitudel, mis soodustavad L. mo- 
nocytogenes’e kasvu, ei tohi tekita-
jat olla 25 grammis tootes (n=5, 
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c=0) selle valmistamise lõpus ehk 
lõpptootes, võttes proovi ettevõt-
test või selle laost. Erandi moodus-
tavad juhud, kus tootja suudab 
pädevale asutusele tõestada, et 
kogu säilivusaja jooksul ei ületata 
kriteeriumi 100 PMÜ-d grammi 
toote kohta.

Enamik listerioosijuhtumitest inimestel 
on tingitud toitudest, kus piirnorm 100 
PMÜ/g on märkimisväärselt ületatud. 
Rakendades tarbimise ajal RTE toitudele 
piirnorme alla 100 PMÜ/g või puudub 25 
grammis, võib see põhjustada vaid 
mõnede listerioosi üksikjuhtumite tekke 
ning seda eelkõige riskirühmadesse kuu-
luvatel inimestel.

RTE liha- ja kalatoodete riskihin-
damine mujal maailmas

RTE liha- ja kalatooteid peetakse nii Eu-
roopas kui mujal maailmas L. monocyto- 
genes’e suhtes kõrge riskiastmega toode-
teks. Listerioosi haiguspuhangud on ena-
masti olnud seotud viilutatud ja vaakum-
pakendatud külmsuitsu või muud moodi 
töödeldud RTE liha- ja kalatoodetega. 
Näiteks Hächler jt (2013) uuringus leiti 
seos Šveitsis esinenud 9 listerioosijuh-
tumi ja singiproovidest leitud L. mono- 
cytogenes’e vahel (Jermini et al., 2013). 
Haigestumisi põhjustanud singiproovides 
oli L. monocytogenes’e arvukus suurem 
kui 100 PMÜ/g, ühes proovis 470 ja teises 
koguni 4800 PMÜ/g. Riskihindamine näi-
tas, et sink ei olnud saastunud lihatööstu-
ses tootmise ajal, vaid tütarettevõttes, 
kus toimus singi viilutamine ja pakkimine. 
Birk-Urovitzi (2008) andmetel haigestus 
Kanadas listerioosi 57 inimest (kellest 22 
surid) viilutatud delikatessliha söömise ta-
gajärjel. Uuring näitas, et haigestumise 
põhjustanud L. monocytogenes’t isoleeriti 
tootmiskeskkonnast, eriti rohkelt leidus 
bakterit viilutusseadmetel. Uus-Meremaal 
põhjustas aga listerioosi haiguspuhangu 
sink, millel oli pikk säilimisaeg, ning mida 
oli nõuetekohaselt säilitatud madalatel 
temperatuuridel (Sim jt, 2002). Hoolimata 
sellest leiti singiproovis L. monocyto- 
genes’t suurel arvul, 18000000 PMÜ/g. 
Kuna ettevõttes tuvastati puudusi toot-

mishügieenis, siis suure tõenäosusega 
sattusid L. monocytogenes’e bakterid 
RTE toodetesse saastunud seadmete 
kaudu juba singi tootmise ajal ning toote 
pikk säilimisaeg võimaldas L. monocyto- 
genes’l massiliselt paljuneda. Sama-
laadne näide pärineb ka aastast 1997, kui 
Soomes haigestus viis inimest listerioosi 
vaakumpakendatud külmsuitsuforelli söö-
mise tagajärjel (Miettinen jt, 1999). Selles 
juhtumis isoleeriti sama L. monocyto- 
genes’e tüvi nii ettevõtte tootmispinda-
delt kui lõpptootest. Cortesi jt (1997) poolt 
Itaalias läbi viidud uuringus leiti, et 19% 
külmsuitsulõhe proovidest olid L. mono- 
cytogenes’e suhtes positiivsed ning kõr-
geim tuvastatud arv oli >1100 PMÜ/g. 
Põhjuseks toodi personali suur voolavus 
toodete viilutamise ja pakendamise ta-
sandil, mille tulemusena uute töötajate 
väljaõpe ning viilutusseadmete puhasta-
mine ei olnud piisav.

Seega on mitmed riskihindamispõhi-
sed teadusuuringud kinnitanud seost 
L. monocytogenes’e esinemisel ettevõtte 
tootmiskeskkonnas, nt tootmispindadel, 
ning RTE lõpptoote saastatuse vahel 
(Hächler jt, 2013; Berzinš jt, 2007; Heir jt, 
2004).

Eestis teostatud uuringud

Jaanuarist 2012 kuni detsembrini 2013 olid 
toiduhügieeni osakonna uurimisfookuses 
Eesti suuremates jaekaubanduskettides 
esindatud Eesti tootjad ning nende potent-
siaalsed riskitooted, milleks on pika säili-
misajaga vaakumpakendatud (VP) ning 
modifitseeritud gaasikeskkonda pakenda-
tud (MAP) RTE liha- ja kalatooted. Proovi-
võtuplaan keskendus seega kõrgendatud 
riski kategooriasse kuuluvatele toodetele 
ning analüüsid teostati toodete "kõlblik 
kuni" viimasel päeval, mil saastunud too-
dete L. monocytogenes’e arvukus on po-
tentsiaalselt kõrgeim ning seega ka toote 
inimesele avalduv võimalik risk suurim.

Kokku uuriti 370 Eesti päritolu ning 
Eesti suuremate jaekaubanduskettide 
kauplustes müüdavat toidu kõrgendatud 
riskikategooriasse kuuluvat vaakum- ja 
modifitseeritud gaasikeskkonda pakenda-
tud RTE kala- ja lihatoodet.
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Seitsmest erinevast jaekaubandusette-
võttest võeti 24 kuu jooksul juhuslikult 12 
tootja 185 vaakumpakendatud RTE liha-
toodet ning 19 tootja 185 RTE modifitsee-
ritud gaasikeskkonda pakendatud ja VP 
kalatoodet. Kogutud proove säilitati ana-
lüüside teostamiseni +4 °C juures. Bakteri 
tuvastamise ning arvukuse määramisega 
alustati tootele märgitud realiseerimisaja 
viimasel päeval.

L. monocytogenes’e tuvastamine ning 
arvukuse määramine teostati Veterinaar- 
ja Toidulaboratooriumis kooskõlas vasta-
valt EVS-EN ISO 11290-1:2000/A1:2004 
ning EVS-EN ISO 11290-2:2000/A1:2004 
standarditega.

Uurimistulemused

L. monocytogenes’e levimuse uuringu tu-
lemused on esitatud tabelis 1. Kaheaas-
tase levimuse uuringu käigus valimisse 
kaasatud 370 Eesti päritolu RTE tootest 
olid L. monocytogenes’e suhtes positiiv-
sed 42 (11,4%). Analüüsitud 185 RTE ka-
latootest osutusid positiivseks 31 (16,8%) 
ning 185 RTE lihatootest 11 (6,0%).

