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LEMMIKLOOM

Silmamuna väljalangemine – kas lootusetu
juhtum?
Andzela Lehtla
EMÜ VLI kliinilise veterinaarmeditsiini osakond

Sissejuhatus

Esmaabi telefoni teel

Silmamuna väljalangemine (foto 1) on
äge, kiiret esmaabi vajav seisund. Sagedasemateks silmamuna väljalangemise
põhjusteks on löök autolt, koera hammustus, harvem ka muud traumad või tugeva
surve avaldamine (koera fikseerimisel) silmapiirkonda, eriti näiteks punnsilmsetel
lühikoonulistel koertel.
Väljalangenud silmamuna tõttu häirub
laugude pilgutamine ning silma sarvkesta
niisutamine. Sõltuvalt põhjusest ja trauma
ulatusest tekivad lau ja silmakoopa kudede muljutus, vereringehäire ning nägemisnärvi venitus või koguni rebend. Ka kiire
ning asjakohase ravi korral õnnestub
umbes 30% koertel säilitada nägemisvõime. Vaatamata ravile lõpeb umbes 60%
koertel ja ligi 100% kassidel silmamuna
väljalangemine nägemisvõime kaotusega.
Silmamuna paigaldamise ja järelravi esimeseks eesmärgiks on püüda nägemisvõime säilitada. Teiseks näidustuseks võib
aga olla silmamuna kosmeetilisel eesmärgil säilitamine ning valuga kulgevate, pikka või pidevat järelravi vajavate tüsistuste
ärahoidmine. Halva prognoosi indikaatoriteks peetakse silmamuna väljalangemist
mittelühikoonulistel
koertel,
kassidel,
verejooksu eeskambrisse, pupilli mittenähtavust, nägemisnärvi rebendit, kolme
või enama silmamuna lihase rebendit, koljuluude murdude olemasolu.

Kui patsiendi omaniku telefonikõnest selgub, et tegemist on silmamuna väljalangemisega, tuleb soovitada silmamuna katta vee või füsioloogilise lahusega märjaks
tehtud puhta lapi või tampooniga, takistada silma edasist traumeerimist looma
enda poolt ning seejärel võimalikult kiiresti pöörduda loomakliinikusse.

Foto 1. Silmamuna väljalangemine 5-aastasel tiibeti spanjelil suure koera hammustuse tõttu (40
min pärast traumat). Täielik silmalihaste ja nägemisnärvi rebend, ulatuslik konjunktiivi rebend
(foto A. Lehtla)
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Esmaabi loomakliinikus
Looma saabumisel kliinikusse hinnatakse
esmalt tema üldseisundit välistamaks eluohtlikke kahjustusi (pea-, rindkere- ja
kõhuõõnetrauma, šokk). Looma läbivaatuse ajaks kaetakse silm kuivamist takistava
niisutava silmageeli või antibiootikumi
sisaldava silmasalviga. Silmamuna ja
nägemisvõime säilitamise seisukohast on
oluline tegur aeg ehk mida kiiremini taastatakse silmamuna asend, seda parem on
prognoos.
Kui loomal esinevad eluohtlikud, esmajärjekorras ravi vajavad ning üldanesteesia
teostamist takistavad kahjustused, halveneb silma puutuv prognoos tunduvalt.
Sellistel loomadel teostatakse enukleatsioon esimesel võimalusel pärast üldseisundi stabiliseerimist.

Silmamuna paigaldamise
tähtsamad põhimõtted
• Teostatakse üldanesteesias, vältida
tuleb ketamiini sisaldavate preparaatide kasutamist, sest see suurendab silmamuna lihaste toonust ning raskendab silma paigaldamist.
• Silma ümbrus loputatakse füsioloogilise või Ringeri lahusega, eemaldades
ettevaatlikult mustuse, verehüüvised.
• Pärast esmast loputamist teostatakse
esimesel võimalusel lateraalne kantotoomia (joonis 1), see protseduur
vähendab laugude survet silmaümbruse kudedele ning taastab vereringe.
• Loputatakse veel kord ning hinnatakse
sarvkesta, eeskambrit, pupilli. Kui silma-
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muna ei ole rebenenud ning püsib
mingil määral silmakoopas (foto 2),
paigaldatakse silm tagasi ning laud
suletakse mitteimenduva õmblusma-

terjaliga esialgu kolmeks nädalaks
(joonis 2). Silma sisenurk jäetakse paikse ravi teostamiseks umbes 5–7 mm
ulatuses avatuks.

Joonis 1. Lateraalne kantotoomia: kääride või
skalpelliga tehakse silmalau välisnurka 5–7 mm
pikkune sisselõige. Protseduur soodustab silma ja
seda ümbritsevate kudede vereringet ja lihtsustab
silmamuna tagasipaigaldamist (Slatter, 2001)

Foto 2. Silmamuna väljalangemine 4-kuusel cavalier king charles spanjelil suure koera hammustuse tõttu (traumast on möödas 1 tund)
(foto J. Parek)

Joonis 2. Silmamuna tagasipaigaldamine: A –
väljalangenud silmamuna, laugude servad koos
karvadega keerduvad silmamuna taha; B, D – silmamuna paigaldatakse tagasi silmakoopasse:
lauservadest viiakse läbi kirurgiline niit, niidiotstest hoides tõmmatakse lauservad silmamuna
tagant välja avaldades samal ajal kerget survet silmamunale kas skalpellihoidja või sõrmega; laud
suletakse sõlmõmblustega mitteimenduva monofilamentniidiga 3/0–4/0 (nõel peab lauserva läbistama tarsaalnäärmete piiril, mitte läbi konjunktiivi,
hoides ära sarvkesta hõõrumise niidiga); C – silmalaud on suletud sõlmõmblustega (Slatter,
2001)
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2015
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• Enne silmalaugude sulgemist loputatakse konjunktivaalkott povidoon-joodi
0,1–0,2% lahusega, seejärel tilgutatakse silma müdriaatikum atropiinsulfaadi
1% lahust ning antibiootikumi sisaldavaid silmatilku. Atropiinsulfaati kasutatakse silmatraumast tingitud ripskeha
lihase spasmi ja sellest tingitud valu
leevendamiseks ning soonkesta põletiku tõttu võimalike liidete ärahoidmiseks. Antibiootikumi sisaldavaid tilku
manustatakse bakteriaalse põletiku
ennetamiseks.
• Veenisiseselt manustatakse deksametasooni lahust põletikuvastases doosis
(0,1 mg/kg). See hoiab ära või ravib
traumajärgset silma soonkesta ja nägemisnärvi põletikku.
• Infektsiooni ennetamiseks või raviks
manustatakse laia toimespektriga antibiootikumi, võimalusel veenisiseselt.
• Valu vaigistamiseks võib kasutada ravimeid opioidide reast (buprenorfiin,
butorfanool), koduseks raviks sobib
tramadool suu kaudu.

Prognoos
Raviotsuste tegemisel lähtutakse põhimõttest, et kui ei esine silmamuna ja nägemisnärvi rebendit, silmamuna püsib veel silmakoopas ning omanik on nõus „proovima“,
paigaldatakse silm tagasi, sest vajadusel
saab silmamuna eemaldada ka hiljem. Alati
ei ole võimalik patsiendi esmasel hindamisel anda prognoosi nägemisvõime säilimise kohta, prognoosi saab täpsustada vaid
pärast mõnenädalast ravi. Mida varem
teostatakse ravi, seda parem on prognoos.
Lühikoonulistel madala silmakoopaga koeratõugudel (mops, pekingi paleekoer) on
prognoos nägemisvõime säilimise osas
parem kui pikakoonulistel ja kassidel. Lühikoonulistel punnsilmsetel tõugudel ei pea
silmamuna väljalangemist põhjustav tegur
olema tugev ning seetõttu on silmamuna
ning silma sisestruktuurid vähem kahjustunud. Pikakoonulistel koertel on sügav silmakoobas ning silmamuna väljalangemine
toimub tugeva trauma tõttu, millega kaasnevad ka koljuluude murrud, eluohtlikud
seisundid, silma struktuuride kahjustused:
läätse nihestus, nägemisnärvi rebend, võrkkesta irdumine, soonkesta rebend, tugev
verejooks silma eeskambrisse. Kassidel on
silmakoopas asetseva nägemisnärvi osa
väga lühike ning püsiva nägemisfunktsiooni
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kahjustuse tekkimiseks piisab järsust venitusest silmamuna väljalangemise momendil. Kohest silmamuna eemaldamist võib
rakendada juhul, kui omanik ei saa teostada
järelravi või ei soovi ravida ebaselge lõpptulemuse tõttu, kui silmamuna on rebenenud, esineb kolme või enama silmamuna
lihase rebend (silmamuna ripneb silmakoopast välja), silma eeskamber on täitunud
verega. Ka kassidel on näidustatud silmamuna eemaldamine, sest prognoos nägemisvõime taastumisele on lootusetu ning
enamasti on kahjustatud ka silmasisestruktuurid ning esineb suur oht ravile mittealluva silma soonkesta põletiku tekkeks.

Sagedamini kasutatavad
prognoosinäitajad
Silmamuna lihaste rebend
Enamasti rebenevad esimesena mediaalne ja ventraalne silmamuna sirglihas või
ventraalne silmamuna põikilihas. Silma
verevarustust tagava ripsarteri harud kulgevad läbi silmamuna lihaste ning kolme
või enama lihase kahjustusel rebenevad
ka veresooned, katkestades silmastruktuuride verevarustuse. Sel juhul on prognoos silmamuna ja nägemisvõime säilitamise suhtes halb.
Ühe kuni kolme lihase rebenemisele
viitab silmamuna roteerumine lateraalselt
(foto 3). Selline rotatsioon ei põhjusta
enamasti probleeme ning laheneb spetsiifilise ravita osaliselt või täielikult 6–9 kuu
jooksul.

Foto 3. Fotol 2 oleva koera silm 2 nädalat pärast
traumat. On näha silma sarvkesta traumajärgse
põletiku tunnuseid (turse, vaskularisatsioon, silma sarvkesta haavand) ning konjunktiviiti (foto
A. Lehtla)
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Verejooks silma eeskambrisse (hüfeem)
Kui üle kolmandiku eeskambrist on täitunud verega, viitab see soonkesta rebendile ning tõsisele silmamuna muljumisele.
Sel juhul on prognoos nägemisfunktsiooni taastumiseks halb.
Pupill
Pupilli suuruse järgi, eriti esmasel traumajärgsel ülevaatusel, ei saa kindlalt otsustada nägemisfunktsiooni olemasolu või
taastumise kohta. Pupilli otsese ja kaudse
valgusrefleksi olemasolu on lootustandev.
Liiga suur (müdriaatiline) pupill või valgusreflekside puudumine ei viita alati
nägemisnärvi või silma võrkkesta kahjustusele ning nägemisfunktsiooni häirele.
Ahenenud (müootiline) pupill viitab silmavalule või silma soonkesta põletikule, aga
ka trauma tõttu pupilli laiendaja lihase
sümpaatilise innervatsiooni häirele. Keskmise tugevusega valgusele mittereageeriv
pupill võib viidata pupilli sulgurlihase
parasümpaatilise innervatsiooni kahjustusele, sel juhul pupilli kaudne valgusrefleks
toimib.
Täpsema hinnangu andmiseks peab
hindama pupilli suurust ja reaktsioone ka
järelravi perioodil.
Prognoosi mõjutab järelravi teostatavus konkreetsel loomal. Loomaomanikule
peab selgitama ja näitama, kuidas manustada ravimeid. Paikne ravi väikese mediaalse lauava kaudu võib agressiivsel, rahutul
patsiendil olla võimatu. Sel juhul prognoos halveneb.

Foto 4. Fotol 2 ja 3 olev koer 6 nädalat pärast
traumat. Silma sarvkest on läbipaistev, sarvkesta
põletiku ja konjunktiviidi tunnused puuduvad.
Näha on traumajärgset silmamuna lateraalset
kõõrdsilmsust (sageli korrigeerub osaliselt või
täielikult 6–9 kuu jooksul) (foto A. Lehtla)

Järelravi
• Esialgne järelravi kestab kuni ajutised
lauõmblused eemaldatakse (14–21
päeva pärast) ning hinnatakse silma
struktuuride ja ümbritsevate kudede
olukorda (silma sarvkesta ja soonkesta
põletiku olemasolu, laugude innervatsiooni). Vastavalt leidudele vajadusel
ravi korrigeeritakse ja jätkatakse.
• Süsteemne antibakteriaalne ravi toimub suukaudselt.
• Süsteemne traumajärgne silma soonkesta põletikuravi vastavas doosis kortikosteroididega (prednisoloon, metüülprednisoloon).
• Paikseks
antibakteriaalseks
raviks
manustatakse mediaalse silmanurga
kaudu fusidiinhapet, klooramfenikooli
või tsiprofloksatsiini sisaldavaid silmatilku 3–4 korda päevas.
• Paikseks raviks kasutatakse müdriaasi
ja tsüklopleegiat tekitavaid ravimeid
nagu 1% atropiinsulfaat (Eestis eriloaga saadaval) või 1% tsüklopentolaat
(humaanapteegis retseptiga saadaval)
iga 6–12 tunni järel.
• Laugudele paigaldatud õmbluseid hoitakse esialgu kolm nädalat, misjärel
need eemaldatakse ning kontrollitakse
silma. Sellel perioodil võib täheldada
silma sarvkesta põletikku (turse, vaskularisatsioon), sarvkesta haavandit (foto
4), laugude pilgutamisvõime vähenemist, pisaranäärme alatalitlust. Need
muutused on traumajärgsel perioodil
ootuspärased. Pupilli suuruse ja valgusreaktsiooni hindamisel tuleb arvestada,

Foto 5. 3-aastase jaapani chini silm 3 kuud pärast
silmamuna väljalangemist ning tagasipaigaldamist. Patsiendil esineb eksoftalmia, laugude sulgumise häire, silma sarvkesta põletik ning mitteparanev haavand. Silma siserõhk on kõrge (glaukoom) ning nägemisvõime kadunud. Planeeritakse silma eemaldamist (foto A. Lehtla)
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2015
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et on kasutatud müdriaatikumi ning
hinnata tuleks pigem pupilli kaudset
valgusrefleksi. Kui silmade pilgutamisvõime on säilinud, võib jätkata avatud
silma paikse raviga, lisades raviskeemi
geelilaadne pisarateasendaja ning
kontrollida silma veel kahe nädala
pärast. Kui aga silmapilgutamine on
häiritud, siis võiks sulgeda laud õmblustega veel kolmeks nädalaks ning jätkata paikse raviga. Silma sarvkesta
haavand paraneb, sõltuvalt haavandi
sügavusest, 4–10 nädalaga. Mõnikord,
näiteks pisaranäärme alatalitluse või
laugude innervatsiooni häire korral, on
vajalik hoida silmaõmblusi peal 3–6
kuud.

Võimalikud tüsistused
Pisaranäärme alatalitlus ning pidev sarvkesta kuivamine, haavandumine ja põletik
on põhjustatud pisaranäärme muljumisest
ning silmalaugude ja silma sarvkesta
innervatsiooni kahjustusest. Sellisel juhul
võib loom vajada regulaarset silmahooldust (loputamine füsioloogilise lahusega
mustuse ja lima eemaldamiseks), kunstpisarate kasutamist (3–6 korda päevas),
samuti võib kasu olla osalisest laugude
sulgemisest lateraalsest ja mediaalsest silmanurgast.
Kui siiski säilib traumajärgne eksoftalmia ja nägemisvõime kadu koos eelpool
kirjeldatud tüsistustega, tuleks kaaluda silmamuna eemaldamist.
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Hobuste metaboolne sündroom
Ingrid Pärg1, Reet Herm2
EMÜ veterinaarmeditsiini 6. kursuse tudeng, 2EMÜ VLI suurloomakliinik
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Käesolev artikkel on veterinaarmeditsiini
6. kursuse tudengi Ingrid Pärgi ülevaade
hobuste metaboolsest sündroomist. Kaldkirjaga tekstilõigud on vanemloomaarst
Reet Hermi kommentaarid teemale.

Sissejuhatus
Hobuste metaboolne sündroom (equine
metabolic syndrome ehk EMS) on üks
sagedasemaid
hobuslastel
esinevaid
endokrinopaatiaid, mida iseloomustab nii
looma üldine ülekaalulisus kui piirkondlik
rasvumine
ning
insuliiniresistentsus.
Hobuse tervist ja heaolu arvestades võib
kõige olulisemaks EMS-iga kaasnevaks
probleemiks pidada kõrgenenud laminiidiriski. Sündroomi esineb igas vanuses
hobustel, kuid avaldub sagedamini noortel kuni keskealistel loomadel.
Kõige tüüpilisem patsient on aborigeenset tõugu ülekaalulisusele kalduv
hobune või poni (The Dick Vet Equine
Practice).

Foto 1. Rasva kogunemine kaela ülaosasse (foto
autor K. Kalberg)

Kliinilised tunnused
Kõige sagedasem metaboolse sündroomi
korral esinev kliiniline tunnus on rasvumine. Sündroomi põdevad hobused on
sageli, kuigi mitte alati, ülekaalulised ja
kehakonditsiooni indeks võib olla kuni 8–9
(9 palli skaalal). Lisaks üldisele kehakaalu
tõusule tekivad regionaalsed rasvakogumikud iseloomulikesse kohtadesse nagu
kaela ülaosa (foto 1), õlgade ja sabajuure
ümbrus ning kubemepiirkond (Ertelt jt,
2014). Need hobused rasvuvad väga kergesti ning säilitavad oma ülekaalu isegi
suhteliselt kalorivaeste söödaratsioonide
korral, mistõttu kaalu langetamine võib
olla raskendatud. Metaboolse sündroomiga hobustel esineb tihti ka laminiiti.

Patogenees
Metaboolset sündroomi esineb sagedamini aborigeenset ning ponitõugu hobustel.
Need tõud on pika aja jooksul välja kujunenud ning kohanenud edukalt elamaks
ebasoodsate kliimatingimuste ning madala toiteväärtusega taimestikuga aladel.
Tänapäeval peetakse selliseid hobuseid
enamasti piiratud liikumisvõimalusega tallides või karjamaadel, samas on nende
sööda kvaliteet ning energiasisaldus oluliselt kõrgem kui metsikus looduses elanud
tõukaaslastel. Tingimustes, kus söödaga
saadud energiahulk on oluliselt suurem
kulutatavast, muutuvad hobused kergesti
ülekaaluliseks ning rasvumine on neil sarnaselt inimestega kõige olulisemaks insuliiniresistentsust soodustavaks faktoriks –
rasvkude toodab nii kudede insuliinitundlikkust pärssivaid hormoone kui ka põletikumediaatoreid (Ertelt jt, 2014).
Insuliiniresistentses organismis on kudede tundlikkus insuliinile langenud ning
sellest tulenevalt häiritud glükoosi metabolism ning kasutamine rakkudes (Frank
jt, 2010). Kuna glükoosi piisavalt edukalt ja
kiiresti ära ei kasutata, tekib organismis
hüperglükeemia, mille tasakaalustamiseks
on pankreas omakorda sunnitud insuliini
üha rohkem juurde tootma. Kuigi hobuste
puhul harvaesinev, võib pikaaegselt kestEesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2015
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nud insuliiniresistentsuse korral pankrease beeta-rakkude ülekoormuse ja kurnatuse tõttu välja kujuneda ka pankreasepuudulikkus. Sel juhul on tegemist juba
kompenseerimata insuliiniresistentsusega
ehk hobuste diabeediga (Frank jt, 2014).
Lisaks kõrge energiasisaldusega söötadest ning piiratud liikumisvõimalustest
tulenevale ülekaalule peetakse tänapäeval
insuliiniresistentsuse
väljakujunemisel
oluliseks ka geneetilist faktorit.

Laminiit
Hobuse tervist ja heaolu arvestades võib
laminiiti pidada kõige olulisemaks metaboolse sündroomiga kaasnevaks probleemiks. Võib esineda nii ägedaid laminiidihooge, mis tekivad kõige sagedamini karjamaaperioodil, aga ka subkliinilist laminiiti, mille korral pole hobusel täheldatud
longet ega ebamugavust, kuid laminiidile
vihjavad „kasvujooned“ kabjaseinal või
röntgenoloogiliselt nähtavad muutused
kabjaluu asendis (Johnson jt, 2010).
Insuliiniresistentsuse ning laminiidi
omavahelise seose uurimisega tegeletakse viimasel ajal väga aktiivselt, sellegipoolest pole sellele veel ühest paikapanevat
seletust leitud. Arvatakse, et insuliiniresistentses organismis on kabjas leiduvate
kudede glükoositarbimisvõime piiratud
ning suure energiavajadusega kabjalamellid jäävad seetõttu „nälga“. Teisalt arvatakse, et kõrge insuliinitase veres võib soodustada vasokonstriktsiooni ning sellekaudu pärssida nii hapniku kui erinevate toitainete küllaldast jõudmist eelmainitud
kudedesse (Frank jt, 2010).
Samuti on ülekaalulisuse korral kabjalamellidele mõjuvad mehaanilised jõud
proportsionaalselt suuremad kui ideaalkaalus hobustel. Seda asjaolu ei peeta küll
laminiidi otseseks põhjustajaks, kuid selle
tagajärgede (nt kabjaluu allavajumine või
pöördumine) võimalikuks süvendajaks
ometi (Frank jt, 2010).

8

va kogunemine sarnastes kehapiirkondades (kael, õlad, sabajuure ümbrus ning
kubemepiirkond) ja kõrgenenud laminiidirisk, kuid PPID avaldub pigem vanematel
hobustel. Viimasega kaasneb sageli märkimisväärne lihaste atroofia ning hirsutism
(ebanormaalselt pikk ja tihe karvastik ning
häiritud karvavahetusmehhanism). PPID-d
on võimalik diagnoosida deksametasooni
supressioonitesti või adrenokortikotroopse hormooni (AKTH) määramisega verest
(The Dick Vet Equine Practice).
Metaboolse sündroomi diagnoosimiseks võib verest määrata insuliinitaset.
Paastumisjärgne hüperinsulineemia (insuliinitase >20 µU/ml – kerge, >100 µU/ml –
väga tugev hüperinsulineemia) vihjab
insuliiniresistentsusele, kuid võimalikud
on valenegatiivsed tulemused stressi,
(näiteks laminiidist põhjustatud) valu või
pankrease puudulikkuse tõttu, seda ka
sündroomi algstaadiumis, mil insuliiniresistentsus on alles välja kujunemas (Frank
jt, 2010).
Samuti võib haiguse diagnoosimiseks
määrata verest glükoositaset, kuid hüperglükeemia esinemine on metaboolse
sündroomiga hobustel tunduvalt varieeruvam nähtus võrreldes hüperinsulineemiaga. Oluliselt täpsem diagnoosimismeetod
on dünaamiline kombineeritud glükoosiinsuliini test: üleöö paastunud hobusele
manustatakse intravenoosselt 150 mg/kg
50%-list dekstroosilahust ja koheselt peale seda 0,1 U/kg insuliini. Vere glükoositaset mõõdetakse enne insuliini manustamist ning manustamisjärgselt 5–15 minutiliste intervallidega. Tervetel hobuste langeb glükoositase vähemalt 45 minuti jooksul tagasi baastasemele. Insuliinitaset
mõõdetakse enne glükoosi manustamist
ja manustamisjärgselt 45 minuti möödudes; insuliini tase peaks jääma alla 100
µU/ml (Frank jt, 2010). Kui need väärtused
pole eelnimetatud tasemetele langenud,
on tegemist insuliiniresistentsusega.

Diagnoosimine

Metaboolse sündroomiga
hobuste pidamine ja söötmine

Metaboolset sündroomi on tihti võimalik
diagnoosida vaid anamneesi ja kliiniliste
tunnuste põhjal. Diferentsiaaldiagnostiliselt on oluline eeskätt Cushing’i sündroomi (PPID – pituitary pars intermedia dysfunction) välistamine. Nende kahe haiguse ühisteks kliinilisteks tunnusteks on ras-

Nii metaboolse sündroomi ennetamisel
kui ka selle tagajärgedega toimetulemisel
on kõige olulisem roll hobuse ülekaalu piiramisel ning sobiva dieedi leidmisel. Kergesti rasvuvate hobuste söödaratsioon
võiks koosneda kvaliteetsest, kuid mitte
liiga kõrge energiasisaldusega heinast
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ning mineraalilisandist. Tärklise- ja suhkruterohked lisasöödad, aga ka värske karjamaarohi soodustavad sellistel hobustel
kaalutõusu ning potentsiaalselt hüperglükeemia ja insuliiniresistentsuse teket.
Erinevate allikate põhjal võiks ülekaalulise hobuse päevane heinakogus moodustada 1–2% soovitud kehakaalust (The Dick
Vet Equine Practice; McGowan jt, 2013),
kuigi täpne sööda kogus sõltub nii hobuse
kehakonditsioonist kui ka heina kuivainesisaldusest ja toiteväärtusest, samuti tuleb
hinnata hobuse kehakaalu allumist dieedile. Kindlasti ei tohiks söödakogus moodustada vähem kui 1% kehakaalust, sest
liiga kalorivaene ratsioon võib põhjustada
hüperlipeemiat ning insuliiniresistentsust
hoopis süvendada (The Dick Vet Equine
Practice; McGowan jt, 2013). Mittestruktuursete süsivesikute (NSC – non-structural carbohydrates) ehk lihtsuhkrute ja tärklise sisaldus heinas peaks jääma alla 10%,
mõne protsendi võrra on nende sisaldust
võimalik langetada heina pikaajalise (8–16
tundi) vees leotamisega enne hobusele
söötmist (McGowan jt, 2013). Madala
NSC-väärtusega on peamiselt kõrrelistest
heintaimedest koosnevad koresöödad,
vältida tuleks suure liblikõieliste sisaldusega heina söötmist.
Heina leotamisel tuleb arvestada, et
seeläbi väheneb heina mineraalainete
sisaldus (kaltsium, fosfor, magneesium),
mistõttu tuleks hobusele anda mineraale
sisaldavat lisasööta (Mack jt, 2014).
Ideaalne on lasta hein eelnevalt analüüsida ja sööta hobusele heina, mille lihtsüsivesikute sisaldus jääb alla 10% ehk 100 g/
kg kohta. Kuiva heina söövad hobused
üldiselt meelsamini, samuti on heina leotamine töömahukas ja talvel külmaga
võib leotatud hein osaliselt külmuda. Heinaanalüüsid peaksid olema tehtud enne
heina ostmist, st seda teenust peaks pakkuma heinatootja. Hetkel ei ole selline
praktika Eestis kahjuks levinud.
Sekundaarsete terviseprobleemide (nt
maohaavandid) vältimiseks on võimalik
kasutada erinevaid slow-feeder süsteeme,
mis tagavad, et ka väikeste söödakoguste
korral ei teki söögikordade vahele liiga
pikki pause.
Slow-feeder söötmine tähendab sööda
andmist tihedasilmalisest heinavõrgust,
mis kindlustab, et hobune saab korraga
kätte vähem heina. Nii süüakse üht portsjonit kauem, küllastustunne püsib pike-

mat aega, ja hobusel on võimalik pidevalt
süüa, seejuures lubatud heinakogust ületamata. Müügil on spetsiaalseid võrke,
kuid neid on võimalik ka ise teha (nt kalavõrgust või tugevast, mõne cm suuruse
silmaga kapronvõrgust).
Lisaks muutustele söötmisrežiimis
aitab kaalu kontrolli all hoida ka sobiv
treeningrežiim (erandiks on siinkohal laminiiditunnustega hobused). Aktiivne liikumine kulutab liigseid kaloreid ning samas
tõstab ka kudede insuliinitundlikkust (The
Dick Vet Equine Practice; McGowan jt,
2013).
Ujumine on väga hea moodus hobust
treenida ilma kapju ja liigeseid koormamata. Kahjuks ei ole see tihti praktiliselt
võimalik.

Ravi
Kui eelmises lõigus kirjeldatud meetmed
metaboolse sündroomiga toimetulekuks
ei ole piisavad, st et hoolimata pidamis- ja
söötmistingimuste muutmisest on hobused tugevalt ülekaalulised ning hüperinsulineemia ja insuliiniresistentsus püsivad,
on võimalik kaasata medikamentoosne
ravi.
Levotüroksiin-naatrium on ainus ravim,
mis tõestatult aitab hobuse organismis
kudesid insuliinile tundlikumaks muuta
ning seeläbi soodustab ka kaalu langetamist (Durham, 2012). Keskmine soovituslik doos hobusele on 48 mg/kg/päevas
(olenevalt konkreetsest patsiendist 24–96
mg/kg) suukaudselt ning seni ei ole ka
ravimi pikaajalisel kasutamisel hobustel
mingeid kõrvalnähtusid täheldatud (Frank
jt, 2010).
Inimestel esineva metaboolse sündroomi raviks on kõige laialdasemalt kasutatud metformiini, mille üheks paljudest
toimetest on soolestikust glükoosi imendumise takistamine, samuti glükoneogeneesi pärssimine maksas. Levotüroksiiniga võrreldes oluliselt soodsama hinna tõttu on metformiini hakatud manustama ka
EMS-iga hobustele, kuigi kliinilised katsed
hobustega pole ravimi efektiivsust seni
selgelt demonstreerinud (Durham, 2012).
Vähese info tõttu peaks metformiini kasutamise korral seda tegema vaid lühiajaliselt, doosiga 15 mg/kg kaks korda päevas
suukaudselt (Frank jt, 2010).
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Kokkuvõte

EMS on eelkõige aborigeenset ning ponitõugu hobuseid ohustav sündroom, mida
iseloomustavad ülekaalulisus, regionaalsed rasvakogumid, insuliiniresistentsus
ning kõrgenenud laminiidirisk. Soodustavaks teguriks on hobuste ülesöötmine ja
sellest põhjustatud ülekaalulisus, millest
tulenevalt on metaboolse sündroomiga
hobuste elukvaliteedi parandamise ning
enim heaolu kahjustava probleemi laminiidi vältimise jaoks kõige olulisem just pidamis- ja söötmistingimuste korrigeerimine.
Äärmuslikel juhtudel on võimalik toeks
kasutada ka medikamentoosset ravi.
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VESIVILJELUS

Antibiootikumidevaba kalakasvatuse
võimalikkusest
Priit Päkk
EMÜ VLI vesiviljeluse osakond
Iga kord, kui patsiendile antakse temale
määratud antibiootikumi, hävivad selle
suhtes tundlikud bakterid ning jäävad ellu
ja jätkavad paljunemist selle ravimi suhtes
mittetundlikud mikroobid, sest need omavad (kaitsemehhanism) ja hiljem säilitavad
(mutatsioon) oma antibiootikumide toime
neutraliseerimise võime. Seega on resistentsete bakterite kujunemise esimeseks
tingimuseks bakterite pärilik varieerumine
ja teiseks adaptatsioon e kohastumine,
mis võib olla antibiootikumide korduva,
ebaõige ja põhjendamatu kasutamise
tagajärg. On selge, et antibiootikume tuleb
kasutada, kuid seda vaid kindlaks tehtud
bakternakkuse ravimiseks. Ravi edukuse
lahutamatuks eelduseks on asjaolu, et
laboratoorse uuringuga määratakse kindlaks haigestumist põhjustanud haigustekitaja – selgitatakse välja, kas see on bakter,
viirus, haigusttekitav seen või parasiit ja
alles seejärel otsustatakse, millist ravimit
kasutada.
Ebaselge põhjusega haigusjuhtude
antibiootikumidega ravimine on „pimeduses kobamine“ ning resistentsuse teket
soodustav asjaolu. Samuti soodustab
ravimiresistentsuse teket antibiootikumide
määramine tuvastamata põhjusega haigusjuhtude korral, kus eesmärgiks seatakse bakteriaalse päritoluga tüsistuste tekke
ennetamine. Kui aga põhjust ei tunta, ei
ole teada ka see, mida ennetada.
Antibiootikumiresistentsus tekib siis,
kui bakterite talitlus muutub igasuguse
antibiootikumide surve all (antibiootikumide valikusurve), sealhulgas antibakteriaalse ravi ajal. Selle tulemusel jääb osa patogeenseid (aga mitte ainult) baktereid ellu
ja paljuneb edasi ning bakteripopulatsioonides tekib vastupanuvõime antibiootikumide suhtes.
Ravimiresistentsus avaldub mitmel viisil:
a) bakterid võivad neutraliseerida antibiootikumide toimeaine enne, kui see
hakkaks neid kahjustama;
b) bakterid võivad muuta antibiootikumi
toime sihtkohta selliselt, et see ei mõjuta bakteri talitlust;

c) mõned bakterid suudavad antibiootikumi rakust kiiresti eemaldada.
Bakteritel on lisaks eeltoodule võime:
a) omakeskis vahetada resistentsust määravaid geene – antibiootikumile tundlikud bakterid saavad resistentsetelt
bakteritelt spetsiifilised antibiootikumitundlikkust määravad geenid;
b) omandada resistentsetelt bakteritelt
resistentsust vahendavad plasmiidid
(vastupanuvõimet kodeerivad DNA
pakendid).
Vesiviljeluses kasutatakse antibiootikume
kahel põhjusel: nakkushaiguste ravimiseks ja nakatumise vältimiseks teatud kasvatamisperioodil või -vanuses. Esimesel
juhul manustatakse kaladele antibiootikume lühikese ravikuuri jooksul kõrges (terapeutilises) annuses ja teisel juhul pikema
aja jooksul (ravimsöötadega) suhteliselt
madalas doosis. Kuna mõlemal juhul
manustatakse antibiootikume suurele hulgale kaladele, siis on ka antibiootikumresistentsete bakterite tekkimise võimalused
alati olemas. Loomakasvatusest on teada,
et loomade ja lindude organismis tekkinud resistentsed bakterid võivad levida
looma- ja linnupidajate ning -hooldajate
vahendusel elanikkonna sekka. Viimased
uuringud (Jacques, 2010) näitavad, et
sama olukord võib tekkida veeorganismide kasvatamisel. Paraku ei erine vees elavad bakterid ravimitele reageerimise ega
resistentsusgeenide ülekande poolest
teistest mikroobidest. Kui maismaaloomadele patogeensed bakterid levivad peamiselt otsese kontakti teel või piisknakkusena, siis vees elavad bakterid võivad kaladest väljudes püsida vees nakatumisvõimelistena pikka aega nn planktiliste bakteritena. Lisaks sellele on kalakasvatusrajatiste, basseinide, torude, kraanide ja filtrielementide kõik veega kokkupuutuvad
pinnad kaetud bakterite kolooniate e biofilmiga/biokatuga
(surface-associated
microbial communities). Seejuures on
patogeensed või fakultatiivselt patogeensed bakterid nendes süsteemides ja isegi
kalade kehapinnal moodustanud biofilme
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2015
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ja seda vaatamata või mõnel juhul ka tänu
konkurentsile teiste samas veekeskkonnas
elavate bakterite või seentega. On teada,
et biofilmi formeerinud bakterid on paremini kaitstud keskkonnategurite, sealhulgas nende hävitamiseks mõeldud ravimite
mõju eest. Seega, kui kalade raviks kasutatakse antibiootikume kõrges terapeutilises
kontsentratsioonis, siis paratamatult uriini
ja väljaheidetega vette sattudes on nende
toime biofilmi moodustavatele bakteritele
olemas, ja mis veel halvem, annused on
nende suhtes ravimresistentsuse tekkimist
soodustavad. Lisaks eeltoodule on teada,
et biofilmi formeerumise käigus võib seda
tekitavate bakterite hulgas toimuda tihe
resistentsusgeenide vahetus, mis pikas
perspektiivis vähendab oluliselt kalade tervenemisele suunatud hilisema ravi võimalusi kogu süsteemis ja kalakasvatuse sektoris laiemalt. Eesti vesiviljelussektori väiksuse tõttu on antibiootikumide legaalne
kättesaadavus keeruline, kuid sellele vaatamata on nende juhuslik ja tihti teadmata
põhjustel kasutamine avalik saladus. Sellest tulenevalt peaks suur suremus vikerforelli noorjärkude hulgas kalakasvatajaid
igal juhul rahutuks tegema.
Kuigi probleemi on laialt uuritud suure
vesiviljelustoodanguga maades, kus efektiivse ravimi leidmine on tihti tõsiseks väljakutseks, siis Eestis levivate ohtlike kalahaigusi põhjustavate bakterite resistentsuse ulatuse kohta tänasel päeval informatsioon puudub. Ohtlikumad on siinkohal
sellised patogeenid nagu Aeromonas salmonicida, Aeromonas hydrophila ja teised liikuvad aeromoonased, Yersinia ruckeri, Flavobacterium psychrophilum, Flavobacterium columnare, Flavobacterium
branchiophilum,
Pseudomonas
fluorescens, Renibacterium salmoninarum jt.
Pole selge, kuidas need patogeenid igas
konkreetses farmis sellele keskkonnale
unikaalse biofilmi formeerumisel osalevad
ja milline on nende resistentsusgeenide
esinemissagedus ning ülekanne vee korduvkasutusega süsteemides ja/või vee
läbivoolu kasutavates kalakasvandustes.
Vähemuuritud teema on ravimresistentsust kodeerivate geenide kandjate
levik vikerforelli haudemajades. Resistentsusega seotud probleemide uurimine
aitaks valida selliste haiguste nagu furunkuloos, vibrioos, punasuuhaigus, sadulahaigus, bakteriaalse neeruhaiguse ja teiste
tõrjeks efektiivsemaid antibiootikume või
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paremaid vaktsiine, just konkreetse vesiviljelusettevõtte mikrofloora spetsiifikat
arvestades ning seda ebasoovitavas suunas mõjutamata. Vaatamata suurele noorkalade suremusele Eesti vikerforellikasvandustes, ei ole meil senini tehtud uuringuid ohtlike patogeenide leviku, antibiootikumide kasutamise ja resistentsusekandvuse osas. Ammugi pole teada ohtlike
patogeenide virulentsusgeenide esinemissagedus meie kalafarmides.
Eespool loetletud küsimuste lahendamiseks ja tekkinud või tekkida võivate
probleemide ennetamiseks ja kõrvaldamiseks on mitu kasutamata võimalust.