Arvukuse uuringu tulemused on esita-
tud tabelis 2. L. monocytogenes’e loenda-
mise tulemused näitasid, et uuritud 370 
proovist osutusid positiivseteks 42 proo- 
vi. L. monocytogenes’e arvukused jäid 
madalamaks kui 10 PMÜ/g 35 tootes 
(9,5%) ning vahemikus 10 kuni ≤100 
PMÜ/g olid 6 toodet (1,6%). Arvukuse 

uuringus ületas vaid üks (0,3%) RTE kala-
toode – madala soolasisaldusega lõhefi-
lee viilud – Euroopa Liidus kehtestatud 
piirmäära (100 PMÜ/g). RTE lihatooted 
Euroopa Liidus kehtivat piirmäära (100 
PMÜ/g) ei ületanud.

Arutelu ja kokkuvõte

EFSA poolt 2010–2011 läbiviidud RTE toi-
dus L. monocytogenes’e levimuse alus- 
uuringute teadusliku aruande tulemusel 
osutusid Euroopas realiseerimisaja viima-
sel päeval analüüsitud proovidest posi-
tiivseteks 2,1% RTE lihatoodetest ning 
10,3% RTE kalatoodetest (EFSA, 2013). L. 
monocytogenes’e levimus Eestis müüda-
vates RTE kala- ja lihatoodetes oli vasta-
valt 16,8% ning 6,0%. Varasemalt (2008, 
2009, 2010) Eestis teostatud L. monocy- 
togenes’e levimuse uuringutes oli posi-
tiivseid proove RTE lihatoodetes vastavalt 
1,6%; 3,0% ja 1,4% ning RTE kalatoode-
tes 3,8%; 3,8% ja 8,0% (Kramarenko jt, 
2013). Käesoleva uurimistöö tulemuste 
alusel saame seega väita, et L. mono- 
cytogenes’e levimus Eestis müüdavates 
RTE liha- ja kalatoodetes on kõrgem kui 
näitasid Eesti varasemate aastate uurin-
gud ning EL-i 2010–2011 alusuuringud. 
Levimusuuringute tulemused osutasid ka 
faktile, et mõnedes Eesti liha- ja kalakäit-
lemise ettevõtetes esineb L. monocyto- 
genes’e kontaminatsiooni suhteliselt sa-
geli ning aastaringselt, mis viitab ette-

Tabel 1. L. monocytogenes’e levimus Eesti RTE kala- ja lihatoodetes 2012–2013

Proovimaterjal Analüüsid proovide arv Positiivsete proovide arv / %

RTE kalatooted 185 31 / 16,8

RTE lihatooted 185 11 / 6,0

Kokku 370 42 (11,4)

Tabel 2. L. monocytogenes’e arvukus Eesti RTE kala- ja lihatoodetes 2012–2013

Proovimaterjal
Arvukused (PMÜ/g)

Positiivsete proovide arv (protsent)

0 1 – <10 10 – <100 ≥100

RTE kalatooted 154 (83,2%) 26 (14,1%) 4 (2,2%) 1 (0,5%)

RTE lihatooted 174 (94,0%) 9 (4,9%) 2 (1,1%) 0 (0,0%)

Kokku 328 (88,6%) 35 (9,5%) 6 (1,6%) 1 (0,3)
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võtte tootmiskorralduse ning -hügieeni 
probleemidele.

Riskide hindamisel tuleb levimuse näi-
tajatest olulisemateks pidada toidupato-
geenide arvukust positiivseks osutunud 
toodetes. Leidsime, et Eestis müüdavates 
RTE lihatoodetes ei ületanud L. mono- 
cytogenes’e arvukused kordagi piirnormi 
ning kriteerium ületati vaid ühe RTE kala-
toote puhul (0,5% RTE kalatoodetest), 
mis on oluliselt madalam, kui EL alusuu-
ringutes saadud piirnormi ületavate too-
dete protsendid, mis olid vastavalt 0,4% 
RTE lihatoodetes ning 1,7% RTE kalatoo-
detes. Käesoleva teadustöö tulemused 
kinnitavad varem Eestis teostatud uurin-
gute (Kramarenko jt, 2013) tulemusi, et 
Eesti RTE toitude L. monocytogenes’e 
arvukused ei ületa reeglina seadusandlu-
ses kehtestatud piirmäära. Madala levi-
muse ning arvukuse tõttu võib järeldada, 
et Eesti päritolu RTE liha- ja kalatoodete 
tarbimisel on inimeste listerioosi nakatu-
mise risk väga väike. EMÜ toiduhügieeni 
osakond jätkab koostöös Veterinaar- ja 
Toidulaboratooriumiga L. monocytoge- 
nes’e uuringuid isoleeritud tüvede tasan-
dil ning aastail 2014 ja 2015 teostatakse 
isoleeritud L. monocytogenes’e tüvede 
molekulaarne tüpiseerimine.

Kokkuvõtteks soovime öelda, et mole-
kulaarepidemioloogiliste uuringute või-
maluste laiendamiseks on oluline hakata 
Eestis kasutama riikliku toiduseireprog-
rammi raames isoleeritud L. monocyto- 
genes’e isolaatide molekulaarset kirjelda-
mist ja luua genotüpiseerimise tulemuste 
haldamiseks andmebaas, millega maini-
tud uurimuse raames ka alustatakse, kuid 
hiljem vajab selle toimivana hoidmine 
ning arendamine riiklikku tuge.

Riiklikul tasandil on oluline ka see, et 
haigusriski vähendamiseks tuleb teha 
ennetustööd elanike hulgas ja selgitada 
eelkõige vanuritele ning rasedatele toitu-
mise ja listerioosi vahelisi seoseid.

Tänuavaldused

Uurimistööd finantseeriti Eesti Teadus- 
agentuuri grandist nr. 9315 ning Põlluma-
jandusministeeriumi rakendusuuringu 
projektist nr T13057VLTH.
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Konverents Veterinaarmeditsiin 2013

Konverents Veterinaarmeditsiin 2013 toi-
mus 25.-26. oktoobril 2013 Tartus Dorpati 
konverentsikeskuses. Seekordne konve-
rents oli osavõtjate arvu poolest rekordi-
line – 555 inimest. Ka sponsoreid oli re-
kordarv, 18.

Kuna konverentsi 20. toimumiskord 
muutis selle juubelihõnguliseks, oli ka 
avamine tavapärasest pidulikum. Ava- 
sõnad ütles EMÜ rektor Mait Klaassen, 
ajaloolise retrospektiivi andis veterinaar-
meditsiini ja loomakasvatuse instituudi 
direktor Andres Aland. Anti üle ka tradit-

sioonilised Elutöö autasu ja Aasta Looma-
arsti tiitel. Elutöö autasu sai Nikolai Kos-
lov, Aasta Loomaarsti tiitel läks jagami-
sele Enn Ernitsa ja Esta Nahkuri vahel 
kõrgkooliõpiku Veterinaaranatoomia eest. 
Endisele ELÜ presidendile Toomas Tiirat-
sile anti üle auliikme märk.

Piduõhtu toimus restoranis Atlantis. 
Nagu ikka, alustati fotokonkursi parimate 
tunnustamisega. Dimela andis üle oma 
Missioonipreemia, mille sai Enel Niin. 
Õhtu jätkus õhtusöögiga, muusikat tegid 
Bonzo ja Tõun.