Kalade immuniseerimine
Nagu kõik elusorganismid, püsivad ka kalad
terved seni, kuni suudavad aktiivselt tõrjuda
patogeensete mikroorganismide kolonisatsiooni oma kehapinnal, nende invasiooni ja
proliferatsiooni kudedes. Patogeenide sissetungi takistamiseks on kaladel erinevad
barjäärid ja organismis pärsib patogeenide
paljunemist mittespetsiifiline ja/või spetsiifiline immuunsus oma komponentidega.
Kalade haiguste ennetuses on võimalik
kasutada nii mittespetsiifilist immuunsüsteemi stimuleerimist kui ka spetsiifilist vaktsineerimist. Esimese korral kasutatakse nn
immunostimulante (suu kaudu, vannitades), teise puhul vaktsiine (süstides, suu
kaudu, vannitades, piserdades).
Ideaalne kalade vaktsiin on globaalse
tähtsusega (st sisaldab kõigi tuntud ohtlike tüvede antigeene) ja on võimeline stimuleerima
spetsiifilist
immuunsust,
humoraalset ja rakulist immuunvastust,
mille tulemuseks on tugev ja pikaajaline
kaitse haigustekitajate vastu. Tuleb tunnistada, et sellist vaktsiini kahjuks ei ole.
Vaktsiin sisaldab haigust tekitava viiruse, bakteri või parasiidi neid antigeene,
mille kaudu immuunsüsteem haigustekitaja ära tunneb. Vaktsiinid on välja töötatud
nii, et seal on ohutud antigeenid, mis nakkushaigust ei põhjusta. Vaktsineerimise
tulemusel kujuneb sarnane immuunsus,
nagu pärast nakkushaigusest tervenemist,
kuid ilma haiguse enda läbipõdemise ja
sellega seotud kahjustusteta. Kui mingi
haiguse vastu vaktsineeritud organismi
rünnatakse, siis on immuunsüsteem valmis seda teatava aja möödudes kaitsma.
Väljakujunenud spetsiifiline immuunsus
suudab mikroobid hävitada enne, kui nad
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saavad hulgaliselt paljuneda ja virulentseks muutuda. Nii on takistatud ka nakkuse levimine kalakarja teistele isenditele.
Seetõttu aitab vaktsineerimine ära hoida
nakkushaiguste puhanguid.
Elusvaktsiinid sisaldavad elusaid nõrgestatud mikroorganisme, mis ei ole võimelised põhjustama haigust, küll aga aitavad kujundada nakkushaiguse eest kaitsva
immuunsuse. Inaktiveeritud vaktsiinid
sisaldavad surmatud haigustekitajaid.
Vähesel määral kasutatakse nõrgestatud
elusvaktsiine. Komponentvaktsiinides on
üksikud täpselt valitud antigeenid, mida
on vaja tõhusa spetsiifilise immuunsuse
tekkeks teatud haigustekitaja suhtes. Kalade immuunsüsteemi uurimine molekulaarbioloogia meetoditega on andnud võimaluse hakata välja töötama rekombinantseid ja DNA-vaktsiine kõige ohtlikumate
veeloomataudide vastu.
Tänapäeval on välja töötatud tõhusad
vaktsiinid punasuuhaiguse (tekitaja Yersinia ruckeri), furunkuloosi (Aeromonas salmonicida) ja vibrioosi (Vibrio/Listonella
anguillarum) vastu. Viirushaiguste, näiteks nakkusliku vereloomeorganite nekroosi, nakkusliku pankrease nekroosi ja
viirusliku hemorraagilise septitseemia
ennetamisel kasutatakse vaktsineerimist
viimased kakskümmend aastat. Lisaks sellele on andnud häid tulemusi parasitaarhaiguste vastaste vaktsiinide uurimine.
Aktiivse uurimise faasis või selle lõppjärgus on selliste parasiitide nagu Ichthyophthirius multifiliis’i (kasutatakse inaktiveeritud Tetrahymena sp.), Cryptobia
salmositica, Discocotyle sagitata, Gyrodactylus derjavinoides’e, G. salaris’e,
Dactylogyrus
vastator’i,
Ichthyobodo
necator’i jt vastaste vaktsiinide uurimine.
Kommertseesmärgil toodetud vaktsiinide kasutamine haiguste ennetamisel on
kalakasvatussektoris vähendanud tunduvalt nii antibiootikumide kui ka teiste preparaatide kasutamist profülaktilistel ja/või
ravieesmärkidel. Põhjuseid, mis räägivad
vaktsiinide kasutuselevõtu kasuks, on ridamisi:
• kalakasvatuses kasutada lubatud antibiootikumide ja kemikaalide nimekiri
on väga lühike;
• bakteritsiidsete vahendite tõhusus on
märkimisväärselt vähenenud, sest oluliste bakteriaalsete haiguste tekitajate
(eriti nende uute tüvede) ravimiresistentsus on märgatavalt suurenenud;

• uute antibiootikumide kasutuselevõtu
väljavaated on piiratud ja nõuavad
aega, sest nende katsetamisel tuleb täita väga rangeid ettekirjutusi;
• veeorganismidele ohtlike patogeenide
antibiootikumiresistentsus võib kaugemas perspektiivis mõjutada rahvatervist;
• mitte ühegi viroosi ning paljude bakteriaalsete, seeninfektsioonide või
ainuraksete põhjustatud invasioonide
tõrjeks ei ole lähitulevikus mõjusaid
vahendeid oodata.
Seistes silmitsi eeltoodud probleemidega, peavad kalade tervise eest vastutajad kaaluma muid meetmeid, mis võiksid
kalakasvatuses haiguseid ära hoida. Üks
lähenemine, mis selgelt edu tooks, on
immuniseerimine. Sellel on mitu plussi:
• vaktsineerimine ei tekita antibiootikumiresistentsust;
• vaktsineerimisega saab kontrolli all
hoida viirus-, bakteriaal- ja parasitaarhaigusi;
• erimeetodeid kasutades võib kalu vaktsineerida väga kiiresti ja odavalt;
• vaktsineerimine annab kaladele tõhusama ja pikemaajalise kaitse kui mis
tahes kemoteraapia võte;
• inaktiveeritud vaktsiinide väljatöötamine ei ole ülirangelt reguleeritud ja kulukas.
Esialgu räägivad vaktsineerimise kahjuks ohutuse ja kulukusega seotud küsimused. Esiteks puudub mugav ja vähest
tööd nõudev tehnika, mis võimaldaks
vaktsineerida suurt hulka kalu lühikese
ajaga. Teiseks on kalade haigused tihti
regioonispetsiifilised, st et on vaja eripärast vaktsiini väikeses koguses, mistõttu
see on kallis. Viimaste aastate uurimuste
tulemusena on need probleemid lahenemas, näiteks on kasutusele võetud kalade
massvaktsineerimine. Lisaks sellele täiustatakse abiaineid, mida on vaja vaktsiinide
tõhususe ja ohutuse suurendamiseks,
ning multivalentsete vaktsiinide kasutusvõimalusi haiguste vastu.

Kalade vaktsineerimine
Eestis vaktsineeritakse kalu harva ja näiteks vikerforelle vaid nende meresumpadesse paigutamise eelselt. Meil levimahakanud haiguste vastu peaks aga alustama
vaktsineerimist just magedaveelistes forelliEesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2015
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kasvandustes. Soomes seevastu on vaktsineerimisvõtete kasutamine laialdane.
Peamiselt vaktsineeritakse (reeglina kaks
korda) meres kaubakalaks kasvatatavaid
lõhilasi nagu atlandi lõhe, vikerforell, aga
ka siiga, jõe- ja meriforelli. Vaktsineeritakse
selliste
bakteriaalhaiguste
nagu
vibrioos, furunkuloos, jersinioos, mõnedel
juhtudel ka flavobakterioose põhjustavate
mikroobide vastu. Lisaks neile töödeldakse meriforelli ja atlandi lõhe sugukarju.
Tänu regulaarsele kalade vaktsineerimisele on vibrioosi- ja furunkuloosipuhangud
harvad ning märgatavalt on vähenenud
kalamajandites kasutatud antibiootikumide kogused. Antibiootikumide suurenenud kasutamist aastatel 2008–2010 tingis
uute Yersinia sp. patogeensete tüvede
ilmumine. Efektiivse vaktsiini väljatöötamise järel on antibiootikumide tarve vähenema hakanud.
Vaktsineerimismeetoditena on vesiviljeluses kasutusel süstimine, suukaudne
manustamine, vannitamine ja kehapinnale
pihustamine (joonis 1). Vaktsiini mõju sõltub kasutatavast meetodist, kuid seda mitte alati. Veeloomade vaktsineerimist tõhustatakse ja meetodeid täiendatakse pidevalt. Massvaktsineerimine süstimismeetodil (kõhuõõnde või lihastesse) on väga
töömahukas, kuid mõjus, ja seda kasutatakse paljudes piirkondades üle maailma.

Süstimiine

Vannitamine

Süstimismeetod. Süstimiseks sobivad
nii vee kui õli baasil valmistatud vaktsiinid.
Tänapäeval on enamasti kasutusel õli baasil tehtud preparaadid. Enne vaktsineerimist kalad uinutatakse. Kalade vaktsineerimisel süstekohta ei desinfitseerita ning
nõela ei vahetata enne, kui see on muutunud kas nüriks või mõnel muul põhjusel
kõlbmatuks. Siiski tuleks seda teha võimalikult tihti, vastasel korral tekib massiliselt
vaktsineerimisjärgseid põletikke, süstetraumasid või hilisemaid tüsistusi. Vaktsiin
viiakse süstla abil seliliasetatud kala kõhuõõnde (IP) piirkonnas, mis jääb vahetult
kõhuuimede ette ja keskjoonest veidi
paremale. Kasutatav nõel peab olema sellise pikkusega, et see läbiks naha ja kõhuseina, kuid ei ulatuks vigastama siseorganeid (foto 1). Süstitakse käsitsi või süsteautomaatidega. Käsitsi vaktsineeritakse
10 g ja suuremaid, automaadiga 15 g ja
suuremaid kalu. Levinud on seisukoht, et
süstimismeetodit võiks kasutada vaid üle

Foto 1. Vaktsineerimisnõel (foto Victor ja Kanpur)

Suukaudne
manustamine

Pihustamine

Joonis 1. Kalade vaktsineerimisviisid C.H.J. Lamersi järgi (1985)
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15 g kaaluvate kalade töötlemiseks (foto
2). Vaktsineerimise ajal on vaja jälgida, et
vaktsiinipudelid või -kotid oleksid vähemalt toatemperatuuril, ja neid tuleks aegajalt loksutada. Õli baasil valmistatud vaktsiinid kipuvad madalatel temperatuuridel
hanguma ja see raskendab ning aeglustab
preparaadi voolikutes voolamist ja kalade
kõhuõõnde valgumist. Temperatuuri hoidmiseks võib vaktsiinipakendeid hoida sooja veega täidetud penoplastist kastis. Töö
mugavuse seisukohalt on sobivam hoida
pakendeid ja voolikuid vaktsineerija riiete
all soojas. Voolikud suunatakse sellisel
juhul läbi töötajale paremini sobivast käisest otse käes olevasse vaktsineerimispüstolisse. Nii on tagatud vaktsiini soojana püsimine enne kala kõhuõõnde sattumist. Vaktsineerimisele asumise eel ja selle ajal tuleb jälgida, et voolikutes ei oleks
õhumulle ja need vajadusel kõrvaldada.
Ka kõige pisem õhumull võib sulgeda väikese läbimõõduga nõela. Uuemad vaktsineerimisautomaadid on pudelite või kottide hoidmiseks varustatud soojakambrite

ja nõelapuhastajatega ning annavad igast
tõrkest kohe teada.
Furunkuloosi vastu saadakse paremaid
tulemusi õli baasil valmistatud vaktsiinide
kasutamisega. Teada on vibroosivastase
vesilahusena valmistatud vaktsiini positiivne efekt. Praktilistest kogemustest tulenevalt saavutatakse kalade maksimaalne
kaitse siis, kui kastutusmeetodile (vee baasil valmistatud vaktsiin) järgneb hilisem
efekti tugevdav või kinnitav õli baasil vaktsiini süstimine. Jersinioosi põhjustavate
tüvede vastu kasutatakse vannitamist e
kastutusmeetodit. Soome autorite Rahkonen jt (2012) andmetel püsib selliselt
töödeldud kaladel efektiivne kaitse vähemalt ühe hooaja jooksul ja veel üks aasta
pärast meresumpadesse paigutamist.
Vaktsineerimistöö teeb keerukamaks see,
et meie oludesse sobivat õli baasil valmistatud polüvalentset vaktsiini (tekitab kaitse
korraga mitme nakkushaiguse vastu), mis
annaks kaitse nii furunkuloosi, vibroosi ja
samal ajal ka jersinioosi vastu, ei ole.
Kastutusmeetod (kalade vannitamine).
Selle vaktsineerimismeetodi korral kasutatakse vaid vee baasil valmistatud vaktsiine
(foto 3). Enne protseduuri kalad uinutatakse. Kala püütakse basseinist kahvaga ja
paigutatakse lühikeseks ajaks vaktsiiniga
anumasse või trumlisse (foto 4). Vaktsiin
valmistatakse vastavalt tootja juhendile.
Efektiivne ekspositsiooniaeg on reeglina
30–60 sekundit. Pärast töötlemist paigutatakse kala värske hapnikurikka veega täidetud basseini. Kastutusmeetod võimaldab lühikese aja jooksul vaktsineerida
tuhandeid kalu. Vaktsiin aktiveerib naha
epidermise ja lõpuste epiteeli immuunsuse ning stimuleerib sellega üldist immuunvastust.

Foto 3. Vaktsineerimine kastutusmeetodit kasutades (foto Schering-Plough Animal Health, http://
cqcounter.com/directory/Top/Health/Animal/Fish/
Conditions_and_Diseases)

Foto 4. Vaktsineerimistrummel (foto ScheringPlough Animal Health, http://cqcounter.com/
directory/Top/Health/Animal/Fish/Conditions_
and_Diseases)

Foto 2. Kala süstimine vaktsineerimispüstoliga
(foto Schering-Plough Animal Health, http://
cqcounter.com/directory/Top/Health/Animal/Fish/
Conditions_and_Diseases)
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Pihustamismeetod. Vaktsiini pihustatakse konveierlindil liikuvatele, uinutatud
kaladele. Mõjult on see sarnane kastutusmeetodiga. Kasutatakse vee baasil valmistatud vaktsiine.
Suukaudne manustamine. Suukaudsed
vaktsiinid (vaktsiinikapslid) on laborikatsetes andnud positiivseid tulemusi, kuid
laialdast kommertsrakendust ei ole see
meetod leidnud. Vaktsineerimissööda
võib valmistada farmis kohapeal (foto 5).
See on odavam kui süstimis- või kastutusmeetod, kuid mõju jätab soovida ja vajab
lisauurimist. Suurimaks probleemiks on
suukaudse vaktsineerimise kvaliteet, kuna
kõik kalad ei pruugi kapsleid haarata või
kätte saada.

Foto 5. Vaktsineerimissööda valmistamine segumasinas (foto Schering-Plough Animal Health,
http://cqcounter.com/directory/Top/Health/Animal/Fish/Conditions_and_Diseases)

Töödeldavate kalade suurus ja
vanus
Kalade suurus ja vanus omavad tõhusa
kaitse tekkimisel tähtsat rolli. Immuunsüsteemi formeerumise osas on kalaliikide
vahel küllaltki suured vanuselised erinevused. Näiteks on Atlandi lõhel täheldatud
adekvaatse kaitsevõime teket juba 1 g raskustel maimudel. Parim vaktsineerimisefekt saadakse aga üle 5 g kaaluga kaladel. Soome uurijate kogemus ütleb, et nii
käsitsi kui ka automaadiga vaktsineerimisel on saadud parimaid tulemusi, kui töödeldi üle 15 g kaaluvaid noorkalu.

Veetemperatuuri tähtsusest
Kalad on kõigusoojased loomad, kelle
füsioloogilised funktsioonid aeglustuvad,
kui ümbritsev veetemperatuur langeb oluliselt allapoole optimaalsest temperatuurist. Sama toimub ka kalade organismi
kaitsemehhanismide aktiivsusega. Kui
kalu vaktsineeritakse temperatuuril alla
8 ºC, siis vastavalt kraadpäevade arvule,
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tekib immuunsus 3–4 kuu pärast. Kui vaktsineerimine viiakse läbi temperatuuril üle
8 ºC, tekib immuunvastus 4–6 nädala
jooksul, sõltudes jällegi veetemperatuurist
ja vaktsineerimismeetodist. Külmaveelisi
kalu ei vaktsineerita temperatuuril üle 15
ºC ja kui väljas on miinuskraadid. Külmade ilmadega on oht, et veest väljas olevate kalade lõpused saavad külmakahjustusi. Samuti võib veepinnale tekkida õhuke
jääkirme, mis kalu nende püüdmisel või
tagasilaskmisel tõsiselt vigastab.

Teised tähelepanu nõudvad
küsimused
Vaktsineerimise edukuse tagab järgmiste
aspektidega arvestamine:
• kunagi ei vaktsineerita haigeid kalu,
sest haigele organismile antud lisakoormus võib põetava haiguse kulgu
ägestada. Vaktsineerimise efektiivsust
vähendab kindlasti ka kalade haigestumine immuunsuse tekkimise ajal;
• kalade arengus esineb etappe, mil üldine hormonaalne foon mõjutab kas
otseselt või kaudselt, pärssivalt või
aktiveerivalt, erinevate kaitsemehhanismide funktsiooni. Sellisteks lõhede
elu mõjutavateks hormonaalseteks
stressoriteks on näiteks smoltifikatsioon (laskumine magedast jõeveest
soolasesse merevette) ja suguküpsuse
saabumine. Nendel perioodidel tuleks
kalade vaktsineerimisest hoiduda;
• erinevate kalakasvatuses ette tulevate
stressorite tõttu tõuseb oluliselt stressihormoonide, nagu kortisooli tase
veres. Stressihormoonid aga on teada
kui immuunodepressandid e ained,
mis halvavad märgatavalt immuunsüsteemi tõhusat tööd. Seda peab arvestama ja pärast kalade püüki ja vaktsineerimist tuleb neile tagada rahu tõhusa immuunsuse väljakujunemiseni;
• mõningad ravimid võivad mõjutada
immuunsüsteemi tööd. Näiteks on
tõestatud, et tetratsükliin pidurdab
immuunvastuse teket;
• raskemetallid, orgaanilised lahustid ja
pestitsiidid vees, samuti C ja E vitamiinide defitsiit võivad nõrgestada kalade
immuunsust.

Immuunsuse kestvus
Õli baasil valmistatud vaktsiinid annavad
spetsiifilise kaitse konkreetse haiguse vas-
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tu vähemalt kaheks aastaks, mis tähendab
seda, et kaubakalaks kasvatatavatel kaladel on töötlemise järel tagatud eluaegne
immuunsus. Siiski tuleb ette olukordi, kus
vaktsineerimine ei taga haiguste vastu piisavat kaitset. Sagedamini on see seotud
vaktsineerimisel tehtud vigadega või vaktsiini vähese toimega. Viimane võib olla
tingitud vaktsiini kvaliteedist, aga peamiselt siiski sellest, et kalakarjas on nõrgema
tervisega isendeid või haigusekandjaid või
on kalade organismis säilinud ravimijäägid, kasvanduses on olnud stressitekitavaid juhtumeid või tegevusi, tehtud suurem profülaktiline töötlemine jne.
Tavaliselt reageerib kalapartii vaktsineerimisele erinevalt ja selle tulemusena
areneb teatud hulgal kaladel nõrk kaitse,
enamusel on tekkinud kaitse aga tugev.
See annab terve kalakarja kohta keskmiselt tugeva immuunsuse. Soome praktikutel on tuua näiteid, kus looduskoldeline
„merevibrioosi“ tekitaja on tabandanud
kogu kalakarja vaatamata sellele, et kalad
on haiguse vastu vaktsineeritud. Põhjus
peitub nende arvates selles, et mingil
põhjusel ei teki osadel kaladel piisavat
immuunvastust ja nad haigestuvad. Tänu
haigetele isenditele suureneb infektsioonisurve kalakarja teistele isenditele ja kogu
sumbas olev kalapartii haigestub. Reeglina sellega nii suurt suremust ei kaasne kui
vaktsineerimata kalakarjas ja haigus taandub ühe ravikuuri jooksul.

Süstimisega kaasnevad ohud
Kalade vaktsineerimisel võib tekkida erinevaid vigastusi, viimastest tingitud põletikke ja hilisemaid tüsistusi. Sagedamini
tekivad need siis, kui kasutatakse vaktsiine, mis adjuvandina sisaldavad õli ja mida
on süstitud kõhuõõnde või lihastesse. Selleks ajaks, kui vaktsineeritud kala müügiks
realiseeritakse, on tekkinud põletik ammugi vaibunud, kuid mõningatel juhtudel on
jääknähud säilinud kala kõhu-rinnaõõne
seinte ja siseorganite või üksikute siseorganite vaheliste liidetena. Sagedamini esineb liiteid põrna, lukutiripikute ja soole
tagaosa piirkonnas. Väikese ulatusega liited rebenevad kalade lahangu või rookimise käigus ja tööstuses jäävad need
reeglina märkamata. Laiaulatuslikud liited
jätavad rookimise järel rümbale märgatavad kahjustused, kuid ei ole reeglina prakeerimise põhjuseks. Õlitilkade ümber

võivad areneda granuloomid, mis on nähtavad histoloogilise uurimise tulemusena.
Kõhukelme võib kohati olla melaniini
kogunemise tagajärjel tumenenud. Suured pigmenteerunud alad rikuvad kalarümba kaubanduslikku välimust. Tüsistusena võib süstekohal tekkida haavand.
Tavaliselt asub selline haavand kala rinnauimealuse lähedal, kohas, kus vaktsiin on
viidud kõhuõõnde. Kuigi kalaliigiti võivad
süstekohtades tekkivad reaktsioonid olla
erinevad, esineb loetletud kahjustusi
vikerforellidel haruharva.
Süstemeetodi kasutamisel jääb alati
oht, et süstlanõel osutub liiga pikaks ja
selle tipp vigastab kala siseorganeid. Tunnuslik on põrna vigastumine, mis kutsub
kalal esile ulatusliku põletiku ja haigestumise. Arvatakse samuti, et nakatumine
flavobakterite ja IPN-viirustega soodustavad vaktsineerimisjärgsete kõrvaltoimete
teket.

Asendussöödad ja kalade
resistentsus
Kalade tervist mõjutab otseselt neile antav
sööt. Täisväärtuslik sööt on oluline, et vältida puudushaigusi ning kindlustada piisav juurdekasv ja normaalne tervis. Kalajahudefitsiidi süvenemisega on üha enam
päevakorda tõusmas kalade tervist tagavate ja haigustele vastupanuvõimet parandavate toitainete nagu aminohapete, rasvhapete, vitamiinide, mineraalainete jt lisamine kalajahu asendavatesse söödakomponentidesse.
Antioksüdandid on intensiivses kalakasvatuses olulised, sest aitavad kalade
kudedes stabiliseerida asendussöödaga
saadud küllastumata rasvhapete põhjustatud peroksüdatsioonirünnaku. Funktsionaalsete söötade (probiootikumid, prebiootikumid ja immuunostimulandid) lisamise eesmärk on parandada kalade kasvu
ja/või söödaväärindust, tervislikku seisundit, stressitaluvust ja peamiselt vastupanuvõimet haiguste suhtes. Nende toodete
tähtsust antibiootikumide asendajatena on
kalaliha kvaliteeti ja kaubanduslikku välimust silmas pidades raske üle hinnata.
Teadaolevalt ei avalda need ka mõju keskkonnale ja bakterite resistentsusele, nagu
teevad antihelmintikumid, antibiootikumid
ja sulfoonamiidid, mida profülaktilise „toidulisandina“ seni vesiviljeluses laialt kasutatakse. Probiootikumide valmistamiseks
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2015
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kasutatakse mitmesuguseid mikrovetikaid,
pärmseeni ja kõige sagedamini baktereid.
Definitsiooni järgi on probiootikumid elusad mikroorganismid, mis kaladele söödetuna kaitsevad neid, luues patogeenide
arenguks ja levimiseks ebasoodsa keskkonna, vähendades soolestiku pH-d, tootes baktereid hävitava või nende paljunemist pärssiva toimega ühendeid või
tugevdades immuunvastust.
Prebiootikumid on mitteseeditavad
sööda koostisosad nagu oligosahhariidid
ja kiudained, mis soodustavad soolestiku
kasuliku mikrofloora kasvu ja pärsivad
kahjulike mikroorganismide proliferatsiooni või parandavad seedetrakti limaskesta
kaitsevõimet.
Vesiviljeluses kasutatavate pro- ja prebiootikumide toime uurimine on alles algjärgus. Kuna paljude mikroorganismide
kasulik toime on osutunud nõrgaks, arvatakse nüüd, et parima funktsionaalse sööda saaks, kui segada mikroorganismid
prebiootikumidega kokku nn sümbiootikumideks. Leitakse, et selliselt koostatud
segu toetaks kinnitatavate (implanteeritavate) mikroorganismide elujõudu ja
parandaks sellega nende funktsionaalsust.
Et vähendada antibiootikumide tarvitamist, kasutatakse vesiviljeluses immunostimulante, millega tugevdatakse kalade
vastupanuvõimet, mõjutades mittespetsiifilist immuunsust stressirohke perioodi
eel ja ajal. Immunostimulandid ei paranda
spetsiifilist immuunvastust otseselt, vaid
mittespetsiifiliste immuunmehhanismide
toetamise kaudu.
Kõrgemate selgroogsetega võrreldes
toimivad kaladel mittespetsiifilised kaitsemehhanismid tõhusamalt. Immunostimulandid võivad lisaks sellele aidata parandada ka vaktsineerimisjärgset immuunvastust. Selliselt on efektiivseks osutunud
beetaglükaanid, laktoferiin, levamisool ja
nukleotiidid. Enamik kaladel kasutatavatest immuunostimulantidest on polüsahhariidid (nt beetaglükaanid), mis pärinevad bakterite, seente ja pärmide rakkudest
või on valmistatud nende rakumembraanidest. Beetaglükaanid on tugevad makrofaagide, lüsosüümi ja komplemendi aktivaatorid ning aktiveerunud fagotsüütide
toodetud oksüdatiivsete ühendite mõju
parandajad, mistõttu on need vesiviljeluses ühed perspektiivsemad immunostimulandid. Stressis kalal on häiritud aminohapete metabolism, mistõttu võib argi-
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niinil ja leutsiinil, kuid ka lüsiinil, metioniinil, treoniinil ja glutamiinil olla toidulisandina oluline roll kaasasündinud immuunsüsteemi tööle.
Kartmata olla mitteoriginaalne, tuleb
öelda, et kalade haiguste profülaktiline
ennetamine ei pruugi olla odav, kuid kalade hukkumise vähenemine, kiirem kasv,
kalaliha kvaliteedi paranemine ja ravimiresistentsuse tekke vältimine on argumendid, mis võiksid kallutada kalatervise spetsialiste eelistama agressiivset ennetust
tihti väheefektiivsele ja veel kulukamale
ravimisele.
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Kalade haiguste diagnoosimisest
Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis
Triin Tedersoo, Liidia Häkkinen
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kalade haigestumine võib põhjustada
kalakasvatajatele suurt majanduslikku kahju, seetõttu on haigusi odavam ennetada
kui ravida. Haigestumise alguses on eriti
oluline varajane diagnoosi püstitamine, et
oleks võimalik planeerida järgnevaid tegevusi haiguse edasise leviku vältimiseks.
Erinevaid uuringuid kalade haiguste
diagnoosimiseks tehakse Veterinaar- ja
Toidulaboratooriumi (VTL) Tartu kesklaboratooriumis. VTL on edukalt osalenud erinevates võrdluskatsetes ning koostööd
tehakse ka teiste laboratooriumidega, sh

Euroopa Liidu kalade haiguste referentlaboratooriumiga (EURL).
Aastate lõikes on VTL-is teostatud erineval määral kalade haiguste diagnostilisi
uuringuid, millest enamuse moodustavad
riikliku tauditõrje plaani raames tehtavad
uuringud. Arvestades seda, kui palju Eestis kala kasvatatakse, on muude diagnostiliste uuringute maht olnud vähene.
Kalanduse teabekeskuse andmetel toodavad Eesti kalakasvandused kaubakalaks
(inimtoiduks müümise eesmärgil) aastas
kokku ligikaudu 800 tonni kalu ja vähke.

Tabel 1. Kalahaiguste uuritud proovide (sh koond- ja üksikproovid) arv VTL-is aastatel
2010–2014
2010

2011

2012

2013

2014

Diagnostiline

20

14

26

12

7

Diagnostiline RLTP*

6

6

21

RLTP*

88

70

59

1

11

UURINGU LIIK

RLTP* täiendav

1
34

65

KTU*

1

KOKKU

114

91

117

46

74

* RLTP – riikliku loomatauditõrje programmi raames tehtud uuringud
* KTU – kasvanduse tervise uuring

1200

Tonnid

1000
800
600
400

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

0

1992

200

Aastad

Joonis 1. Eestis kasvatatud kaubakala müük
Allikas: http://www.kalateave.ee/et/vesiviljelus/vesiviljelus-tootmisharud
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Uuringute vähesus võib olla tingitud asjaolust, et Eestis leidub vähe kaladele spetsialiseerunud veterinaararste. Ka tegeletakse kalade terviseprobleemidega alles
siis, kui kalu hukkub juba suurel määral.

Haiguste diagnostika võimalused
Diagnoosimisvõimalustega seonduvates
küsimustes on võimalik konsulteerida
VTLi loomahaiguste peaspetsialistiga,
telefonil 738 6122.
VTLi kesklaboratooriumis Tartus tehakse:
ä viroloogilisi ja seroloogilisi uuringuid
(viirusliku hemorraagilise septitseemia,
lõhilaste infektsioosse aneemia, vereloomeorganite infektsioosse nekroosi,
infektsioosse
pankrease
nekroosi,
karpkalade kevadvireemia) viroloogiaseroloogia osakonnas, täiendav informatsioon telefonil 738 6111;
ä bakterioloogilisi ja patoloogilis-histoloogilisi uuringuid bakterioloogia-patoloogia osakonnas, täiendav informatsioon telefonidel 738 6120 ning 738
6123;
ä molekulaardiagnostilisi uuringuid – haigustekitajate DNA/RNA tuvastamist
(Koi herpesviiruse, viirusliku hemorraagilise septitseemia viiruse, lõhilaste
infektsioosse aneemia viiruse, vereloomeorganite infektsioosse nekroosi viiruse) molekulaaranalüüsi osakonnas,
täiendav informatsioon telefonil 738
6121.

Haigustekitajatest ja nende
levikust
Haigustekitajad jagatakse nakkuslikeks ja
keskkondlikeks. Keskkondlikud haigustekitajad kuuluvad kalade ja nende kasvukeskkonna normaalse mikrofloora hulka
ning teatud tingimustes võivad nad põhjustada kalade haigestumisi. Nakkuslikud
haigustekitajad on kaladele patogeensed
mikroorganismid (ainuraksed, seened,
bakterid, riketsiad), viirused ja parasiidid.
Haigustekitajad võivad kala organismi
tungida nii suu ja lõpuste kui ka vigastatud naha kaudu. Haiged kalad eritavad
oma väljaheidete ja limaga haigustekitajaid veekeskkonda, nakatades sellisel teel
ka teisi haigusele vastuvõtlikke kalu.
Vältimaks igasuguse nakkusallika kasvandusse toomist ja nakkuse edasist levi-

20

Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2015

kut kalapopulatsioonis, on oluline järgida
esmaseid bioohutuse meetmeid (karantiin, sanitatsioon ja desinfitseerimine).
Nimetatud meetmed aitavad ära hoida
ohtlike kalataudide levikut nii kalakasvanduse siseselt ja nende vahel, kui ka looduses elavatele kaladele ning vastupidi. Näiteks 2011. aasta lõpus Eestis levinud viiruslik hemorraagiline septitseemia (VHS)
võis olla samuti tingitud puudulikest teadmistest ja/või olematutest bioohutusmeetmetest.
VHS on ägeda kuluga viirushaigus,
mille tekitajaks on viirusliku hemorraagilise septitseemia viirus (VHSV, nimetatakse
ka Egtved viiruseks). Nimetatud viirus
tabandab paljusid magevee- ja merekalu
ning on levinud Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Aasias. VHS-i on Eestis ka varasemalt (1982. ja 2002. aastal) diagnoositud
(VTL aastaaruanne 2002).
Aastal 2011 sai VHSV levik alguse
ühest kalakasvandusest, millest transporditi kalad teise kasvandusse ning sealt
omakorda forellipüügi ja toitlustamisega
tegelevasse ettevõttesse (Veterinaar- ja
Toiduameti operatiivinfo). VTLi saadetud
proovidest isoleeriti ja tuvastati VHS viirus
(VTL aastaaruanne 2011). Lisaks saadeti
proovid täiendavateks ja kinnitavateks
uuringuteks Taanis asuvasse kalade haiguste EURLi. EURLi poolt teostatud uuringud kinnitasid, et isoleeritud viirus kuulub
genotüüpi Ia ja on 100% homoloogne
2008. aastal Poolas isoleeritud VHSV tüvedega (kalade haiguste EURL raport ID.:
2012–50–18). Aastal 2013 Reichert jt poolt
ajakirjas Journal of Fish Diseases publitseeritud info põhjal pärinevad nimetatud
poola tüved Põhja-Poolast Slawno provintsist. Seega on tõenäoline, et 2011.
aastal Eestis levinud VHSV võidi Eestisse
tuua Poolast (kalad, kalamari).
Kalakasvanduse bioohutuse seisukohalt on kõige ohutum tuua kasvandusse
ainult desinfitseeritud kalamarja ja sertifitseeritud kalu. Soovitav on osta asustusmaterjali kalafarmist, kus kasutatakse
sama põhimõttega pidamissüsteemi.

Haiguste diagnoosimise ja ravi
põhiprintsiibid
Kalade haigestumisel tuleb pöörata suurt
tähelepanu haiguse varajasele ja kiirele
diagnoosimisele. Reageerida tuleks juba
esimeste kahtlaste surmajuhtude korral,

VESIVILJELUS
kuna haigustekitajate kiire leviku tõttu veekeskkonnas ning sekundaarse mikrofloora
kasvu tõttu muutub primaarse haigustekitaja kindlaks tegemine aja jooksul keerulisemaks.
Haiguste diagnoosimisel kiputakse tihtipeale unustama, et tuleks lähtuda nii epidemioloogilisest olukorrast, anamneesiandmetest, kliinilistest tunnustest, lahanguleidudest kui ka laboratoorse uurimise
tulemusest. Arvestamata teisi eelnimetatud olulisi komponente haiguste diagnoosimisel, on laboruuringu tulemus vaid üks
arvestatav osa, mida ei saa võtta kui lõplikku diagnoosi. Samuti ei saa diagnoosi
panemisel aluseks võtta ainult kaladel esinevaid väliseid kliinilisi tunnuseid, kuna
need on sageli mittespetsiifilised ja võivad
olla eri haigustel ühesugused. Võrreldes
maismaaloomadega on kalade haiguste
diagnoosimine märksa keerulisem. Seda
seetõttu, et kasvandustes on kalade suure
asustustiheduse tõttu raske haigeid kalu
märgata ja tervetest kaladest eraldada.
Lisaks on veekeskkonnas haigustekitajate
levik vastuvõtlikele organismidele alati kiirem kui maismaal. Haiguse anamneesi
väljaselgitamisel tuleb tingimata arvestada, et haiguse põhjuseid võib olla mitmeid. Tihtipeale ongi probleem kalakasvanduses alguse saanud mitme erineva
teguri koostoimest. Nakkuslikele teguritele
lisaks võivad paljud kalade terviseprobleemid tuleneda ka halbadest pidamis- ja
keskkonnatingimustest. Kui viimased halvenevad, nõrgeneb kalade vastupanuvõime haigustele ning haigustekitajate lisandumisel kalad haigestuvad.
Haiguse kiire diagnoosimine aitab valida õiget ja tõhusat raviviisi. Laboratoorseks uuringuks vajalikud proovid tuleb
võtta alati enne ravi algust, sest eelnevalt
ravitud kalade uurimine ei pruugi olla tulemuslik. Ravitud kalade uuringul on raskendatud haigustekitaja isoleerimine ning
bakteriaalsel uuringul isoleeritakse tihtipeale vaid sekundaarseid ravimresistentseid keskkonnamikroobe.
VTLis on üheksa aasta jooksul (2006–
2014) kalade bakteriaalsete uuringute tulemusel isoleeritud peamiselt liikuvaid aeromoonaseid: Aeromonas hydrophila, A.
caviae ja A. sobria. Vähemal määral on
isoleeritud ka teisi baktereid, nagu Citrobacter freundii, Plesiomonas shigelloides,
Pseudomonas fluorescens ja Shewanella
putrifaciens. Aastatel 2007, 2008 ja 2010

esinenud furunkuloosi puhangute korral
isoleeriti forellidelt Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida (Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi aastaaruanded 2006–
2014).
Bakteriaalsete haiguste puhul tuleks
kindlasti lasta määrata haigustekitaja
ravimtundlikkus, et valida toimivat antibiootikumi. VTLis kasutatakse ravimresistentsuse
määramiseks
diskdifusiooni
meetodit. Võimalik on määrata ka bakteritele toimiva ravimi (ampitsilliin, erütromütsiin, floorfenikool, oksoliinhape, oksütetratsükliin,
trimetoprim-sulfametoksasool) minimaalset inhibeerivat kontsentratsiooni.
Kalakasvandustes puudub indiviidipõhine ravi ja ka turul saadavate ravimite
valik on väike. Seega peab nende ravimite
kasutamine olema eriti mõistlik, sest antibiootikumide kontrollimatu kasutamine
soodustab ravimresistentsete mikroobitüvede teket. Näiteks VTLis teostatud uuringute tulemusel on leitud oksütetratsükliinile, ampitsilliinile, oksaliinhappele ja sulfoonamiididele resistentseid Aeromonas
spp. baktereid (VTL tööprotokollid, 2010–
2013).

Labordiagnostikaks vajalikud
proovid
Laborisse saadetav proovimaterjal (kala)
peab olema võimalikult värske. Kõige
parem oleks uurimisele saata eluskalu.
Proovide võtmisel tuleks valida erinevas
haigusstaadiumis kalu:
• väliste haigustunnusteta näiliselt terved kalad;
• haiguskahtlusega kalad;
• nähtavate kliiniliste haigustunnustega
kalad.
Kui haigestumine või haiguskahtlus on
probleemiks mitmes veekogus/basseinis,
tuleks proovid võtta nendest kõigist. Minimaalne uurimiseks vajalik proovide arv
sõltub kala kaalust:
• >150 g – 5 kala;
• 5–150 g – 10 kala;
• < 5 g – 20 kala (kalamaimu).
Kalad tuleb laborisse saata jahutatult,
kas jääl või koos külmkehadega. Eluskalad
tuleks laborisse saata veekindlas anumas,
millest 1/3 on veega täidetud, ning jälgida,
et kala biomass ei ületaks 1/3 vee hulgast.
Võetud proovid tuleb loetavalt märgistada ning saata võimalikult kiiresti (eluskaEesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2015
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la puhul 12 tunni ja jahutatud proovide
puhul 6 tunni jooksul) laborisse, lisades
täidetud kaaskirja, mille vormi leiab VTLi
kodulehelt (http://www.vetlab.ee/).
Kuna kalade haiguste diagnostikas on
tihti vajalikud erisöötmed, on oluline enne
proovide teele panemist ka VTLi sellest
teavitada, helistades eeltoodud infotelefonidel. See võimaldab meil proovide saabumiseks valmis olla, et koheselt uuringutega alustada.