Fotod: Jaan Luht
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Elutöö autasu
sai professor 
Nikolai Koslov
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Aasta Loomaarsti 
tiitlit jagavad 
Enn Ernits ja 
Esta Nahkur
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Dimela Missioonipreemia sai Enel Niin
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Väljavõte Eesti Loomaarstide Ühingu 
üldkoosoleku protokollist

Toimumise aeg: 08.03.2014
Koosoleku juhataja: Priit Koppel
Protokollija: Ingrid Veske
Kohal 38 liiget koos volitustega.

1. Koosoleku avamine, juhatajaks valitud 
Priit Koppel, sekretäriks Ingrid Veske

2. Päevakorra kinnitamine. Kinnitati ühe-
häälselt.

3. 2013. a üldkoosoleku protokolli kinnita-
mine (avaldatud ELR nr 2–2013). Kinni-
tati ühehäälselt.

4. ELÜ 2013. aasta tegevusaruanded.
Juhatuse töö aruanne – Priit Koppel
– Juhatus on pidanud kokku 4 koos-

olekut. Neist kaks on toimunud sil-
mast silma ja kaks on olnud inter- 
aktiivsed. Üks neist oli laiendatud, 
kus osalesid EVS-i ja LaPubi esin-
dajad.

– Tegevuslubade taotluste läbi vaata-
mine VTA-s ja omapoolsete ettepa-
nekute tegemine peadirektorile 
kehtivuse pikkuse osas.

– Osaletud on kahel UEVP ja FVE 
assambleel ja Põhjamaade ja Balti-
maade veterinaarorganisatsioonide 
töögrupis.

– Konverentsi Veterinaarmeditsiin 
2013 korraldamine.

– Aktiivliikmete andmebaasi korrasta-
mine. Antud hetkel on liikmeskon-
nas 156 aktiivliiget, kellele laiene-
vad kõik ühingu hüved.

– Küsimused seoses hobuste kiipi-
mise ja üldse lemmikloomade kiipi-
misega.

– Volitatud arstide tasude tõstmise 
temal saadetud PÕM-le kiri.

– FVE tegutseb aktiivselt antibiootiku-
mide resistentsuse osas, on ette 
valmistatud trahvid. On võetud sei-
sukoht tsirkuseloomade osas. 
Otsus lemmikloomadena kasutata-
vad loomaliikide kohta.

5. ELÜ 2013. aasta eelarve – Kalmer Kalmus
 2013. aasta eelarve oli kasumlik. 

Kasum jääb reservi. Konverentsist tul-
nud kasumiga kaetakse 2014 a. konve-
rentsi sünkroontõlge.

6.  Aukohtu aruanne – Toomas Tiirats
 Aukohtus oli 7 juhtumit.

7. Revisjonikomisjoni aruanne – Andžela 
Lehtla

 2013. a eelarve ja põhikirjalised kohus-
tused täidetud. Tegevusaruanne kinni-
tatud ühehäälselt.

8.  Veterinaarmeditsiin 2013 – Liis Käo-
saar, OÜ La Pub Marketing

 555 osalejat, neist 60 sponsorfirma-
dest. Kõige suurem konverents üldse, 
toiduhügieeni sektsioon tõi 120 osale-
jat. Populaarsus on tõusnud kõvasti. 
18 sponsorit – rekord (varem 16, 13). 
Uustulnukad Alltech, Trammafon, jäid 
rahule, tulevad jälle.

9.  Eelarve 2014 – Kalmer Kalmus, Ain 
Erkmaa

 Analoogia põhjal eelmise aasta täit-
mise baasil. Rahvusvahelised liikme-
maksud suurenevad. Eelarve võeti 
vastu ühehäälselt.

10. Aukohtu valimised
 Esitati kümme kandidaati.
 Valimistulemused: 38 valimislipikut, 

rikutuid ei olnud.
11. ELÜ 2014 aasta tegevusplaanid
* Suvepäevad 2014 – 02.–03.08. Pihla 

puhkemaja Põltsamaa vallas.
*  Fotokonkurss 2014
*  Aasta loomaarst ja elutöö autasu.
* Veterinaarmeditsiin 2014
 24.–25.10.2014.
*  Eesti Loomaarstlik Ringvaade.
12. KAK
 Peab paika panema loomaarsti templi 

nõuded. Templi nõude kehtestamine 
koostöös EVSiga.

 Liikmemaks alates 2015. aastast on 
ELÜ liikmele 75€, mõlema ühingu liik-
mel 55€. Otsus võeti ühehäälselt vastu.

 Veterinaar- ja loomakasvatusinstituudi 
Teadusnõukogus esindab ELÜ-d Kristi 
Praakle.

 Ühingul kinnisvara – maatükk Elvas. 
Müüa kinnistu ühes tükis.

Lõpp: 14.15

Ingrid Veske         Priit Koppel

Täispikk protokoll asub aadressil www.
vet.ee/sahtel. ELÜ liikmetele väljastab ka-
sutaja nime ja parooli Jaan Luht jaan.luht 
@mail.ee

ÜHINGU TEGEMISED
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Uus väitekiri kaitstud

Ingrid Veske

Piret Kalmus väitekirja kaitsmas

23. jaanuaril 2014. aastal kaitses Eesti 
Maaülikoolis doktori väitekirja "Clinical 
mastitis in Estonia: diagnosis, treatment 
efficacy and antimicrobial resistance of 
pathogens in Estonia” Piret Kalmus. Kaits-
misel oponeeris Rootsi Põllumajandusüli-
kooli ja Rootsi veterinaarianstituudi pro-
fessor Karin Persson Waller. Doktoritöö 
juhendajateks olid professor Toomas Orro 
ning dotsent Kalle Kask. Valminud dokto-
ritöö uuris kliinilise mastiidi patogeenide 

esinemust, antibiootikumiresistentsuse 
arenemist ja ravi tulemuslikkust Eesti lüp-
silehmadel ning otsis seoseid kvantita-
tiivse polümeraasahelareaktsiooni meeto-
diga diagnoositud kliinilise mastiidi pato-
geenide ja udaras tekkiva paikse põletiku-
reaktsiooni vahel.

Doktoriväitekirja on-line versioon on 
kõigile huvilistele kättesaadav http://hdl.
handle.net/10492/1409.
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Loomaarstiõppest Tartus I
Õppetöö läbi aegade

Madis Aidnik

Emeriitdotsent

1848. aastal Vene tsaari ukaasiga asuta-
tud Tartu veterinaariakool (vene keeles 
Derptskoje veterinarnoe utšilištše) alustas 
31 kasvandikuga. Kool kuulus esimese 
järgu õppeasutuste hulka, kuid erines üli-
koolist kasvandike madalama haridus- 
tsensuse, lühema õppeaja ja teadusdok-
tori kraadi puudumise poolest. Seejuures 
eristati esimese ja teise järgu kasvan-
dikke. Esimese järgu kasvandike õpiaeg 
kestis 4 aastat ja nad omandasid teadus-
lik-praktilise hariduse. Teise järgu kasvan-
dike (veterinaararstiabide) õpiaeg oli 3 
aastat ja nende koolitamine lõpetati juba 
1852. aastal. Õppetöö toimus veterinaa-
riakooli päevil saksa keeles.