Laboratooriumis teostatavate
uuringute kestus
Patoloogilis-histoloogiliseks
uuringuks
võib kuluda kuni kolm nädalat. Kui soovitakse bakterioloogilist uuringut koos antibiogrammiga, tuleb arvestada, et selleks
kulub keskmiselt nädal. VTLis on võimalik
uurida kalade bakteriaalseid haigusi, mille
tekitajad võivad olla väga nõudlikud kasvukeskkonna suhtes. Tulenevalt kalade
elukeskkonnast vajavad kalade bakteriaalhaiguste tekitajad ka erinevaid kasvutingimusi (kindlat temperatuuride vahemikku,
soola olemasolu jne). Viroloogilised uuringud võivad aega võtta kuni kaks nädalat,
eriti kui teostatakse viiruse isoleerimist
rakukultuuris.
Molekulaardiagnostilised
uuringud võivad aega võtta kuni kolm
päeva.
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Kokkuvõte
Arvestades Eestis kasvatatud kalade hulka
on uuringute maht VTLis olnud aastate lõikes siiski väike. Selle põhjuseks võib olla
kaladega tegelevate veterinaarspetsialistide vähesus. Peame väga oluliseks head
koostööd kalakasvatajate, veterinaaride ja
labori vahel. Ainult nii on kalade tervishoidu tagavad tulemused kõige paremini saavutatavad. Kalakasvatajad ei tohiks unustada bioohutuse tähtsust kalakasvatuse erinevates etappides, ennetamaks kalade
haigestumist. Haiguse kahtluse puhul on
väga oluline kohene reageerimine.
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Eesti toorpiima ohutuse alaste uuringute
kokkuvõte
Mati Roasto1, Piret Kalmus2, Kadrin Meremäe1, Arvo Viltrop3, Toomas
Kramarenko4
EMÜ VLI toiduhügieeni osakond, 2EMÜ VLI kliinilise veterinaarmeditsiini osakond,
3
EMÜ VLI veterinaaria alusteaduste ja populatsioonimeditsiini osakond,
4
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
1

Toorpiim peab vastama Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr
853/2004 kolmanda lisa üheksanda jao
esimese peatüki kolmanda osa nõuetele,
sealhulgas mikrobioloogilistele kriteeriumitele. Eestis peab otse tarbijale või jaekaubandusettevõttele turustatav toorpiim
lisaks euromääruses kehtestatud mikrobioloogilistele kriteeriumitele vastama põllumajandusministri määruses nr 71 esitatud nõuetele. Bakterite ning somaatiliste
rakkude arvukus ei tohiks ületada vastavalt 100 000 ja 400 000 ml kohta, kuid siin
tuleb arvestada ka libisevat geomeetrilist
keskmist. Kord kahe kuu jooksul toorpiimas Staphylococcus aureus’e esinemise
suhtes tehtud analüüsimise tulemus peab
olema alla 500/ml. Kumbki mainitud määrustest ei käsitle aga mitmeid olulisi zoonootilisi haigustekitajaid, mis võivad toorpiima ohutust ning seeläbi rahvatervist
mõjutada. Mõnedes riikides (nt Saksamaa,
Prantsusmaa, Holland, Belgia, Taani, Itaalia, Inglismaa), kus toorpiima otseturustamine on piiratud kogustes lubatud, on
kehtestatud siseriiklikud kriteeriumid toorpiima kvaliteedile ning täiendavad hügieeninõuded farmi- ja lüpsihügieenile. Toorpiimale ning selle tootmisele kehtestatud
mikrobioloogilised kriteeriumid ja nõuded
on aga riigiti erinevad ning Euroopa Liidus
üldkohaldatavad kriteeriumid otseturustatava toorpiima ohutusele ja kvaliteedile
puuduvad. Samas on toorpiima otseturustamises näha kasvutrendi, millest tingituna on oluliseks muutunud otseturustatava
toorpiima ohutuse uurimine.
Aastatel 2013 ja 2014 teostati Eesti Põllumajandusministeeriumi tellimusel toorpiima otseturustavates Eesti karjades
toorpiima kvaliteeti ja ohutust käsitlevad
uuringud, mille põhieesmärgiks oli hinnata zoonoossete haigustekitajate esinemist
uurimisaluste farmide piimafiltritel, tankipiimas ning sama toorpiima partiist müügipunktis või piimaautomaadist võetud
proovis. Täiendavalt hinnati karjade pii-

matootmise tavasid. Samuti andis kahel
järjestikusel aastal läbi viidud uuring võimaluse hinnata farmides rakendatud korrektiivmeetmete piisavust, mida käsitleme
järgnevas tekstis.
2013. aastal kaasati uuringusse 14 piimatootmisettevõtet, millel oli kehtiv veterinaartõend toorpiima turustamiseks väljaspool farmi. Torusselüpsi ja platsillüpsi
kasutavaid karju oli uuringus võrdselt.
Samuti oli suhteliselt võrdne uurimuses
osalenud mahe- ja tavatootmisega karjade
arv, vastavalt 6 ja 8. 2014. aastal oli uuringutesse võimalik kaasata 10 ettevõtet, kes
osalesid ka 2013. aasta toorpiima ohutuse
alases pilootuuringus.
Mõlemal aastal määrati tankipiima
proovidest somaatiliste rakkude arv, teostati mastiidipatogeenide tuvastamine PCRanalüüsil, analüüsiti zoonoossete haigustekitajate esinemust piimafiltritel ja/või
toorpiimas.
Mikroobide üldarv määrati nii tankipiimast kui sama partii toorpiimast, võetuna
müügikohtades või piimaautomaatidest
toorpiima realiseerimise viimasel päeval.
Toorpiimast uuritud zoonoossete haigustekitajate nimistusse kuulusid Listeria
(L.) monocytogenes, termofiilsed kampülobakterid, Salmonella ning Shiga-toksiini tootev E. coli (STEC), kusjuures viimasega teostati üksnes molekulaarsed
analüüsid, mis võimaldasid proovimaterjalis määrata toksiinigeenide (vtx1 ja vtx2)
olemasolu ning nende esinemisel ka serogruppide O157, O111, O26, O103 ja O145
määramise.
Oluline erinevus toidupatogeenide
proovide võtmise metoodikas esimese ja
teise aastaga võrreldes oli see, et tankipiima proove analüüsiti esimesel aastal vaid
ühest proovist farmi kohta ehk üksikproovist, kuid teisel aastal viiest osaproovist.
Täiendavalt viidi aastal 2014 läbi L. monocytogenes’e kestvuskatse, mille eesmärgiks oli hinnata patogeeni kasvupotentsiaali toorpiimas, kusjuures võrdlusmaterEesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2015
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jalina kasutati pastöriseeritud piima. Analüüsid viidi läbi Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis ning Jõudluskontrollikeskuse
piimanduslaboratooriumis. Piimaproovid
võeti Veterinaar- ja Toiduameti järelevalvespetsialistide poolt.
Järgnevalt esitame kokkuvõtte uuringute põhitulemustest.
Kuna uurimustes osalenud piimakarjade arv oli suhteliselt väike, siis ei ole võimalik esitada olulisi seoseid piimahügieenialaste võtete ja karja udaratervise vahel,
kuid võrreldes suuremate karjadega oli
väiksemate karjade omanike teadlikkus
mastiitidest hoidumise osas madalam.
Kahe aasta võrdluses saab tõdeda, et kõrge SRAga lehmade viimasena lüpsmist
oli hakanud rakendama 2014. aastal 9 karja võrreldes 2013. aasta viie karjaga. Kuigi
2013. aastal oli uuritud karjade keskmine
jahutipiima SRA kõrgem (340 300 rakku/
ml) võrreldes 2014. aastaga (256 000 rakku/ml), ei esinenud aastate võrdluses statistilist erinevust (p=0,17). Mastiidipatogeenide esinemuse uurimisel leiti, et enamikul karjadel esines S. aureus’ega nakatunud loomi. Nii S. aureus’e kui ka rooja
normaalmikrofloora üheaegne esinemine
mitmete farmide tankipiimaproovides viitas nakatunud loomade olemasolule nendes karjades ning puudustele lüpsihügieenis. Karjade piimatootmisetavasid
puudutavate andmete analüüsimisel leiti,
et toorpiima otseturustavates karjades
tuleks pöörata rohkem tähelepanu lüpsihügieenile ning karja omanikud peaksid
sisse viima rutiinse mastiiditõrje programmi.
Mikroobide üldarv jäi 2013. ja 2014.
aastal vastavalt 80% ja 70% tankipiimaproovides alla 100 000 pmü/ml. Märkimisväärselt suurem probleem bakterite üldarvuga esines aga jaemüügist võetud piimaproovides, kus 2013. aastal oli koguni
70% proovides mikroobide üldarv üle 100
000 pmü/ml. Võrreldes bakterite sisaldust
müügipunktides võetud proovides kahel
järjestikusel aastal, saab järeldada, et statistiliselt olulist nihet paremuse suunas ei
toimunud (p=0,68). Valimisse kuulunud
10 müügipunktis ületasid proovide bakterite üldarvud 100 000 pmü/ml piiri 2013.
aastal kuues ning 2014. aastal viies müügikohas, kusjuures kolmes müügikohas
täheldati tingliku piirmäära ületamist
mõlemal aastal. Tinglik piirmäär tuleneb
sellest, et ei saanud arvestada libisevast
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geomeetrilisest keskmisest tulenevaid kriteeriumi väärtusi.
Sarnaselt 2013. aasta uuringu tulemustega ei tuvastatud ka järgmisel aastal
uuringusse kaasatud farmide piimafiltritel
ning tankipiimaproovides termofiilseid
kampülobaktereid ega salmonellasid.
Samas on nüüdseks teada, et riikliku
monitooringu käigus on mõnede Eesti piimafarmide tankipiima proovid osutunud
kampülobakterite suhtes positiivseteks,
mis on kinnitus sellele, et ka Eesti toorpiim võib olla Campylobacter spp. potentsiaalseks allikaks. Termofiilsete kampülobakterite esinemise võimalust toorpiimas
kinnitati ka Euroopa Toiduohutusameti
poolt avaldatud toorpiima tarbimise riskihinnangus (EFSA, 2015).
2013. aastal tuvastati STEC geenide
esinemus 64% piimafiltriproovides. STECi esinemissageduses kahel järjestikusel
aastal võetud piimafiltriproovides statistiliselt olulist erinevust ei esinenud (p=1,0)
ehk piimafiltri- ja tankipiimaproovid, mis
molekulaarse uuringu käigus osutusid
2014. aastal STEC esinemise suhtes positiivseteks, pärinesid valdavalt farmidest,
mille uuringutulemused olid positiivsed ka
2013. aastal.
L. monocytogenes’t tuvastati 2013.
aastal viie (36%) ning 2014. aastal kolme
(30%) farmi tankipiima- ja/või piimafiltrite
proovides. 2013. aastal müügipunktides
võetud piimaproovide „kõlblik kuni“ viimasel kuupäeval tehtud mikroobiarvukuse analüüsid osutusid L. monocytogenes’e
suhtes negatiivseks ehk bakteri arvukus 1
ml-s piimas jäi alla määramispiiri. See
asjaolu viitab faktile, et bakterite arvukus
toorpiimas on üldjuhul väga madal. L.
monocytogenes’e madalat esinemust
toorpiimas kinnitasid 2014. aasta analüüsitulemused, kus tankipiimaproove uuriti
viie osaproovina ning kahe farmi positiivsete proovide puhul osutus viiest osaproovist positiivseks kummalgi juhul vaid
üks osaproov. Sellest saab teha järelduse,
et patogeenide esinemist tankipiimas ei
saa hinnata üksikproovi analüüsimisega.
L. monocytogenes’e kestvuskatsed kinnitasid, et algselt väga madala listeeriate
arvukusega toorpiimas võib nende arvukus ületada kehtestatud piiri (100 pmü/ml)
juhtudel, kui toorpiima säilitatakse mitme
päeva jooksul toatemperatuuril nt hapendamise eesmärgil. Katsete tulemusel peab
rõhutama nõuetekohaste säilitamistingi-

TOIT
muste tähtsust: toorpiima säilitamise
maksimaalne temperatuur on +6 °C ning
realiseerimisaja
maksimaalne
pikkus
ideaaltingimustes 96 tundi. Ideaaltingimused antud tähenduses on hügieeninõuetele vastavad seadmed/pinnad ning temperatuuri +6 °C mitte ületamine. Toorpiima
realiseerimisajad on farmiti erinevad ning
need määratakse toorpiima laboratoorsete kestvuskatsetega.
Käesolevas artiklis ei kajastata uuringute kõiki tulemusi, sest mõlema kohta on
avaldatud põhjalikud aruanded ning riskiprofiil, mis käsitleb pastöriseerimata piima tarbimisega seonduvaid mikroobseid
riske Eesti inimesele.
Aruannete ning riskiprofiili viited on
esitatud käesoleva artikli kasutatud kirjanduse loetelus.
Euroopa Toiduohutusameti hiljutises
riskihinnangus (EFSA, 2015) leiti, et sõltumata kvantitatiivse riskihindamise tarvis
vajalike toorpiima ohutusega seotud andmete ebapiisavusest saab väita, et toorpiim võib potentsiaalselt sisaldada inimtervisele ohtlikke patogeene, eriti Campylobacter spp., Salmonella spp., STEC,
Brucella melitensis, Mycobacterium bovis
ja puukentsefaliidi viirus. Eeltoodud nimekiri ei ole lõplik, kuid nimetatud patogeene
sisaldava toorpiima tarbimisest tingitud
haigusjuhtumid inimestel on teaduslikult

tõestatud. Riskihinnangus soovitati parandada riskiteavitust tarbijate (eriti riskirühmade) seas, mis tähendab eelkõige seda,
et tarbija peab saama adekvaatset informatsiooni toorpiima ohutuse osas ning
soovituse toorpiima enne tarbimist kuumtöödelda.
Täname Põllumajandusministeeriumit,
Veterinaar- ja Toiduametit, analüüsilaboreid ning uuringusse kaasatud farme
koostöö eest.
Kasutatud kirjandus
Aruanne. Toorpiima ohutuse alane pilootuuring
Eestis. 2013.
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/
juur kataloog/UURINGUD/2013/uuring2013-toorpiim-aruanne.pdf.
Kasutatud: 30.01.2015.
Aruanne. Toorpiima ohutuse alane uuring Eestis.
2014.
http://www.agri.ee/sites/default/files/content/
uuringud/2014/uuring-2014-toorpiim-ohutus.
pdf. Kasutatud: 30.01.2015.
EFSA. Scientific opinion on the public health
risks related to the consumption of raw drinking milk. EFSA Journal, 2015, 13, p. 3940.
Riskiprofiil. Pastöriseerimata piima tarbimisega
seotud mikroobsed riskid inimesele Eestis.
2013.
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/
juurkataloog/UURINGUD/2013/uuring2013-toorpiim-riskiprofiil.pdf.
Kasutatud: 30.01.2015.
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Rubriiki saab oma küsimusi saata meiliaadressil ringvaade@vet.ee
või postiaadressil Eesti Loomaarstide Ühing, Kreutzwaldi 62, Tartu 51014.

Uus EL pass – APPI!!!
Käesolevast aastast hakkasid Euroopa Liidu (EL) komisjoni rakendusmäärusega nr
577/2013 kehtima uued nõuded lemmikloomapassidele. EL pass on looma reisidokument, mida ei ole vaja väljastada
lemmikloomadele, kes riigist ei lahku.
Seoses uute passide tulekuga on esile
kerkinud mitmeid küsimusi nende täitmise
kohta. Küsimused on Eesti praktiseerivatelt loomaarstidelt kogunud Henri Siimon
ning nendele vastab Eesti Loomaarstide
Ühingu president Priit Koppel.
Kui passi kleepida marutaudi vaktsineerimise kleeps, siis kas see tuleb üle kleepida ja miks?
Hetkel ei ole meil veel passidega kaasas
marutaudi kleepsu jaoks eraldi kilet, need
tulevad järgmise passide partiiga. Vaktsineerimise info tuleks kirjutada lisaks ka
käsitsi. Nõue tuleneb määrusest – kleebised, mis ei hävine eemaldamisel, tuleb
katta turvakilega.
Kuidas saab nüüd olema eriti just omanike andmete kandmisega pesakondade
passidesse, keda kiibitakse, kuid kes kõik
niikuinii järgmisele omanikule müüakse?
Kas kasvataja läheb esimese omanikuna
passi ja kutsika ostja peab siis ümber
vormistama?
Esimeseks omanikuks on kasvataja. Seadusandlusest tulenevalt on keelatud vaktsineerida ja kiipida loomi, kellel puudub
omanik. Kiibiga ja ilma omanikuta loom on
hulkuv, nendega tegelevad omavalitsused.
Kas esmasel marutaudi vastasel vaktsineerimisel tuleb lemmikloomapassi V
osasse kirjutada vaktsineerimise kuupäev ja kehtivus („kehtib alates“ ja ka
„kehtib kuni“)?
Just, „kehtib alates“ on vaktsineerimise
kuupäev pluss 21 päeva.
Kas lemmikloomapassi IV osasse kirjutada isiklik kodune aadress, telefoninumber ja e-posti aadress või piisab kliiniku
aadressist, telefoninumbrist ja e-postist?
Juhul, kui arst töötab loomaarstipraksises,
võib kirjutada praksise kontaktandmed.
Kui loomaarst on nn kohvriarst, siis on ju
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olemas tal ka juriidiline aadress, mis tuleb
passi märkida.
Lemmikloomapasside väljastamise kohta
peab pidama arvestust. Kas see kohustus on kliinikul või on see loomaarsti
enda vastutus, kui näiteks loomaarst
töötab kliiniku alluvuses? Loomaarstil ei
ole raske pidada selleks eraldi kausta,
kuid kliinikus on olemas elektrooniliselt
või paberkandjal patsiendikaardid, kuhu
on võimalik märkida ka kiibi ning passi
number ja muu vajalik.
Eestis omavad õigust lemmikloomapasse
väljastada kõik tegevusloaga loomaarstid.
Lemmikloomapassi väljastav loomaarst
peab registreerima ja säilitama järgmised
andmed:
• passi number;
• mikrokiibi või tätoveeringu tähtnumbriline kood ja asukoht, mikrokiibi puhul
selle paigaldamise või näidu lugemise
kuupäev, tätoveeringu puhul selle
tegemise ja lugemise kuupäevad;
• lemmiklooma nimi, liik, tõug, sugu,
värv, omaniku poolt nimetatud sünnikuupäev, muud märgatavad või eristatavad jooned või tunnused;
• loomaomaniku nimi ja kontaktandmed.
Nimetatud andmed kuuluvad säilitamisele ja pädeva asutuse nõudmisel esitamisele vähemalt 3 aastat. Eks igaüks kasutab
sellist arvestuse pidamise süsteemi, nagu
soovib. Tähtis on, et eeltoodud andmed
oleksid kajastatud ja leitavad. Minu arvates on väga raske näidata kontrolli teostavale inspektorile passide arvestust viimase kolme aasta jooksul, kui need andmed
on registreeritud patsiendikaartidel. Ja
passe ei otsita omaniku, vaid numbri järgi,
sest omanik võib vahetuda.
Kus ma tohin ja kus ma ei tohi kasutada
oma templit?
Oma templit, st kutsetegevusloa numbriga templit ei tohi kasutada osas V ja X.
Juhul, kui Te seda kasutate, tuleb juurde
kirjutada nõutud andmed.
Kui looma omanik on varjupaik ning
loom reisib üle piiri kellegi kolmanda isi-
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ku vahendusel näiteks hoiukoju (st mitte
sellesse peresse, kuhu ta lõpuks elama
asub), siis kuidas peaks passi täitma?
Kas sellisel juhul märgitakse esimesele
omanikukohale „varjupaik“ ja teisele
„üleviija“ ning edasine hoiukodu teeb
uue passi ja kannab sinna enda andmed?
Loomaarst väljastab passi esimesele omanikule. Kui kiipimise hetkel on looma omanikuks varjupaik, siis nii läheb ka passi.
Määrusest tulenevalt on vaja asutuse
puhul määrata otsene vastutaja, olgu selleks siis juhataja või direktor. Omaniku
vahetust ei pea loomaarst kinnitama.
Kas lemmikloomapassi IV, VII, VIII ja IX
osas piisab vanast pitsatist, kus on nimi,
tegevusloa number ja loomaarst või
DVM või Veterinary surgeon märge? Või
on sinna lisaks vaja ka aadressi ja telefoninumbri märkimist?
Nendes osades tuleks kasutada oma kutsetegevusloa numbriga templit. Oma
templit, st kutsetegevusloa numbriga
templit ei tohi kasutada osas V ja X.
Kas lemmikloomapassi V osasse tuleb
tegevusloa number kirjutada? Nagu aru
saan, tuleb kõik andmed kirjutada käsitsi, kui ei ole vastavat pitsatit. Kas võib
kasutada kliiniku aadressi ja pitsatit või
on mõistlik ikkagi enda aadress ja telefoninumber kirjutada?

V osas kajastuvad loomaarsti, mitte praksise andmed. Võib kirjutada käsitsi või
teha tempel.
Kui loomale on mistahes põhjusel vaja
paigaldada teine kiip (näiteks vana kiip
lakkab töötamast), kuid uue numbrikoodiga kiibi ootamiseks pole aega, siis kuidas tuleks käituda?
Sellisel juhul väljastatakse uus pass.
Kas ja kuidas on lubatud vaktsineerimisandmete ülekandmine mitte-europassist
uude europassi eeldusel, et loom on
ümberkantavate vaktsineerimiste ajal
olnud kiibitud, ent talle on nendel kordadel väljastatud nö tavavaktsineerimistunnistus?
Ülekandmisekord on sama, nii nagu oli
eelmiste passide korral.
Kas kliiniku ja loomaarsti andmed vastaval lehel võivad olla pitsati kujul?
Võivad küll.
Kui inimese elukoht muutub, kas siis
tuleks vana elukoha andmed maha tõmmata ja uued andmed kirjutada?
Maha tõmmata ja juurde kirjutada ei ole
lubatud. Juhul, kui mõlemad omanikukohad on täidetud, tuleb väljastada uus pass.
Detailsed lemmikloomapassi täitmise juhised on toodud alljärgnevalt:

Pilt 1. I osa. Siia kirjutatakse omaniku andmed,
ja need peavad olema allkirjaga kinnitatud
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2015
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Pilt 2. II osa. Siia kirjutatakse lemmiklooma andmed

Pilt 3. III osa. Märgitakse mikrokiibi number, paigaldamise või koodi lugemise (kiip on enne
passi täitmist juba paigaldatud) kuupäev, mikrokiibi asukoht või tätoveeringu number, märgistamise või mikrokiibi koodi lugemise kuupäev, asukoht. Pärast andmete märkimist need
kiletatakse.
IV osa. Passi väljastanud loomaarsti andmed (nimi, aadress, telefon, e-posti aadress) ja väljaandmise kuupäev. Kõik read peavad olema korrektselt täidetud. Loomaarst kinnitab seda
oma allkirja ja kutsetegevusloa numbriga templiga. On lubatud kasutada ka praksise/kliiniku
andmetega templit juhul kui nõutud templil olevad andmed ühtivad rida-realt passis olevate
andmete ridadega (näiteks postiindeks peab olema postiindeksi real, riik riigi real jne). Kui
loomaarst töötab praksises, siis võib aadressiks märkida ka firma aadressi. Kui passi väljastanud loomaarst on ettevõtte omanik, siis tuleb märkida juriidiline aadress. Passi väljastajaks
on loomaarst.
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Pilt 4. V osa. Siia kleebitakse
vaktsiini kleebis või kirjutatakse selle nimetus koos
andmetega, lisatakse vaktsineerimise kuupäev, esimesel
vaktsineerimisel „kehtib alates“ ja „kehtib kuni“ kuupäevad (vaktsineerimise kuupäev + 21 päeva). Vaktsineerimist kinnitab loomaarst
oma nime, aadressi ja telefoninumbri kirjutamisega. Kinnitada võib ka vastavate andmetega templi ning allkirjaga

Pilt 5. VI osa. Marutaudi antikehade tiitrimise test, loomaarst kinnitab selle enda kutsetegevusloa numbriga varustatud templi ja allkirjaga

Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2015

29

LUGEJA KÜSIB
Pilt 6. VII osa. Märgitakse
manustatud preparaadi nimetus, ravimi tootja, manustamise
kuupäev ja kellaaeg. Loomaarst
kinnitab ravi teostamist oma
kutsetegevusloa
numbriga
varustatud templi ja allkirjaga

Pilt 7. IX osa. Siia kleebitakse
vaktsiini kleebis või kirjutatakse
manustatud vaktsiinipreparaadi
nimetus käsitsi, lisades vaktsineerimise kuupäeva ja vaktsiini
kehtivuse aja. Loomaarst kinnitab seda enda kutsetegevusloa
numbriga varustatud templi ja
allkirjaga
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Pilt 8. X osa. Kliiniline läbivaatus. Kinnitamiseks kirjutatakse
siia loomaarsti nimi, aadress
ja telefoninumber. Kinnitada
võib ka vastavate andmetega
templi ning allkirjaga

Eesti Loomaarstliku Ringvaate toimetus tänab
kõiki kolleege küsimuste esitamise eest!
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Külaskäik Taani veterinaarkliinikusse
Katri Pentjärv
EMÜ VLI suurloomakliinik
Tänu Eesti Maaülikoolile õnnestus mul
veeta 2014. aasta novembris kaks nädalat
välislähetuses Taani Dyrlægerne Univet
segapraksises. Kliinik asub 260 kilomeetri
kaugusel Kopenhaagenist, pisikeses linnas nimega Brørup.
Põhiliseks kliiniku tegevusalaks on põllumajandusloomade meditsiin ja karjatervishoiualane nõustamine, millega on hõivatud seitse loomaarsti. Väikeloomaarste
on praksises kaks ning neid abistab aegajalt üks arst, kelle põhitööks on hobupatsientide teenindamine. Produktiivloomade
arstid tegelevad veise-, sea- ning naaritsafarmidega. Veterinaarpraksis teenindab
umbes 90 erinevat farmi.
Taanis on kokku 680 270 lehma, kellest
piimalehmi on 565 000. Keskmine piimaveise farmi suurus on 140 looma. Minul
õnnestus külastada väga erineva suurusega farme – kõige pisem oli 30 lüpsilehmaga ühe pere ökofarm ning suurim umbes
800 lehmaga vabapidamislaut. Põhilised
kasvatatavad veisetõud on holstein-friis
(kogult palju suuremad kui Eestis) ning
džörsi. Lihaveiste populatsioon praksise
teenindatavas piirkonnas on väike. Tee
ääres jäid silma vaid mõned galloveid.

Foto 2. November Taanis
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Foto 1. Dyrlægerne Univet praksise kliinik
Brørupis

Enamuses farmidest on piima somaatiliste
rakkude arv <100 000 rakku/ml, sest kõrge piima somaatiliste rakkude arvuga loomad prakeeritakse. 80–90% farmis töötavatest inimestest on pärit Ukrainast või
Venemaalt. Taani põllumajanduses on kriis
aastast 2008. Sellest ajast on mitmed farmid kinni pandud või on neis vähendatud
loomade arvu. Novembris 2014 oli piimaliitri hind 2,5 taani krooni (~33 eurosenti).
Veisearstide igapäevane töö sõltub sellest, millises vahetuses ollakse. Iga päev
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on kaks arsti erakorralistel väljasõitudel,
ülejäänud neli arsti tegelevad rutiinsete
karjavisiitidega. Valves olevate arstide tööpäev algab kell 7.00. Kahe nädala jooksul
õnnestus mul näha nelja erineva arsti tööpäeva. Olenemata sellest, milliseid töökohustusi keegi täitis, kohtuti iga päev võimalusel kell 13 kliinikus lõunasöögil, et
arutada päevasündmusi. Lõuna oli organiseeritud kliiniku poolt.
Taanis on ravimite kättesaadavus farmeritele seotud arsti poolt tehtavate karjatervise visiitide sagedusega. Farmid on
jagatud kolme kategooriasse:
1. kategooria: farmides ei toimu rutiinseid karjatervise visiite. Sellistes farmides ei ole lubatud ravimeid farmi jätta
ning kõik raviprotseduurid teostab arst.
2. kategooria: farmis toimub veterinaararsti karjatervise visiit 2–3 korda aastas. Nendes farmides kutsutakse iga
uue haigusjuhu korral loomaarst. Farmi
on lubatud ravimeid jätta ühe ravikuuri
ulatuses.
3. kategooria: karjatervise visiit toimub
farmis vähemalt üks kord kuus. Sellesse kategooriasse kuuluvates farmides
on ravimid olemas ja farmer teostab
raviprotseduurid ise. Ravijuhendid on
koostatud farmi külastava arsti poolt,
mis vajadusel vaadatakse jooksvalt igal
kuul üle.
Taani farmides palgalist arsti kohapeal ei
ole.

Foto 3. Taani vabapidamislaut

Rutiinsed visiidid
Ühel arstil on tavaliselt külastada 3–4 farmi päevas. Sõltuvalt farmi suurusest kestab üks külastus 30 minutit kuni 2 tundi.
Visiidi jooksul tehakse ringkäik kogu farmis, et saada ülevaade farmis toimuvast.
Arsti saabudes on läbivaatust vajavad loomad fikseeritud ning arst saab nende kliinilise läbivaatusega kohe alustada. Iga
kord võetakse vaatluse alla loomad, kes
on poeginud 5–14 päeva enne visiiti.
Nendelt loomadelt võetakse uriiniproov,

Foto 4. Tuuleveskid Taani maastikul
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et määrata ribatestiga selle pH ning ketokehade sisaldus. Ketokehade olemasolu
korral süstitakse loomale kortikosteroidi.
Samuti määratakse ning salvestatakse
looma kehakonditsioon, jalgade ning sõrgade seisund, rooja konsistents ning
mõnedes farmides piima Kalifornia mastiiditesti (CMT) tulemus. Loomaarst kontrollib ka kinni jäävaid lehmi. Ka nendel loomadel määratakse kehakonditsioon, jalgade/sõrgade seisund, tehakse tiinuse kontroll, mõnes farmis ka piima CMT test ning
võetakse piimaproovid bakterioloogiliseks
uuringuks. Arst tavaliselt tiinust ei diagnoosi, küll aga on loomaarsti tööülesandeks inna stimuleerimine.
Kõikidel vasikatel kontrollitakse naba
seisundit ning teostatakse nudistatavate
vasikate anesteesia. Nudistamisel kasutatakse üld- ja lokaalanesteesiat ning süstitakse valuvaigistavat ravimit. Nudistamise
teostab farmer kuumarauaga, mis soojendatakse gaasileegil.
Visiidi lõpus tegeletakse jooksvate küsimustega või erakorraliste patsientidega.

Noorloomad
Produktiivloomade farmides pullvasikad
hukatakse pärast sündimist, seda teostab
farmer. Pulle kasvatatakse vaid ökofarmides. On nõue, et ökofarmides sündinud
vasikas peab lehmaga ühes aedikus olema vähemalt 24 tundi. Pullid kastreeritakse üheaegselt nudistamisega.

Foto 5. Jalgpalli soosiv farm
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Vastsündinud vasikad paigutatakse
üksiksulgu, kus neid peetakse kuni võõrutuseni. Pärast võõrutust liiguvad vasikad ühissulgu. Vasikatele joodetakse täispiima
10–15 liitrit päevas. Piimapulbrit ning automaatjootureid vasikate kasvatamisel ei
kasutata. Kõiki vasikaid joodetakse individuaalsetest ämbritest. Enamuses farmidest
lisatakse seitsmel esimesel elupäeval vasikale joodetava piima sisse Halocur’i (halofuginoonlaktaat) krüptosporidioosi tõrjeks.
Vasikad võõrutatakse, kui looma kehakaal
on sünnikaaluga võrreldes kahekordistunud. Nudistamine toimub 2.–6. elunädalal.
Noorloomadel on antibakteriaalsete
ainetega teostatavate ravikuuride maksimumpikkuseks viis päeva. Hingamisteedehaiguse puhul kasutatakse raviks oksütetratsükliini ning kõhulahtisuse puhul trimetoprim-sulfadiasiini. Kui vasikas on läbi
põdenud raskema haiguse, siis tehakse
talle kõrva märge ning see loom müüakse
tiinena Ida-Euroopasse. Seda taktikat
kasutatakse põhjusel, et vasikana haige
olnud looma toodang ei ole nii suur kui
tervena kasvanud vasikal.
Vasikate peamisteks terviseprobleemideks on eimerioos, krüptosporidioos ning
salmonelloos; hingamisteedehaigust põhjustavad rotaviirus, koronaviirus, respiratoor-süntsütsiaalviirus ning mükoplasmad. Riik on vaba sellistest nakkustest
nagu infektsioosne rinotrahheiit ning veiste viirusdiarröa. Suur osa farmidest vaktsi-
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neerib lehmi rota- ning koronaviiruse vastase vaktsiiniga.
Džörsi tõugu vasikaid kasvatatakse
sügis- ning talvekuudel siseruumides, sest
nad on sündides vaid 15–20 kg rasked
ning nende rasvavaru on minimaalne.
Sündides pannakse neile soojakao vähendamiseks selga jope.
Seemendama hakatakse noorloomi
12–13 kuu vanuselt. Loomi ei kaaluta ega
mõõdeta, sest kaaluiibega probleeme ei
ole. Tiinestumine on farmides väga erinev. Õnnestus käia noorloomadekompleksis, kus kasvatati džörsi tõugu loomi. Seal
oli esmaspoegimise vanus 30 kuud,
mõningaid mullikaid oli seemendatud suisa 11 korda. Nii kehvad seemendustulemused olid tingitud loomade väga suurest
üleasustusest ning ebakvaliteetsest ning
energiavaesest söödast. Selle farmi loomi
söödeti odavate toidutööstuse ülejääkidega. Loomade üleasustus oli probleemiks
enamikus lüpsifarmidest, kuid omanikud
selles probleemi ei näinud.
Kui pärast poegimist loom enne 60.
päeva indlema ei hakka, siis kontrollitakse
tema munasarju ning tehakse prostaglandiinisüst. Kui pärast kahte prostaglandiiniga innastimulatsiooni ei ole efektiivset
seemendust toimunud, kasutatakse inna
stimuleerimiseks progesterooniimplantaati. Kui farmis on loomade kaalumise võimalus (robotlüpsifarmid), siis kaalutakse
loomi iga päev ning seemendama hakatakse alles siis, kui lehma kehakaal hakkab
pärast poegimist tõusma ehk ta ei ole
enam negatiivses energiabilansis.

Udaratervis
CMT test tehakse kõikidele loomadele
enne nende kinnijätmist ning pärast poegimist. Kuigi antibiootikumidega kinni jättes on kohustuslik võtta antud loomadelt
piimaproov, siis tegelikkuses seda ei tehta. Kasutatakse kinnisperioodiravi ja nisasisest korki (vismutsubnitraat). Hetkel on
kinnisperioodiravi kasutamine suhteliselt
vähe kasutusel, kuid seda üritatakse üha
enam propageerida, kuna see on suhteliselt odav (ühe kliinilise mastiidi ravimise
hinnaga saab ravida 14 looma kinnisperioodi süstaldega). Kliinilise mastiidi korral

kasutatakse kombineeritud (imm + im)
penitsilliiniravi. Kui loom põeb ühel laktatsioonil kaks korda kliinilist mastiiti, siis ta
praagitakse. Mitmetes farmides vaktsineeritakse loomi Staphylococcus aureus’e
ning E. coli vastu.

Huvitavaid tähelepanekuid
farmides
– Söödalavale, kust loomad lüpsile minnes üle käivad, on ehitatud ülestõstetavad sillad. Nende eesmärk on vähendada sööda saastumist roojaga ning
selle kaudu vähendada haigustekitajate
ülekandumist.
– Iga grupi värava juurde on paigaldatud
veevoolik, et inimesed saaksid boksist
väljudes kummikud pesta. Väga rangelt on keelatud mustade kummikutega astuda söödalavale.
– Lüpsifarmides on väga suur üleasustus, mis väljendub nii lamamiskohtade
kui ka söödafrondi vähesuses.
– Madal somaatiliste rakkude arv üldpiimas on saavutatud suuresti tänu sihipärasele loomade praakimisele.
– Libediku paigaltnihkumine vasakule
korrigeeritakse endoskoopilise operatsiooniga.
– Uuem suund on piimaveiste pidamine
liivaga sügavallapanul. Nendes farmides lükatakse vahekäikudest sõnnik
traktoriga välja 2–3 korda päevas.

Kokkuvõtteks
Kui võrrelda Eesti ja Taani farmikomplekse, loomi ja kasutatavaid söötasid, siis
suuri erinevusi ei ole. Küll aga on märgatavad erinevused loomade pidamise korralduse ja juhtimise osas. Taani karjades
kasvab karja täienduseks peale piisavalt
noorloomi, haiged loomad prakeeritakse
kergekäelisemalt ja riigis puudub kaks olulist nakkushaigust (IRT ja VVDV), mis
mõjutavad väga tugevalt loomade tervist
ja sigivust. Kui võrrelda kahe riigi loomaarstide tööd, siis erinevus praktiliselt puudub. Taanis pööratakse rohkem tähelepanu karja tervisele. Positiivne ja lugupidav
oli farmiomanike ja töötajate suhtumine
loomaarsti töösse.
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Loomade parasitaarhaiguste uurimise ajaloost
Toivo Järvis
EMÜ VLI veterinaaria alusteaduste ja populatsioonimeditsiini osakond
Referaat J. Blancou artiklist „Les anciennes méthodes de surveillance et de
contrôle des maladies parasitaires des
animaux“. Esitatu paremaks mõistmiseks
on referent teksti lisanud mõningaid aastaarve, eesnimede algustähti, parasiitide
nimetusi ja selgitavaid laused.

Sissejuhatuseks
Parasitaarhaigused olid esimeste haiguste
seas, mida kirjeldasid endisaegsed autorid. Kreeka sõna parasitos tähendas „külalist, kes on kutsutud einestama“. See eriline tähelepanu tulenes ilmselt asjaolust, et
vastupidiselt mikroobidele olid paljud
parasiidid palja silmaga nähtavad. Aga
see on ka kõik. Nagu ka bakteriaalsete haiguste puhul, ei olnud kerge leida seost
parasitaarse nakkuse põhjuse ja tagajärje
vahel ning veel vähem eemaldada see
tagajärg või põhjus. Kui vanadel aegadel
uuriti ühest küljest haigussümptomeid ja
teiselt poolt parasiite, leiti tihti valed seosed nende kahe uurimistulemuse vahel.
Seepärast on parasitaarhaiguste uurimise
ajaloos nii palju etteruttamist nende etioloogia ja profülaktika osas ning samal ajal
ka fantaasiarikkaid kinnitusi ja soovitusi.

I peatükk. Parasiitide
diagnoosimisest
1. Välisparasiidid (vt. ELR, 2014, nr 2)
2. Siseparasiidid

Lameussid

Lameussidest tuntumad olid kindlasti sgk
Taeniidae (paeluslased) liigid. Neid on kirjeldanud kreeklased Hippokrates (460–370
eKr), Aristoteles (384–322 eKr) jt ning
roomlased Galenos (129–199), Plinius (23–
79) jt, ilma et saaksime teada, kas tegemist oli nudipaelussi Taenia saginata’ga
või nookpaelussi Taenia solium’iga. Vanas
Egiptuses oli sagedane inimeste nakatumine Bothriocephalus’ega (Diphyllobothrium’iga) sest kala, sageli küttepuude
vähesuse tõttu puudulikult kuumtöödelduna, oli kõige levinum toit alamatel klassidel. Termini „üksikuss“ võttis kasutusele
A. de Vilanova 1285. a. N. Andry (1658–
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1742) joonistas esimesena paelussi päise
ja T. saginata lülisid. Taeniidae sgk paelusside vastsevormid (nn vesipõiekesed),
mis leiti inimeste või sigade kudedes, olid
tuntud, kuid neid ei osatud seostada täiskasvanud parasiitidega. Kreeklased võrdlesid neid põiekesi pärlitega (Androsthenes), tuberkulitega (Archigenes u 1.–2.
saj), pustulitega (Aretaeus 1. saj) ja raheteradega (Aristoteles, Hippokrates). Nn pidalitõbiste loomade lihakehade praakimine
oli antiikajal tavaline, aga ainult seetõttu, et
nende välimus ei olnud isuäratav (selgituseks: leepra puhul tekivad sõlmelised
moodustised (leprosoomid) nahal, limaskestadel ja siseelundeis). Välise sarnasuse
tõttu samastati inimese pidalitõbe ja sea
„pidalitõbe“. See eksitus kestis kaua ja on
ka Albert Suure raamatus „Histoire des
animaux“ (14. saj). Sea lihasetsüstitserkoosi kirjeldas Agust 1560. a Hispaanias.
T. solium’it on esmakordselt maininud
A. de Vilanova u 1300. a. 1683. a osutas F.
Redi, et „pidalitõve“ põiekesed sisaldavad
elus vastset. Seda kinnitas P. Hartmann
1685. a. M. Malpighi (1628–1694) kirjeldas
lihasetsüstitsergi „pead“ ning P. Pallas
(1741–1811) iminappasid ja „haake“ (nookusid ehk kidasid). 1852. a kinnitas F. Küchenmeister, et Taenia vastsed võivad esineda lammastel (Coenurus cerebralis),
veistel (Cysticercus tenuicollis) ja jänestel
(Cysticercus pisiformis). Ühtlasi seostas ta
inimese nookpaelussi T. solium’it sigadel
täheldatud vastsevormiga – Cysticercus
cellulosae (foto 1). Viimast kinnitas ka P.