20. mail 1873. a (u.k.j.) kinnitas keiser 
Aleksander II veterinaarõppeasutuste uue 
statuudi, millega Tartus asuv kool nime-
tati veterinaariainstituudiks (vene keeles 
Derptski veterinarnõi institut). 1893. aas-
tal muudeti Derpt ametlikult Jurjeviks ja 
vene keeles jäi kuni 1918. aastani meie 
õppeasutus kandma nime Jurjevski vete-
rinarnõi institut. Kuni 1883. aastani toi-
mus õppetöö endiselt saksa keeles, kuid 
1883–1893 mindi venestamise käigus 
täielikult üle venekeelsele õppele. Võrrel-
des Tartu Ülikooli arstiteaduskonnaga oli 
instituudi tase madalam. Sisseastumisel 
nõuti minimaalselt 6-klassilist gümnaa-
siumi või täielikku seminari- ja reaalkooli-
haridust. Õppetöö kestis 4 aastat ja dok-
toritööd kaitsta polnud võimalik. 1914. 
aastal Vene Riigituumas vastu võetud ve-
terinaarhariduse reform jäi I maailmasõja 
tõttu rakendamata. 1874.–1918. a. töötas 
instituudi juures kolmeaastase õppeajaga 
velskrikool. Vastu võeti vähemalt 15-aas-
taseid noormehi, kes selle kooli lõpuaas-
tatel olid eelnevalt lõpetanud 4-klassilise 
ministeeriumikooli ja omasid ladina tähte-
dega kirja lugemise oskust. Velskrikooli 
õpilasteks olid enamasti eestlased. Aasta-

tel 1887–1914 töötas instituudi juurde 
asutatud bakterioloogiajaam koos piiman-
dusosakonnaga.

Veterinaariainstituudis töötasid mitmed 
rahvusvaheliselt tuntud professorid: näi-
teks Fr. Brauell, E. Semmer, K. Raupach, 
A. Rosenberg, K. Happich.

Üpris mitmest Tartu Veterinaariainstituu-
dis õppinust või siin diplomi saanust said 
Venemaa õppeasutuste veterinaariapro-
fessorid. Näiteks Moskvas K. Skrjabin, A. 
Klimov, N. Mihhin, N. Titov, A. Jevgratov, 
N. Mõškin ja N. Ivanov; Leningradis V. 
Konge, N. Ball; Kaasanis K. Blumberg ja 
K. Holzmann; Voronežis S. Putškovski ja 
A. Makašov. Umbes kümnest Tartus dip-
lomeeritust said Lätis ja Leedus rahvus-
like loomaarstiteaduskondade õppejõud.

Maailmasõja ja revolutsioonide tõttu oli 
1917/1918. õppeaasta lünklik. Veterinaa-
riainstituudi viimased diplomid väljastati 
21. ja 23. veebruaril 1918. a. 24. veebrua-
ril marssisid Tartusse sakslased. 1. juunil 
1918. a peeti instituudi nõukogu viimane 
koosolek. Osa õppeasutuse varadest olid 
varem evakueeritud Saraatovisse ja sügi-
sel lahkusid sinna ka 9 venelastest õppe-
jõudu. Saksa okupatsioonivõimud asuta-
sid Veterinaariainstituudi baasil Tartu 
Loomaarstikõrgkooli (sks Tierärztliche 
Hochschule zu Dorpat). Rektoriks nime-
tati prof Karl Happich. Õppetööd tehti 
saksa keeles 31 üliõpilasele ja 5 kuulajale 
28. oktoobrist kuni 14. detsembrini 1918. 
Esmakordselt Eesti veterinaarhariduse 
ajaloos lubati loomaarstiks õppida ka 
naistel. 21. detsembril 1918. a vallutasid 
bolševikud Tartu. 14. jaanuaril 1919. a va-
bastas Eesti kaitsevägi linna. Juba Saksa 
ja bolševike okupatsiooni ajal asuti Eesti 
Vabariigi (kuulutati välja 24. veebruaril 
1918) peavoliniku H. Luha ja Tartu Ülikooli 
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kuraatori P. Põllu vahendusel looma rah-
vuslikku ülikooli. Veterinaariainstituut lüli-
tati Tartu Ülikooli koosseisu alates 28. 
jaanuarist 1919. Jätkati instituudi nime all, 
mille ajutiseks juhatajaks oli määratud 
prof K. Happich. Vaatamata sellele jätku-
sid vaidlused – ehk oleks siiski parem jät-
kata iseseisva õppeasutusena. 8. juulil 
1919. a toetasid endise instituudi õppe-
jõud liitumist Tartu Ülikooliga. 14. juulil 
kinnitas haridusminister K. Happichi loo-
maarstiteaduskonna korraldajaks. Esi-
mene pidulik immatrikuleerimine toimus 
ülikooli aulas 4. oktoobril 1919. a. Õppe-
töö algas 6. oktoobril. 1923. a lõpus tõs-
teti Loomatervishoiu peavalitsuse juha-
taja August Arrase poolt üles küsimus 
loomaarstiteaduskonna sulgemise kohta. 
Põhjenduseks toodi, et Eesti vajavat aas-
tas täienduseks ainult 4–5 loomaarsti. 
Selle lünga täitmiseks võiks arste kooli-
tada paremates tingimustes välismaal. 
Kõrvaltvaataja ja asja mittetundva poolelt 
oli olukord tõesti halb. Kohale jäänud õp-
pejõud olid juba küllalt eakad ja saksa-
keelsed. Läti rahvusest L. Kundzinš ja E. 
Paukulis siirdusid 1920. a kodumaale Läti 
Ülikooli loomaarstiteaduskonda looma. 
Õnneks nõustusid professoriteks kandi-
deerima Michael Hobmeier (1922. a, 
Münchenist) ja Hans Richter (1923. a, Ber-
nist). Teaduskonna päästjaks sai esimene 
vabariigiaegne dekaan Karl Saral, kellel 
õnnestus Riigikogu hariduskomisjonis 
tõestada, et loomaarstiteaduskond on 
Eestile vajalik ja tasuv. Pärast Riigikogu 
otsust 1925. aastal on loomaarstiteadus-
kond tänaseni säilinud. Järjekindlalt kas-
vas eestlastest professorite osatähtsus. 
Nii said enne 1940. aastat professoriteks 
Karl Saral (1926), Aleksander Laas (1932), 
Vassil Ridala (1936), Karl Taagepera, El-
mar Vau (1938), Roman Viidik, Julius Teh-
ver, Ferdinand Laja, Elmar Roots, Johan-
nes Kaarde (1939). 1933. aastal mindi 
täielikult üle eestikeelsele õppele. Eesti 
Vabariigi algaastail toimus õpe vene ja hil-
jem ka saksa keeles. Stuudiumi kestvus 
oli aastatel 1919–1924 neli ja 1925. aas-
tast kuni Eesti Vabariigi lõpuni 5 aastat.