Foto 1. Inimese nookpaelussi Taenia solium’i
vastsevorm (Cysticercus cellulosae) sea lihaskoes (http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/
disease-images.php?name=taenia)
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van Beneden 1854. a. Seose T. saginata ja
veistel leitud vastsevormide (Cysticercus
bovis) vahel tegi kindlaks R. Leuckart
1861. a.
Antiikrahvad tundsid ka Echinococcus
granulosus’e vastseid. Hippokrates on
märkinud vesitsüste inimese kopsus. Ta
võrdles neid „kasvajatega, mis sisaldavad
vett“, mida leitakse vahel ka sigade ja
veiste lahangul. Ta teatas ka ajutsüstidest
ringliikumisest tabandunud kitsedel, mis
võiksid olla tsönuurid (Coenurus cerebralis) ehk paelussi Taenia multiceps’i vastsed. Hiljem kirjeldab Galenos vesitsüste
maksas ja silmas, tundmata ära nende
loomset päritolu.
Vereimiussi
Schistosoma
haematobium’i munad aastast 1250 eKr on avastatud Egiptuse muumiate neerudes. R.
Hoeppli järgi tekitasid need parasiidid
hematuuriat, mida on kirjeldatud Ebersi
papüüruses „a.a.a. haiguse“ nime all.
Teisi imiusse, neist eriti maksakaane,
on kirjeldatud palju hiljem. J. de Brye oma
teoses „Le Bon Bergier“ (1379) märgib
esimesena lammastel „usse, mis laostavad looma maksa ja millesse ta sureb“.
Autor peab haigusetekitajaks „ühte väikest ümmargust ja hästinähtavat lehekest,
mida nimetatakse kaaniks ja mida utt soovib süüa, aga see on talle liiga kahjulik“.
Aastatel 1663–1665 oli Prantsusmaal distomatoosi (dikrotsölioosi) epideemia lammastel ja noorveistel. 17. saj lõpus kirjeldab F. Redi teaduslikult maksakaani oma
teoses „Osservazioni sugli animali viventi
che si trovano negli animali viventi“.
1728. a kirjeldab P. Chabert teeniaid
mäletsejalistel ja koertel, „kes on sama
vastuvõtlikud nende paelusside suhtes,
kui lammas kaani suhtes“.

nevaid usse, mis võiksid olla silmaussid
telaasiad (Thelazia sp). L. Columella (1. saj),
Chiron ja Vegetius (4. saj) on maininud
hobuse tabandust hobusesolkme Parascaris equorum’iga ja selle kliinilisi nähte.
Columella kirjeldas vasikasolkme Toxocara
vitulorum’i parasiteerimist vasikatel. Oefele
arvates tundsid egiptlased võib-olla naaskelsabalisi inimesel (Enterobius vermicularis e linaluu-uss), Moulé’ järgi kreeklased
kindlasti. Viimase autori arvates saavad kirjeldatud sümptomid olla omased ainult
oksüuriididele (E. vermicularis): öine päraku sügelemine (Hippokratese järgi „õhtul
ussid vaevavad“), külmavärinad, suguelundite tabandus, laste nakatumine. Hobuse
soolte strongüloosi on kirjeldanud T. Borgognoni 1266. a kirjutises „De vermibus de sa
Mulomedicina“, kus ta räägib „ussidest, kes
sünnivad kõhus“.
Nn Medina niitussi (Dracunuculus
medinensis) on Oefele järgi märganud
juba babüloonlased ja teda on kirjeldatud
Egiptuse Päikesejumala müütides. Seda
parasiiti on maininud ka Plutarchos (46–
120), Galenos ja Avicenna (980–1037).
Vanad kreeklased ja roomlased pidasid
elevantsust (peamine tekitaja niituss Wuchereria bancrofti) pidalitõveks ja sulgesid
haiged kinnisesse ruumi või surmasid
need, kui tegu oli võõramaalastega (foto
2).
L. Moulé’ järgi on kulliliste laugude
filaariaid (Filaria abbreviata) 13. saj märkinud D. Pepagomen ja J. Actuarios, nad
avastasid ka piugussi (Trichocephalus e
Trichuris). Samal ajastul kirjeldas Tardif
ümarusse lindude kurgus (Syngamus
trachea) „kui nad haigutasid, et saada lahti

Ümarussid

Ümarusse tundsid juba iidsed egiptlased,
vastavalt ülestähendustele Ebersi papüürusel. Oefele (u 1900) järgi on kreeklased
(Aristoteles, Hippokrates) nimetanud solkmeid nende silinderja kuju tõttu helmintideks („helmins“), roomlased aga „lumbricus“. Hippokrates ja Galenos on kirjeldanud silindrilisi usse (tõenäoliselt Ascaris
lumbricoides) inimesel. Galenos täpsustas, et „nad on tekkinud soole ülemistes
osades, kust nad ronivad vahel makku ja
isegi ülespoole, tekitades köha“.
„Nei Ching’is“ (Hiina) on umbes 250 eKr
mainitud hobuste või kaamelite silmas paik-

Foto 2. Elevantsus (haigustekitaja Wuchereria
bancrofti) inimesel (http://en.wikipedia.org/wiki/
Lymphatic_filariasis)
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parasiitidest“. F. Smithi (1857–1929) arvates oli veisel Filaria lacrymalis’t (Thelazia
lacrymalis?) kirjeldanud Grisone 1429. a.
1570. a kirjeldas J. de Clamorgan neeruussi (ilmselt Dioctophyme renale) hundil, 1645. a Severinus suuri usse seal (kas
Macracanthorhynchus
hirudinaceus?).
Esmakordselt vaatles hobusel kõhuõõnes
„hobuse vesises koemahlas“ parasiteerivat ümarussi D. Royo 1730. a. P. Abildgaard nimetas selle 1789. a Setaria equina’ks.
Keeritsussi avastas alles 1828. a Peacock
Londonis, vastsete esmakirjelduse andsid
1835. a J. Paget ja R. Owen. Ussi arenemistsüklit selgitas 1860. a F. Zenker, tõestades, et üks sellisesse haigusesse surnud
naine sõi keeritsussidest tabandunud sea
liha. Keeritsussi esmase nimetuse Trichina, mis oli juba varem antud ühele kahetiivalisele, muutis A. Railliet Trichinella’ks
1895.–1896. a.
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Ainuraksed
Neid väga väikseid parasiite ei olnud võimalik avastada enne mikroskoobi leiutamist (A. van Leeuwenhoek, 1695). Tema
vaatles esimesena koktsiidide ootsüste
jänese sapis.
Samal ajal oli juba tuntud hobuste
kargtaudi tekitaja Trypanosoma equiperdum’i kahjustav toime. Araablased kartsid
seda haigust väga. Haigusetekitaja identifitseeris hobustel Amnon 1793. a.

Kasutatud kirjandus
Blancou, J. Les anciennes méthodes de surveillance et de contrôle des maladies parasitaires
des animaux. Recueil de Medecine Veterinaire, 1996, 172, 11/12, pp. 583-599.
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Kaitstud doktoriväitekiri
Ülle Jaakma
EMÜ VLI veterinaaria alusteaduste ja populatsioonimeditsiini osakond
21. novembril 2014. a. kaitses VLI veterinaaria alusteaduste ja populatsioonimeditsiini osakonna lektor Kätlin Leisson
edukalt doktoriväitekirja teemal „Ahhaltekiini tõugu hobuste skeletilihase kontraktiilsete valkude molekulaarstruktuur
sõltuvalt hobuse vanusest, soost ja põlvnemisest“. Töö juhendajaks olid professor
Ülle Jaakma ning professor Teet Seene
Tartu Ülikooli spordibioloogia ja füsioteraapia instituudist. Oponendiks oli professor Catherine McGowan Liverpooli Ülikoolist.
Doktoritöös uuriti ahhal-tekiini tõugu
hobuste skeletilihase müosiini raskete ja
kergete ahelate jaotust, selgitati müosiini
isovormide jaotuse muutust organismi
vananemise käigus ja isovormide jaotuse
erinevusi isas- ja emasloomade vahel.
Võttes arvesse põlvnemist, selgitati lihaskiutüüpide päritavust tõu piires.
Hobuse kehamassist moodustavad
skeletilihased 45–55%. Skeletilihase valk
müosiin vastutab lihase kontraktsiooni

Foto 1. Lihasbiopsia tegemise koht kesksest tuharalihasest (ülemine) ja lateraalsest pakslihasest
(alumine)

eest. Müosiinimolekul sisaldab kahte rasket ja nelja kerget ahelat. Müosiini erinevate isovormide sisaldusest tulenevalt liigitatakse skeletilihased kiireteks ja aeglasteks. Müosiini raskete ahelate (MyHC) isovormid I, IIa ja IIx on hobustel aluseks viiele lihaskiutüübile: I, I/IIA, IIA, IIA/IIX ja IIX.
Nende kontraktiilsed omadused ning
energiatootmise süsteem määravad ära
lihase kiirus-, jõu- ja vastupidavusomadused. Koormusele parema vastupidavusega hobustel on rohkem I ja IIA tüüpi lihaskiude, IIX tüüpi lihaskiud on aga iseloomulikud kiiretele hobustele. Müosiini kerged ahelad (MyLC) on seotud müosiini
kaela piirkonnaga ning jaotuvad aluselisteks (MyLC 1fast, MyLC 1slow ja MyLC 3fast)
ning regulatoorseteks (MyLC 2fast ja MyLC
2slow) isovormideks. Iga müosiini raske
ahel on seotud ühe regulatoorse ja ühe
aluselise kerge ahelaga. Aeglastes lihaskiududes domineerivad aeglased ja kiiretes lihaskiududes kiired müosiini kerge
ahela isovormid.

Foto 2. Lihasbiopsia võtmine Utrechti Ülikoolis
(Kätlin Leisson ja Utrechti Ülikooli loomaarstitudeng)
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Ahhal-tekiini hobune on maailma vanimaid kuumaverelisi tõuge, esimesed
tõendid sellest tõust pärinevad 3000 aasta
tagusest ajast. Seda tõugu on kasutatud
enamiku tänapäeva hobusetõugude, sh
eelkõige inglise täisverelise ratsahobuse
aretuses. Ahhal-tekiini hobusel on erakordne vastupidavus, ta suudab läbida
sadu kilomeetreid rasketes tingimustes.
Samuti võivad seda tõugu hobused arendada suurt kiirust ja sageli kasutatakse
neid kiirusspordis (galopivõidusõitudes).
Ahhal-tekiini hobuse skeletilihase kiulist
koostist senini uuritud ei ole.
Lihasuuringute tegemiseks koguti lihasbiopsiaproovid ahhal-tekiini tõugu hobustelt vasakust gluteus medius’e lihasest, u
15 cm puusanukist kaudodorsaalselt 60
mm sügavuselt. Enne biopsiaproovi võtmist tehti hobustele üldanesteesia ksülasiiniga (1 mg/kg i.v.) ning lokaalanesteesia
2% lidokaiiniga (10 ml). Müosiini raskete
ja kergete ahelate isovormide lahutamiseks ja identifitseerimiseks kasutati naatrium-dodetsüülsulfaat-polüakrüülamiidgeelelektroforeesi (SDS-PAGE).
Uurimistöös leiti, et ahhal-tekiini tõugu
hobuste skeletilihases moodustavad müosiini raskete ahelate MyHC I ja IIa isovormid koos umbes poole (49,4%) kogu
müosiini raskete ahelate isovormidest.
Kuna need isovormid on iseloomulikud
head aeroobset energiasüsteemi omavatele lihaskiududele, millel on suurem vastupidavus- ja regeneratsioonivõime kehalisest pingutusest tulenevate lihaskahjustuste suhtes, siis saadud tulemus võib olla
üheks seletuseks ahhal-tekiini tõugu
hobuste võimele teha pikaajalist kehalist
tööd. Seda, et ahhal-tekiini hobused suudavad arendada lühidistantsidel ka suurt
kiirust, on võimalik seletada nende skeletilihase müosiini raskete ahelate isovormide IIx suure osakaaluga, mis moodustab
samuti umbes poole kogu MyHC isovormide sisaldusest. Uuringud näitasid, et
ahhal-tekiini tõugu hobustel varieerub
skeletilihase müosiini raskete ahelate isovormide sisaldus indiviiditi ulatuslikult. Nii
oli mõnedel ahhal-tekiini hobustel sarnaselt araabia täisverelisele hobusele rohkem aeglaseid lihaskiude, teistel aga rohkem kiireid lihaskiude – sarnaselt inglise
täisverelise ning veerandmiilihobustele.
Kui müosiini raskete ahelate osatäht-
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sus skeletilihase kokkutõmbekiiruse funktsioonis on juba hästi teada, siis müosiini
kergete ahelate roll lihase kontraktiilses
aparaadis pole veel täiesti selge. Antud
töö on maailmas esimene, mis uuris kergete ahelate isovormide sisaldust hobuse
skeletilihases. Tõenäoliselt on MyLC isovormide funktsionaalne osatähtsus seotud
vastavate müosiini raskete ahelate isovormidega, kuna on leitud, et eksisteerib nendevaheline suur afiinsus.
On teada, et lihaskiutüüpide jaotus
muutub elu jooksul. Inimestel ja närilistel
suureneb vananemisel müosiini raskete
ahelate I isovormi sisaldus. Vanematel
(üle 20 a) hobustel on aga täheldatud hoopis IIx isovormide sisalduse suurenemist.
Samasugune tendents tuvastati ka ahhaltekiini tõugu hobuste puhul. Kuigi inimestel ja närilistel on põhjalikult uuritud vananemise mõju müosiini raskete ja kergete
ahelate isovormide jaotusele, pole selle
põhjused veel selged. Hobustel on muutused lihastes seoses vananemisega vastupidised inimestel ja närilistel tekkivate
muutustega, kuid et hobustel on vananemisega kaasnevaid muutusi lihastes seni
vähe uuritud, siis ei ole veel teada, kas erinevused on liigispetsiifilised.
Käesoleva töö tulemusena leiti, et
ahhal-tekiini tõugu täkkude ja märade skeletilihases on müosiini raskete ja kergete
ahelate isovormide sisaldus erinev –
märade skeletilihases oli MLC 3fast ja MHC
IIx isovormide sisaldus suurem kui täkkude lihases, kuid täkkude skeletilihased
sisaldasid omakorda rohkem I ja IIA tüüpi
lihaskiude. Samasuguse tulemuseni on
jõutud ka varasemates uuringutes teiste
hobusetõugude (andaluusia hobune, inglise täisvereline hobune, traavlid ning araabia hobune) kohta.
Hobustel on palju uuritud sportlikku
võimekust iseloomustavate näitajate päritavust, kuid vähe on tehtud vastavaid
uuringuid lihaskiutüüpide kohta. Lihaskiutüüpide päritavust on põhjalikult uuritud
veistel ja sigadel seoses liha kvaliteedi
parandamisega aretuse abil. Kuna enamik
hobusetõuge on juba aretatud spetsiifilises suunas – kas veotööks, hüppevõime,
kiiruse või vastupidavuse suunas – siis
see on ka ilmselt põhjus, miks ei ole tehtud laialdasemaid uuringuid põlvnemise
mõjust lihaskiutüüpidele ühe tõu piires.

VARIA
Doktoritöö käigus selgus, et suurim päritavuskoefitsient ahhal-tekiini tõugu hobuste
skeletilihase müosiini raskete ahelate isovormidest on MyHC I isovormil, kiiretel
isovormidel oli see väiksem. Samasugune
tulemus on varasemalt saadud ka prantsuse anglo-araabia ning andaluusia
hobuste kohta. Kergete ahelate isovormidest oli suurim päritavuskoefitsient MyLC
1fast isovormil. Kuigi araabia ja andaluusia
hobustel on kirjeldatud ema- ja isapoolset
mõju lihaskiudude isovormide sisalduse-

le, siis meie uurimistöös märkimisväärseid erinevusi ahhal-tekiini tõugu täkuliinide ja märaperekondade vahel ei leitud –
samas kui indiviiditi varieerub ahhal-tekiini
tõugu hobustel skeletilihase müosiini raskete ja kergete ahelate isovormide sisaldus ulatuslikult. Põhjalikum pärilikkuse
mõju selgitamine lihaskiutüüpide kujunemisel hobuse skeletilihases võimaldaks
teha paremaid valikuid aretustöös, kuid
selleks on vaja teha täiendavaid uuringuid
suurema arvu hobustega ühe tõu piires.
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Helsingi Ülikoolis kaitstud veterinaarteaduste
doktoriväitekiri
Toomas Orro
EMÜ VLI kliinilise veterinaarmeditsiini osakond
Käesoleva aasta 9. jaanuaril kaitses Helsingi Ülikoolis teemal „Effects of diet on
the intestinal microbiota, bacteria-derived
metabolites and digestive enzymes in
healthy dogs“ veterinaarteaduste doktorikraadi dr Ingrid Hang.
Humaanmeditsiini teadustöödest on
selgunud, et toitained mõjutavad seedesüsteemi erinevaid funktsioone ja protsesse, samuti seedeensüümide sekretsiooni,
soolestiku mikroobide kooslust ja bakteriaalset ainevahetust. Väheste uuringute
tõttu on aga vastav teadmine koerte osas
piiratud. Eriti on olnud vajaka teadustööst,
mis suudaks lisaks kõigile eelpoolnimetatuile ühtselt uurida, leida seoseid ja teha
järeldusi ka koera väga keeruka ja mitmetasandilise peremees-soolebakter koostoimimise kohta, arvestades sealjuures söödava toidu koostist. Viimati mainitu on
oluline, sest paljude seedesüsteemi haiguste üheks oluliseks võimalikuks põhjustajaks peetakse ka soolestiku bakteriaalset
kooslust.
Dr Ingrid Hangi teadustöö keskendus
toidu mõjule koera soolestiku mikrofloorale, bakteriaalse ainevahetuse saadustele
(ammoniaak, rasvhapped), soolestiku
põletikumarkerile (kalprotektiin) ja pankrease ensüümide (lipaas, trüpsiin, amülaas, elastaas) sekretsioonile. Antud töö
käigus toideti 5 beagle tõugu koerale kolme järgnevat toitu: kõrge proteiini sisaldusega (HPGM, 80% proteiini, 15% süsivesikuid), kõrge süsivesikute sisaldusega
(HCS, 17% proteiini, 72% süsivesikuid) ja
balansseeritud kuiva kommertstoitu (DC,
27% proteiini, 65% süsivesikuid). Kõigil
koertel oli ainulaadne toitude järjestusskeem, mille järgi sõid nad igat toitu 21
päeva, millele järgnes 21 päevane nn
puhastusfaas enne järgnevat toitu. Katses
olevatelt koertelt koguti roojaproove,
vereproove ja ka tühisoole sisu proove.
Uurimistöö käigus selgus, et DC-toitu
saavate koerte roojaproovid olid kõige
mitmekülgsema bakteriaalse kooslusega.
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Kõigi toitude
korral sisaldas
roe Coriobacteriales klassi
kuuluvaid baktereid,
mida
seetõttu võiks
pidada
terve
koera
„normaalse“ mikrofloora markeriks. HPGM-toit
aga põhjustas
kõigil katseloo- Foto 1. Dr Ingrid Hang
madel
kõhulahtisust, kõrgem oli ka roojaproovist
määratud soolestiku põletikumarkeri (kalprotektiin) kontsentratsioon ning tõusnud
oli ka Fusobacterium’i klassi kuuluvate
bakterite arv. Erinevates teadustöödes on
leitud tugev seos mitmete organite põletiku ja Fusobacterium’i klassi kuuluvate
bakterite vahel. Dr. Ingrid Hangi uurimistöös leiti, et isegi väga ekstreemsed proteiini- ja valgusisaldusega toidud ei mõjuta pankrease ensüümide taset vereseerumis. Samuti ei leitud korrelatsiooni söödud toidu ja roojaproovis või tühisoole
sisu proovis määratud seedeensüümide
vahel. Seega on eksokriinsel pankreasel
suhteliselt aeglane kohanemisvõime erinevate toitude suhtes ning tundub, et 21
päeva ei ole selleks ilmselt piisav aeg.
Kokkuvõtteks võib öelda, et antud uurimistöös kasutatud kõrge proteiinisisaldusega toit põhjustas Fusobacterium’i klassi
kuuluvate bakterite arvu tõusu ja antud
bakteriklass võib olla seotud määratud
põletikumarkeri (kalprotektiin) tõusuga.
Viimase tõus aga on tõenäoliselt põhjustatud tekkinud põletikulisest protsessist
seedesüsteemis, sest kõigil koertel tekkis
kõhulahtisus kõrge proteiinisisaldusega
toitu süües. Tulemuste tõlgendamisel
tuleb kindlasti arvestada ka konkreetsete
toitude kvaliteeti, töötlemisprotsesse, valgu ja süsivesikute sisaldust.