Esimese Vabariigi ajal võeti õppima vähe-
malt 17-aastasi keskharidusega isikuid. 

Esmakordselt astusid loomaarstiks õp-
pima ka naised. Kokku lõpetas 1919–1940 
teaduskonna 13 naist. Esimese naisena 
sai loomaarstidiplomi 1925. a Ottilie The-
rese Markus (eestindatuna Tiiu Koplus).

1921. aastal jätkasid õpinguid ka 21 Leedu 
kodanikku, kes olid õppima asunud insti-
tuudi lõpuaastatel. 1920-ndatel õppis siin 
ka 25 soomlasest üliõpilast, kellest lõpe-
tas 4. Ülejäänud siirdusid Lääne-Euroopa 
ülikoolidesse.

Kahe maailmasõja vahelise perioodi suu-
rimateks saavutusteks olid: loodi esma-
kordselt võimalus teadusdoktorikraadi 
kaitsmiseks Eestis, tekitati rahvuslik õppe-
jõudude ja loomaarstide kaader, loodi 
omakeelne veterinaarterminoloogia ja õp-
pekirjandus ning teadus.

Molotov-Ribbentropi pakti järel poliitiline 
olukord Euroopas muutus. Hitleri kutsel 
lahkusid Eestist sakslased. 1939. a sügisel 
emigreerus Saksamaale assistent Harry 
Tillmann. 1940. a juunis kehtestunud nõu-
kogude võim küüditas aasta pärast Sibe-
risse prof Karl Sarali. Esimesel okupat-
siooniaastal kehtis veel vabariigiaegne 
õppekava, millele lisandusid vaid poliitili-
sed ained: marksismi-leninismi alused, 
NLKP ajalugu ja poliitiline ökonoomia. 25. 
juulil 1941. a algas Tartus Saksa okupat-
sioon. Sakslased nimetasid Tartu Ülikooli 
ümber Tartu Idaülikooliks (Ostland-Uni-
versität in Dorpat). 1941. a lõpus kuulutati 
Ostlandi ülikoolid suletuks kuni sõja või-
duka lõpuni. Tegutsema jäid Tartus 
Reich’ile olulised teaduskonnad: arsti-, 
loomaarsti- ja põllumajandusteaduskond. 
Töö neis teaduskondades avati piduliku 
aktusega 29. jaanuaril 1942. a. Sõja ajal 
üliõpilaste arv vähenes pidevalt (mobili-
satsioonid, sunduslik tööteenistus, osa 
lihtsalt redutas). Aastatel 1941–1944 lõpe-
tas loomaarstina 20 inimest. Viimast sak-
saaegset semestrit alustati 29. jaanuaril 
1944. a, kuid õppetöö katkes juba 15. 
veebruaril. Augusti alguses 1944 tegi 
kindralkomissar Karl Siegmund Litzmann 
korralduse ülikooli varad evakueerida 2 
nädala jooksul Königsbergi, kuid rinnetel 
tekkinud olukord seda enam ei võimalda-
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nud. Augusti keskel otsustas teaduskonna 
õppejõudude koosolek evakueeruda va-
radega Tallinnasse. Ainsana oli vastu prof 
V. Ridala. Ülejäänud varad jõudsid Tallin-
nasse 26. augustil ja paigutati Ringhää-
lingu hoonesse. Päev varem oli Tartu Pu-
naarmee poolt vallutatud. Uus võim ni-
metas Tartu Ülikooli Tartu Riiklikuks Üli-
kooliks. 17. novembril 1944 peeti aulas 
aktus. Loomaarstiteaduskonnast sai vete-
rinaariateaduskond ja õppetöö algas taas 
1945. a jaanuaris. Vaatamata laastavale 
sõjale oli säilinud teaduskonna õppejõu-
dude põhituumik. Hõrenenud õppekoos-
seisu hakati asendama TRÜ arstiteadus-
konna õppejõududega või praktikutest 
loomaarstidega (E. Peebsen, V. Parve), 
aga ka Punaarmeest demobiliseeritutega 
(nt E. Nõmm, G. Alles). Õppetöö korral-
dati ümber NSVL reeglitele vastavaks (ka-
teedrid, õppeplaanid, aspirantuur). Ras-
keim aeg oli teaduskonnas pärast EK (bol-
ševike) Partei KK VIII pleenumit (1.–26. 
märts 1950). Kateedrite liitmise sildi all 
võeti kateedrijuhataja kohalt maha A. 
Laas, E. Vau, J. Tomberg ja F. Laja (kodan-
likud natsionalistid). Mõned õppejõud 
olid sunnitud lahkuma. Vaatamata 
ülesköetud närvilisele õhkkonnale suudeti 
kogu nõukogudeaja säilitada eestimeel-
sust. NSVL Ministrite Nõukogu 4. no-
vembri 1950. a määrusega asutati 1. jaa-
nuaril 1951 Eesti põllumajanduse Aka-
deemia (EpA). See moodustati TRÜ põllu-
majanduse-, metsanduse- ja veterinaaria-
teaduskondade baasil. EPA avaaktus toi-
mus 31. augustil 1951. a. Loomaarstiõppe 
kestvus oli kümnekonna aasta jooksul 5 
aastat ja 4 kuud, Eesti taasiseseisvumise 
algaastateni 4 aastat ja 10 kuud. EPA oli 
Eesti kõrgkoolidest ainus, mis oli üleliidu-
lises alluvuses (NSVL Põllumajandusmi-
nisteerium). Sellele vaatamata oli ülikool 
eestikeelne ja igal aastal oli vastuvõtt 
keskmiselt 50 üliõpilast. 1 septembril 
1968. a avati ka venekeelne õpperühm, 
kuhu võeti 25 üliõpilast. Esimene vene-
keelne rühm komplekteeriti peamiselt 
Moskva Veterinaariaakadeemiast konkur-
siga väljajäänud üliõpilaskandidaatidest. 
Algselt jälgiti rangelt, et see rühm komp-
lekteeruks ainult vene keelt kõnelevatest 
üliõpilastest. Hiljem lubati sinna astuda ka 

eestlasi, kuid loenguid pidid nad siis kuu-
lama vene keeles. Kogu nõukogude pe-
rioodil toimus vastuvõtt sisseastumisek-
samite alusel. Praktiliselt kõik üliõpilased 
said riiklikke stipendiume ja tagati ühis-
elamukoht väikse tasu eest. Ka nõuko-
gude korra algaastail olid loomaarstiks 
õppijad enamuses mehed. Esmakordselt 
tekkis naisüliõpilaste ülekaal (84 naist, 68 
meest) 1963/64 õppeaastal. Hetkel on 
meesüliõpilasi õppimas 30 ja naisüliõpi-
lasi 288. Õppepraktikad toimusid valda-
valt kolhoosides-sovhoosides veise- ja 
seafarmides. Töökoha leidmine polnud 
teaduskonna lõpetanul mingi probleem. 
Majandite direktorid ja esimehed haarasid 
lõpetanuid lausa „õhust“.

Läbi nõukogude aja sai teadustöid kaitsta 
kandidaadi- või doktorikraadi saamiseks. 
Teaduskraadide kaitsmisnõukogud kitsa-
matel teadusaladel olid laiali üle NSVL-i 
õppe- ja teadusasutuste. EPA-s sai kaitsta 
veterinaariakandidaaditöid nakkushai-
guste alal, kuna Eestis oli vajalik arv tea-
duskraadiga inimesi selle nõukogu moo-
dustamiseks. Doktorikraadi saamiseks tuli 
minna kuhugi Eestist väljapoole, kus vas-
tav nõukogu oli olemas. Teadustöö edu-
kas kaitsmine ei tähendanud automaatset 
kraadi omistamist. Kõik dissertatsioonid 
ja nende kaitsmisega seotud dokumendid 
vaadati läbi Moskvas asunud Kõrgemas 
Atestatsioonikomisjonis. Polnud harvad 
juhused, kui see instants kraadi ei kinnita-
nud või tegi seda alles pärast dissertat-
siooni pika „ülekuulamise“ järel. Kehtinud 
kord oli ränk, kuid au andes olid kaitsta-
vad tööd palju kõrgemal tasemel kui 
praegu taastatud vabariigis. Ega ilma as-
jata Eesti Vabariik võrdsusta nõukogude-
aegseid kandidaadikraade doktorikraadi-
dega.

20. augustil 1991 Eesti taasiseseisvus. 
EPA nimetati Eesti põllumajandusülikoo-
liks. Teaduskond jätkas veterinaariatea-
duskonna nime all. Õppekavas kaotati 
nõukogudeaegsed poliitilise ja ideoloogi-
lise suunitlusega ained. Õppima hakkas 
tulema Soome kodanikke. Õppetöö toi-
mus kõigile eesti keeles. Teaduskond ühi-
nes Euroopa Loomaarstiharidust Andvate 
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Õppeasutuste Assotsiatsiooniga (EAEVE). 
Õppekavad ja õppetöö kohandati selle or-
ganisatsiooni kvaliteedinõuetele vasta-
valt, et saada Euroopa tasemel akreditee-
ringut. 28. novembril 1996 taastas tea-
duskonna nõukogu (20 poolthäält, 2 era-
pooletut) loomaarstiteaduskonna nime 
(kehtis kuni 31. dets 2004). 1. jaanuaril 
2005 liitus teaduskonnaga loomakasva-
tuse instituut. Tekis ülikooli uus allüksus, 
mis hakkas kandma nimetust veterinaar-
meditsiini ja loomakasvatuse instituut (üli-

kool nimetati Eesti Maaülikooliks). 
1. septembrist 2002 kehtestus 6-aastane 
õpe. Stuudiumi pikenemine võimaldas 
arstide spetsialiseerumist väike- või suur-
loomameditsiinile ning toiduhügieenile. 
1. septembrist 2013 toimub õppetöö 
eesti ja inglise keeles. Hetkel õpib insti-
tuudis 318 üliõpilast, neist 141 välisüliõpi-
last. Ingliskeelses rühmas on 23 soomlast 
ja 1 küproslane.

(Järgneb)
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Mälestused kogu eluks

Anabela Nagyová, Eszter Péntek

Szent Istváni Ülikooli veterinaariateaduste teaduskonna 6. aasta üliõpilased

Osalemine Erasmuse programmis ühe 
semestri vahetusüliõpilasena oli meile 
suurepärane võimalus kogeda tudengielu 
Eestis. Algul tundus kõik ületamatult 
raske – võõras keel ja kliinilise praktika 
nõudlik tase Maaülikoolis, kuid miski ei 
takistanud meil siiski ka lõbusasti aega 
veetmast imeilusas Tartu linnas.

Kohtasime siin paljusid toredaid ja 
sõbralikke inimesi, kes püüdsid meile 
igati abiks olla, alates teejuhatusest kuni 
oma isikliku jalgratta tasuta kasutamiseks 
pakkumiseni. Tänu siinsetele juhendaja-
tele olid meie praktikumid ja igapäevane 
kliiniline töö ülikooli loomakliinikus ning 
farmides tõeliselt nauditavad: saime võtta 
palju vereproove, analüüsida röntgeni-
ülesvõtteid, assisteerida lõikusi, teha ravi-
protseduure, värkimist ja loomade vaktsi-
neerimist, anda lehmadele poegimisabi 
jne.

Need mälestused võivad aja jooksul 
küll tuhmuda, kuid ei kustu kunagi.

Teisalt õppisime uuesti hindama oma 
väikest ajutist koduülikooli, kus kõik 
tudengid tunnevad üksteist ja suhtlevad 

omavahel ning kus on suurepärased või-
malused oma ala asjatundjate koolitami-
seks.

Käesolevas artiklis tahaksimegi teile 
lühidalt tutvustada oma alma mater’it.

Veterinaariateaduskond Budapestis sai 
alguse aastal 1787 (seega üsna varsti 
pärast maailma esimese veterinaariakooli 
asutamist Lyonis aastal 1762), mil Pesti 
Ülikooli meditsiiniteaduskonna juures 
avati Loomade Ravimise Õppetool. Õppe-
tooli loomise eesmärk oli anda meditsiini 
ja kirurgia eriala tudengitele põhiteadmisi 
loomade haigustest ja nende ravist, mis 
oli tolleaegse üldarsti töö lahutamatu  
osa.

Olles kuulunud erinevate õppeasu-
tuste koosseisu, sai teaduskonnast 2000. 
aastal Ungaris läbi viidud üleriigilise kõrg-
hariduse reorganiseerimise tulemusena 
asutatud uue riikliku ülikooli – Szent 
Istváni Ülikooli – veterinaariateaduskond. 
Teaduskonna õppekavale on pidev järele-
valve ning see on akrediteeritud Ungari 
Akrediteerimisnõukogu (Hungarian Acc-
reditation Board) poolt.

Anabela NagyováEszter Péntek
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Ainuke veterinaariakool Ungaris

1995. a sai veterinaariaõpe rahvusvahelise 
akrediteeringu Euroopa Veterinaarharidust 
Andvate Õppeasutuste Assotsiatsiooni 
(The European Association of Establish-
ments for Veterinary Education (EAEVE)) 
poolt. Positiivse tulemusega järelkülastus 
toimus 2004. aastal. Akrediteerimise viisid 
läbi EAEVE ja Euroopa Veterinaararstide 
Föderatsioon (Federation of Veterinarians 
of Europe (FVE)). 1995. aasta hindamisra-
port märkis muuhulgas, et: „... Veterinaa-

riaülikoolil on väljapaistev koht teiste 
omasuguste Euroopa kõrgkoolide seas. 
Selle ülikooli lõpetajad ei pea oma tead-
miste ja oskuste poolest kartma konku-
rentsi Euroopa kolleegidega.“

Tänane veterinaariateaduskond on 
ainuke veterinaarharidust andev õppe-
asutus 10,5 miljoni elanikuga Ungaris. 
Käesoleval ajal võetakse ungari-, saksa- ja 
ingliskeelsesse õppekavasse vastu vasta-
valt umbes 100, 120 ja 120 üliõpilast. 
Seega õpib teaduskonnas kokku 1300 
tudengit.

Kuulsa ungari halli tõugu pulli „Csatlós” elusuurune kuju – üliõpilaste kohtu-
mispaik. Kuju selga istumise õiguse on välja teeninud üksnes värskelt kõrg-
kooli lõpetanud tudeng oma ülikooli lõpuaktuse päeval. 
(Foto: János Perényi)
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Atraktiivne õppesihtkoht välistudengite jaoks

Ingliskeelne õppekava loodi inglise keelt 
töökeelena valdavatele üliõpilastele 1992. 
aastal. Veterinaarmeditsiini õppekava kes-
tus on viis ja pool aastat, mis on võrrel-
dav vastava õppekursuse standardiga 
enamikus Euroopa riikides. Täielik õppe-
kava, mis on jagatud tuumik- ja valikaine-
teks, hõlmab enam kui 6000 tundi, mis on 
Euroopa Liidu õppekavade standard. 
Enne kraadiõppeprogrammi lõpetamist 
peavad tudengid esitama lõputöö ja soo-

Ülikoolilinnak ja väliõppebaas

Ülikoolilinnak asub Budapesti kesklinnas, 
ühe peamise raudtee- ja metroojaama 
(Keleti pályaudvar) lähedal ning on ühis-
transpordiga kergesti ligipääsetav. Tea-
duskonna olulisima väliõppebaasi asu-
koht on Üllő, umbes 10 km linna piirist. 
Õppebaas koosneb hobusetallidest koos 
ratsutamiskooli ja hipodroomiga ning 
suurloomakliinikust, mis avati 2001. a su-
vel. Lisaks igapäevatööle on kliinik kasu-
tuses üliõpilaste praktikabaasina. 2006. a 

ritama riigieksami. Ingliskeelse õppekur-
suse läbinutel (neid on 30–40 riigist üle 
kogu maailma, peamiselt Skandinaavia-
maadest ─ eriti Norrast ja Rootsist, aga 
ka Iirimaalt, Saksamaalt, Iisraelist, Ühend-
kuningriigist, Kreekast, Küproselt, Kana-
dast jm) on võrdsed võimalused oma ko-
dumaal kõrgkooli lõpetavate üliõpilas-
tega.

Õppemaks on 2013/2014 akadeemili-
sel aastal 10 980 eurot.

Raamatukogu lugemissaal, kaunistatud sepistatud kroonlühtriga. Sellises ajaloolises õhustikus ootab 
lugejaid 100 istekohta ja nüüdisaegne teenindus (foto: J Perényi, 2013)

avati ajakohane väikeloomakliinik mis pa-
kub 21. sajandi diagnostika- ja ravivõima-
lusi.

Tudengielu

Peale õppetööd on aeg saada osa kire-
vast tudengielust. Kenal päikselisel päeval 
võib lihtsalt lobiseda aias, kus peidetud 
nurgatagused võimaldavad küllaga pri-
vaatsust. Mõned erilisemad tudengitradit-
sioonid haaravad aga kaasa ka hulganisti 
külalisi. Iga aasta novembrikuus korraldab 
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Lõikus Üllő suurloomakliinikus (foto: J. Perényi, 2013)

Möödujad tänaval paraadi vaatamas ─ karnevalikostüümides rongkäik on osa „Hobuste Päevadest“ 
(foto: J. Perényi, 2013)

3. kursus balli esmakursuslastele, keda 
kohalikus kõnepruugis kutsutakse “kurge-
deks”. Kure-balli avab dekaan piduliku kõ-
nega. Järgneb klassikaline koreograafiline 
ungari seltskonnatants 3. kursuse tantsu-
trupi esituses, mille lõppedes saal lausa 
rõkkab! Rida tähtsündmusi leiab aset kar-
nevaliperioodil. Näiteks peetakse siis lõ-

busaid “Hobuste Päevi” ja osaletakse kar-
nevalirongkäigus, kus edevalt kostümee-
ritud tudengitel on kombeks professoreid 
pilada. 

Ürituste kulminatsiooniks on valimis-
kampaania ja sellele järgnev Suureks Här-
jaks (Bos Major) kutsutava “üliõpilas- 
dekaani” valimine üheks päevaks.
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Võrdlemisi uus, kuid paljutõotav sünd-
mus on Rahvusvaheline Päev, mil välistu-
dengid teevad oma maad tutvustava 
stendiettekande. Eriti vahvaks teevad 
selle ürituse iga väljapaneku osaks olevad 
rahvustoitude puhvetid. Väljaspool üli-
koolilinnakut pakub aga tudengitele 
nende jõudeajal meelelahutust vilgas 
Kesk-Euroopa metropol oma kõrtside, 
restoranide, muuseumide, teatrite ja kont-
serdisaalidega. Kuid siiski ei tohi unus-
tada, niivõrd-kuivõrd peab ju tudeng 
meeles pidama, et nädala sees algavad 
loengud järgmisel hommikul täpselt kell 
veerand üheksa!

Meie teaduskond, mis on midagi ena-
mat kui lihtsalt üks õppeasutus, ning mis 
on üle 225 aasta koolitanud veterinaare, 
ootab ka Sind, et saada Sinu teiseks 
koduks!

Kohtumiseni Budapestis! 
Viszontlátásra!

Täiendavat infot saab teaduskonna amet-
likult kodulehelt: http://www.univet.hu/in-
dex.php?lang=en

Toimetuse palvel inglise keelest tõlkinud 
Liisa Hansson

„Rahvusvaheline päev“ ─ parim aeg eri rahvaste kultuuride tundmaõppimiseks (foto: J. Perényi, 2013)
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Loomaarst muigab

Seekordses numbris meenutavad kollee-
gid lõbusaid hetki praktikast. Enamik lu-
gudest pärnevad internetist, Facebooki 
grupist Vetist sõbrad, kuhu loomaarstid 
neid vastukajana toimetuse üleskutsele 
postitasid. Trükime siinkohal ära toime-
tuse valiku laekunud meenutustest. Lood 
on esitatud muutmata kujul.

(ELR-i toimetus)

1.
Mul õnnestus olla tunnistajaks tänapäeva 
kokkuhoiupoliitika väljendusele.

Nimelt tuli kliinikusse vanem naiste-
rahvas ja küsis, et ega me ei saa talle 
kaasa müüa midagi, mis looma rahus-
taks... (peast käisid läbi juba esimesed 
variandid, mida pakkuda)... ja skalpelli?”, 
lõpetas naine oma küsimuse. Suurest 
üllatusest ei osanud kohe midagi öeldagi 
selle peale...

Täpsema uurimise peale teatas naine, 
et soovib oma kassi kastreerida...ISE! Ta 
on enne näinud, kuidas põrsaid kastreeri-
takse, vanadest EKSEKO aegadest olla tal 
see “jubin, millega põrsaid kastreeriti” 
olemas. Isegi kaks kassi sellega ära kast-
reerinud! “Mis seal ikka, tupsutasin joodi 
peale ja elasid veel pikalt!”

Nüüd aga uus kass, kes siin kevade 
alguses möllama on hakanud ja elada ei 
anna – paras aeg tal ka munad maha 
võtta. Ei taha loomakesele haiget ka 
teha... sellest ka siis rahusti vajadus...

Meenutas: Julija Koltsova

2.
* Praktikast minu lemmiklugu. Olin tol 
hetkel õnneks pealtkuulaja rollis, sest ma 
poleks ise vist professionaalselt tõsiseks 
suutnud küll jääda. Juhtusin pealt kuu-
lama naiskliendi vatramist, kui kolleeg te-
malt koera kohta anamneesi võttis. “...ei-
noh eks me oleme igasuguste erinevate 
arstide juures käinud, seal ülikooli kliini-
kumis ja R-kioskis ja Mõisavahes... //... ah 
jooksuaeg? Ei, tal pole otseselt sellist 
aega olnud, et jookseks muudkui edasi-

tagasi, aga menstruatsioon oli tal küll su-
vel...”

* Ükskord väitis üks daam telefonis ene-
sekindlalt, et ta kass on gaseeritud.

* Väga klassikaline lugu igapäevaprakti-
kast. Inimene tuleb 4-aastase kärnase ja 
karvutu kassiga vastuvõtule. Küsimusele: 
“Kas kass kirburohtu on saanud?” vasta-
takse: “Jah, regulaarselt on saanud.” Täp-
sustamisel selgub, et “regulaarselt” tä-
hendab, et ühe korra kassipojana puistati 
kassile peale kirbupulbrit. Sellepärast 
õpetan alati Merle Valdmanni eeskujul tu-
dengitele, et ALATI tuleb küsida täpsusta-
vaid küsimusi.

Meenutas: Mari Makko

3.
Oli selline väga vaikne tööpäev, kui pat-
siente kirjas polnud – murettekitavalt 
kliendivaene päev. Vaikne polnud aga üle-
misel korrusel, kus majaperemees põran-
dat vahetas. Korraga käis kõva pauk – läbi 
lae kukkus kliinikusse saksa lambakoer. 
Tema raskusele polnud vahetatav põrand 
vastu pidanud. Järgnes röntgen, luumurru 
leid, selle remontimine ... ja suurpuhastus.

Meenutas: Jaana Talmet

4. 
* Minul oli selline naljakas lugu, et tööta-
sin Västrikus ja mingi vanaproua tuli Põlt-
samaalt sügeleva peniga, et teada saada, 
miks koer sügeleb nii hullusti. Koer oli nii 
karvutu, et kirbud paistsid juba kaugelt. 
Ütlesin prouale, et katsume kõigepealt kir-
pudest vabaneda ja siis vaatame, kas ikka 
sügeleb. Mille peale proua ütles mulle: 
„Kulla laps, koertel on alati kirbud olnud, 
ega nad sellepärast veel ei sügele!“ Kol-
leegid irvitasid veel aastaid mu üle.

* Iga-aastane eutanatiseerimine oli ühe 
loomaomaniku soov, lähemal uurimisel 
selgus, et vaktsineerida taheti hoopis.

Meenutas: Kristi Koppel
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5.
See lugu juhtus küll abilisega, aga minu 
meelest kirja panemist väärt. Tuli kodanik 
kliinikusse, et kindlaks teha kas kilpkonn 
magab talveund või on hoopiski surnud. 
Kodanik arvas ise, et ilmselt ikka surnud, 
aga otsustas igaks juhuks targematelt üle 
küsida. Abiline avas karbikaane ja kuna 
karbist tulev hais tahtis ta ära tappa, siis 
ta teatas kliendile: “Jaa, see kilpkonn on 
teil väga surnud.”

Meenutas: Aet Sillaste

6.
* Tuli meelde selline lugu. Inimene helis-
tas, kuna kahtlustas, et tema koeral on 
põiepõletik ning tahtis teada, kas peab 
ikkagi koeraga kliinikusse tulema või ehk 
aitab kodus näiteks auru tegemine ka? 
Et lastele ka ju tehakse.... Ma ei hakanud 
täpsustama igaks juhuks, kuhu ta seda 
auru teha oleks tahtnud.

* Ja siis muidugi reibas meeshääl telefo-
nis enesekindlalt teatamas, et tema koer 
lakub pärasoolt. Lähemal uurimisel sel-
gus õnneks, et nii hull see asi päris ei ole.

Meenutas: Epp Ülevaino

7.
Ei saa jätta veel kord meenutamast klienti, 
kelle koeral oli kõhu all dermatoloog... Ja 
siis need toredad inimesed, kes tahavad 
tulla koerale düsplaasiat tegema. Üks on 
meilt suisa küsinud, et kas see düsplaasia 
ikka kindlasti pildile jääb.

Meenutas: Silvia Maarja Selirand

8.
*Kliinikus käis üks meeldiv meessoost 
koeraomanik, vaatas mulle silma, rääkis, 
mis koeral viga on. Muu jutu seas ütles 
äkki: “Koer ei tahtnud eile üldse suu-
delda.... EI, EI, EI, SUHELDA!!!”

* Helistab naisterahvas loomakliinikusse 
ja nõuab tungivalt vastuvõtuaega logo-
peedile.
Mina: “Kas te olete ikka kindel, et õigesse 
kohta helistate?“
Naine: “Jaa, teisest loomakliinikust just 
soovitati teid ja mul vaja logopeedi!”
Mina: “Eeeee.... logopeed tegeleb kõne-
häiretega inimestega....”
Naine: “Aaaaaaaa, oi ei, seda mul küll 
vaja pole...”
Tuli välja, et koer lonkas ja taheti orto-
peedi hoopis.

Meenutas: Katelin Keeman

9.
Tuleb kliinikusse häbelik vanamees ja pa-
lub oma kiisukesel tikrid ära noppida.

Meenutas: Kadri Jõemetsa

10.
Lugu juhtus millalgi 50ndate keskpaigas, 
minu esimestel tööaastatel.

Olin väljakutsel, väljakutse põhjus: leh-
mal on kartul emakas. Küsisin siis talu-
niku käest, kuidas kartul emakasse sai. 
Talunik: „Noh, ise läks.“ Mina: „Kuidas ta 
sinna sai, keegi pidi ta sinna ikka ise 
panema...?“ Mis siis välja tuli oli see, et 
jutt käis tegelikult söögitorust, sest kõne-
keeles kutsuti söögitoru tol ajal ka ema-
kaks.

Meenutas: endine veterinaariatudeng 
1953. a lennust

Lugupeetud ELÜ liikmed!

Üldkoosoleku otsusega riputatakse ELÜ kodulehele üles liikmete nimed. Neil, 
kes ei soovi oma nime avalikustada, palun võtta ühendust vet@vet.ee kaudu 
hiljemalt 15.05.2014.

ELÜ juhatus
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