VARIA

Toivo Järvis – 70 (de me)
Toivo Järvis
EMÜ VLI veterinaaria alusteaduste ja populatsioonimeditsiini osakond

Kas tõesti? Olen
see mina?
Juba! Taolised
küsimused ringlevad peas. Aga
teha pole midagi, fakt jääb faktiks ja sellega
tuleb arvestada.
Igal inimesel on
oma, talle ainuomane elulugu,
mille kujunemisel on oluline
osa perekonnal, töö- ja seltsikaaslastel,
sõpradel, ajastul …
Kuna 70 on üsna suur arv ühe meesterahva elus ja sageli tähendab aktiivse elujärgu lõppemist, on mõistetav soov vaadata tagasi käidud teele.
Kõik algab vanematest. Minu isa lõpetas Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna 1941. aastal, saanud agronoomihariduse. See amet ja „neljakümnendad“
määrasid suuresti ära tema, minu ema ja
ka minu elukäigu. Sündisin Viljandi linna
haiglas 28. detsembril 1944. aastal. Sinna
viis mu isa oma abikaasa sünnitama Viiratsist, kus nad sellal elasid. Olid rasked
sõjaaegsed ja -järgsed aastad, mil tänu
vanemate tööle ja hoolele ma tühja kõhtu
kannatama ei pidanud. Küll oli aga meie
pere repressiivorganite jälitamise tõttu
sunnitud sageli elukohta vahetama. Nii
õppisin ma algklassides kokku viies koolis,
lõpetasin aga jälle Viljandis (Viljandi 2.
Keskkool, 1962).
Saabunud oli aeg elukutse valimiseks.
Mulle pakkus huvi arstiteadus, kaalumisel
olid nii inimesearsti- kui ka loomaarstiõpingud. Sisseastumiseksamid sooritasin
siiski Eesti Põllumajanduse Akadeemia
veterinaariateaduskonda ja olingi üliõpilane Tartus (1962). Esimesel kursusel paigutati poisid Jaama tänava ühiselamu suurde, 15 reformvoodiga tuppa. Arusaadavalt
ei soodustanud see suur „koppel“ õppimist ega puhkamist. Seetõttu sai otsitud
üks väike tuba „erakas“, hiljem elasin siiski
jälle samas „ühikas“ 2–4 kohalistes tuba-

des. See oli ilus aeg ehk elu parimad aastad (EPA), mis sellest, et küllalt sageli tuli
leppida piima asemel suhkruveega. Lisaks
stipendiumile (35 rbl) oli oluline kodune
toetus kartulite ja liha näol. Vahel sai ka
mõni tööots tehtud, pikemalt olin viimasel
kursusel ühiselamus katlakütjaks ning
patoloogilise anatoomia ja parasitoloogia
kateedris (juhataja prof Vassil Ridala) laborandiks.
Esimese kursuse lõpetanud, tuli võtta
akadeemiline puhkus, kuna ilmnesid ülepingutuse märgid (käisin ka laulmas Tartu
Üliõpilasmeeskooris Richard Ritsingu
juhendamisel ja EPA noorteansamblis Linda Tanni juhendamisel) ning raske haigus
tabas isa. 1964. aastal isa suri, minu õpingud aga jätkusid teisel kursusel 1965. a
septembrist. Nende, mulle uute kursusekaaslastega (kursusevanem ja hilisem hea
kolleeg Madis Aidnik) läksime koos kuni
stuudiumi lõpuni 1969. aastal.
Mälestused õpinguajast on head nii
värvikate õppejõudude (professorid Elmar
Vau, Julius Tehver, Johannes Kaarde,
Evald Nõmm jt) kui ka mitmete kursusekaaslaste poolest. Eredalt on meeles
õppehoone Laias (Mitšurini) tänavas, mille
hoovis histoloogia õppetöö vaheaegadel
tuli võimeldes keha- ja vaimuerksust taastada. Üliõpilasajal oli tarvis sooritada kokku 34 eksamit ja 21 arvestust, lisaks kaks
riigieksamit. Kiitusega (cum laude) lõpetamiseks sai takistuseks üks kolm esimese
kursuse sügissemestril (füüsikas). Teadusuuringuid sain „nuusutada“ viimastel kursustel. Selle väljundiks oli paljude kaasautoritega (Karl Peterson, … Madis Aidnik,
Toivo Järvis) trükis EPA teaduslike tööde
kogumikus (1968), milles minu osa oli
tühine.
Mu esimeseks töökohaks sai patoloogilise anatoomia ja parasitoloogia kateeder, vaba oli vanemlaborandi ametikoht.
Seda valikut mõjutas oluliselt tollase dotsent Jüri Parre soovitus, eesmärgiks hakata tegelema ka parasitoloogiateemalise
teadusuuringuga. Kolme aasta jooksul ma
selleks siiski aega ei leidnud, häirima hakkas ka kesine töötasu (92,5 rbl kuus). PersEesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2015
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pektiivitus sai selgemaks, kui kursuse kokkutulekutel tuli ilmsiks, et endised kursusevennad ja -õed on majanduslikult paremal järjel. Seetõttu olin üsna rõõmus, kui
dekaan Paul Saks tegi ettepaneku võtta
vastu õppejõu (assistendi) koht EPA tsiviilkaitse kursusel, põhitööks loomaarsti ja
loomakasvatuse eriala tudengite õpetamine. Töötingimuste täpsemal uurimisel
lubati, et minu teadusuuringuteks takistusi
ei tehta. Nii oligi asi otsustatud. Mitme
järgneva aasta jooksul said kõigepealt
sooritatud kandidaadimiinimumi eksamid
marksistlik-leninlikus filosoofias, inglise
keeles ja parasitoloogias. Erialaeksam toimus Moskvas Üleliidulises K.I Skrjabini
nim Helmintoloogia Instituudis, see koosnes praktilisest (diagnoosimine) ja teoreetilisest osast. Järgnes vahetu uurimistöö
ja väitekirja kokkukirjutamine. Viimaks,
1981. aasta oktoobris kinnitas Kõrgem
Atestatsioonikomisjon (VAK) kaitsmistulemuse – veterinaariakandidaadikraadi helmintoloogia erialal. Kaitsmise aeg oli 29.
aprill 1981, koht eelpoolnimetatud instituut, väitekirja teema „Metskitsede helmindid ja helmintooside tõrjemeetmed
Eestis“. Muidugi tuli töö tollal kirjutada
vene keeles, selle korrigeerimise eest olen
siiralt tänulik Jüri Parrele ja mu teisele
juhendajale vanemteadur Niina Nazarovale helmintoloogia instituudist. Teadustöö

Foto 1. Vanemlaborandina patoloogilise anatoomia ja parasitoloogia kateedris (1971). Esiplaanil
professor Vassil Ridala
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võimaldamiseks ja hõlbustamiseks oli
vajalik olla ka aspirantide nimekirjas, nii
sai minust EPA mittestatsionaarne aspirant parasitoloogia erialal (1976–1980).
1983. aastal korraldati seoses K.I. Skrjabini 105. sünniaastapäevaga üleliiduline
helmintoloogiaalane
bioloogilis-veterinaarsete teadustööde konkurss, esitatud
sai ka minu väitekiri. Tulemus oli väga
rõõmustav – vastav aukiri ja K.I. Skrjabini
mälestusmedal.
Kes oli Konstantin I. Skrjabin? Väljapaistev õpetlane bioloogia, veterinaaria ja
meditsiini valdkonnas, helmintoloogia kui
teadusharu looja NSV Liidus. Ta on Tartu
Veterinaariainstituudi (1873–1918) kuulsaim vilistlane, kes lõpetas selle kiitusega
1905. aastal. 1916. aastal kaitses ta Tartu
Veterinaariainstituudis helmintoloogiaalast
magistriväitekirja. Kogu tema edasine
tegevus oli pühendatud helmintoloogia
arendamisele Venemaal ja teistes endisesse Nõukogude Liitu kuulunud riikides.
Veel K.I. Skrjabini seoseid Tartuga: 1)
1932. aastal valiti ta Tartu Ülikooli audoktoriks; 2) 1951. aastal külastas ta Eestit,
märkides ära mahajäämust parasitoloogia
kui teadusharu arengus; 3) 1954–1957.
aastal juhendas K.I. Skrjabin Jüri Parre
(Patuse) kui Moskva Veterinaarakadeemia
aspirandi teadustööd; 4) K.I. Skrjabini 100.
sünniaastapäeval (1978) paigaldati EPA
veterinaarteaduskonna
õppehoonele
(Theatrum Zootomicum) mälestustahvel.
1982. aastal tekkis mul võimalus saada
assistendina tööd EPA veterinaarteaduskonnas, mille rõõmuga vastu võtsin.
Algus oli raske. Lisaks parasitoloogiale tuli
aastate jooksul õpetada ka viroloogiat,
väike- ja karusloomade haigusi, teadustöö
aluseid, kliinilist diagnostikat ja epizootoloogiat. Muidugi eeldas see pidevat õppimist, seda enam, et osa aineid tuli anda ka
vene õppekeelega rühmadele. Ennast
arendas see aga oluliselt, mõistmaks
sügavamalt loodust, loomi, haigusi ja ka
inimesi.
1993. aastal, olles dotsendi ametikohal,
toimus minu elus üks oluline sündmus.
Nimelt sai EPMÜ loomaarstiteaduste doktorinõukogu 9. novembri istungil kaitstud
doktoriväitekiri teemal „Uluksõraliste helmindid Eestis ja helmintooside tõrje“. Sellega seoses kuulub minu eriline tänu ühele kolmest oponendist – professor Eino
Krallile Eesti TA Zooloogia ja Botaanika
Instituudist. Ka see pikaajaline uurimistöö

VARIA

Foto 2. Kes meil
siis siin on?

ja dissertatsiooni kirjutamine toimus põhitöö kõrvalt.
Alates 1994. aastast (pärast Jüri Parre
emeriteerumist) olen professorina juhtinud parasitoloogia õppe- ja teadustööd.
Seoses kolimisega uude õppehoonesse
Kreutzwaldi 62 oli vaja sisustada parasitoloogia õppeklass, see hiljem ümber ehitada ja kõrgendatud nõuetega vastavusse
viia. Väga oluliseks pean paljude aastate
jooksul kogutud parasiitide süstematiseeritud kogu olemasolu õppeklassis. Arvukalt olen kirjutanud parasitoloogiateemalist eestikeelset õppekirjandust (kokku
18 nimetust, kus olen kas ainu- või kaas-

autor). Viis aastat kestnud töö tulemusena
valmis ja ilmus 2011. aastal uus kaasaegne kuueköiteline kõrgkooliõpik „Veterinaarparasitoloogia“, kokku 756 lk. Jüri Parre vastava õpiku ilmumisest oli möödunud 26 aastat.
Praeguseks on parasitoloogia ja invasioonihaiguste ainekursuse mahtu võrreldes varasema perioodiga oluliselt vähendatud (1994. aastal oli see 260 t, 2004.
aastal 120 t ja 2013. aastal 91 t). Selleks, et
üliõpilaste teadmisi endiste aegade tasemel hoida, on neil tarvis teha palju iseseisvat tööd õppekirjandusega. Minu hinnangul on praegune nn kontakttundide arv

Foto 3. Trihhinelloosialane täiendõpe lihainspektoritele
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Foto 4. Trükiste
näitus EMÜ
raamatukogus
(2010)

ainest arusaamiseks ja heade õppetulemuste saavutamiseks minimaalne.
Mu teadusuuringud (kas üksinda või
koos kolleegidega) on hõlmanud paljusid
uluk- ja koduloomade parasitaarhaiguseid: metskitsede, põtrade, hirvede ja
metssigade ussnugilistõbesid, hobuste,
sigade, veiste ja lammaste parasitoose,
trihhinelloosi jm. Sellega on kaasnenud
arvukad ingliskeelsed trükised rahvusvahelise levikuga teadusajakirjades ja artiklid
eestikeelsetes väljaannetes, eriti Eesti
Loomaarstlikus Ringvaates, kokku üle 260.
Muidugi on teadusuurimuste tulemusi
tutvustatud paljudel välis- ja sisekonverentsidel. Välissuhetest on mul eriti meeldiv ära märkida head, tulemuslikku pikaajalist koostööd Taani Kuningliku Veterinaaria ja Põllumajanduse Ülikooliga professor Peter Nanseni isikus. See Taani Eksperimentaalparasitoloogia Keskuse juht oli

Foto 5. Kohtunikuna
rebaste õhtul (2009)
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tõeline estofiil, kes oma panuse eest EMÜ
(EPMÜ) arengusse valiti 1993. aastal meie
ülikooli audoktoriks.
Teaduslik-organisatsioonilisest tegevusest tõstaksin esile kuulumise Rahvusvahelisse Trihhinelloosi Komiteesse, olemise
kahe Leedu teadusajakirja toimetuskolleegiumis ja pikaajalise tegutsemise EPMÜ
loomaarstiteaduse doktorinõukogu sekretärina.
Sagedane tegevus on aastate jooksul
olnud loomaomanike, loomaarstide jt
nõustamine parasitoloogiaalastes küsimustes, eriti parasiitide määramisel.
Uute parasitoloogide väljaõpetamisel
olen juhendanud mitmeid teadusmagistri,
filosoofiadoktori ja teadusdoktori kraadi
taotlejaid. Kraadi kaitsmiseni on jõudnud
neist neli.
Eelpool mainitud veterinaarparasitoloogia õpik tunnistati EV Haridus- ja Tea-

VARIA

Foto 6. Veterinaarparasitoloogia
õpiku esitlusel
EMÜ raamatukogus (2011)

dusministeeriumi poolt 2011. aasta parimaks kõrgkooliõpikuks. Ilmselt samal
põhjusel hindas Eesti Loomaarstide Ühing
mu aasta loomaarsti 2012 tiitli vääriliseks.
2014. aastal valis EMÜ nõukogu mu emeriitprofessoriks.
Ühe väga meeldiva ettevõtmisena, mis
on kestnud juba aastakümneid, tahan esile tõsta Eesti, Läti ja Leedu loomaarstiteaduskondade (instituutide) sõpruskohtumisi, kus arutatakse õppe-metoodilisi, tea-

duslikke, edasise arengu ja koostööküsimusi ning „võetakse üksteiselt mõõtu“
spordis.
Hoidkem seda ilusat traditsiooni!
Selle ülevaate lõpetuseks tänan kõiki
häid töökaaslasi positiivsete emotsioonide, oma ülikooli MTS-i (Meeste Turnimise
Selts) Aksel Tiigi juhendamisel kehalise ja
vaimse võimekuse taastamise ning üliõpilasi nooruslikkuse säilitamise eest.
Gaudeamus igitur!
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Evald Reintam
27.01.1932 – 27.12.2014
27. detsembril 2014. a lahkus igavikumaale lugupeetud kolleeg, emeriitdotsent, bioloogiakandidaat Evald Reintam. Vaid sammuke jäi puudu jõudmast
elutee tähelepanuväärse 83. verstapostini.
Evald Reintam sündis 27. jaanuaril
1932. a Harjumaal Kernu vallas talupidajate paljulapselises töökas peres noorima, viienda lapsena. Kooliteed alustas
ta kohalikus Ruila algkoolis, korraliku
põhihariduse sai aga prestiižikas Tallinna 2. Keskkoolis, endises ja praeguses
Reaalkoolis.
1950. a astus suur looduse- ja loomasõber Evald Tartu Ülikooli Loomaarstiteaduskonda. Tolle aja kiirete muutuste virvarris sai ta õppida lisaks veel ka
Tartu Ülikooli Veterinaariateaduskonnas
ja vastloodud EPA Veterinaariateaduskonnas, mille ta 1955. a ka cum laude
diplomiga veterinaararstina lõpetas.
Oma ligi 44 aastat teaduskonnas
kestnud töömeheteed alustas ta aga
juba viimase kursuse üliõpilasena tolleaegse loomatervishoiu kateedri laborandina 1954. a. 1954–1956. a töötas ta
samas juba vanemlaborandina.
Kuna vastloodud EPA Veterinaariateaduskonnas oli suur puudus kvalifitseeritud õppejõududest, siis suunati
andekas ja aktiivne Evald 1956. a sihtaspirantuuri Moskva Veterinaariaakadeemiasse põllumajandusloomade füsioloogia erialale. Samas valmis ka kandidaadiväitekiri teemal „Suhkru ja lendavate rasvhapete sisaldusest veiste
veres“, mille ta 1961. a aprillis Moskva
Timirjazevi nim Põllumajanduse Akadeemias ka edukalt kaitses. Lisaks bioloogiateaduse kandidaadi kraadile võttis Evald paljurahvuselisest Moskvast
kaasa hea vene keele suhtlusoskuse ja
erialased tutvused. Ja nagu näitas elu,
tulid kõik need asjad talle kasuks edaspidises õppejõu- ja teadlasetöös.
Pärast aspirantuuri asus Evald õppetööd tegema füsioloogia ja loomatervishoiu kateedri assistendina. Järgnevad
õppejõu ametiredeli astmed läbis Evald
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Reintam kiiresti: 1961–1964 vanemõpetaja, 1964–1967 dotsendi kt, dotsent
1967 ja edaspidi. Dotsendina töötas ta
kuni pensioneerumiseni 1997. a.
Kadunu põhitööks sai füsioloogia
õpetamine veterinaaria, loomakasvatuse ja kaugõppeteaduskonna üliõpilastele. Selle kõrval tuli tal õpetada veel sissejuhatust erialasse, üldbioloogiat,
geneetikat, asendajana õpetada patoloogilist füsioloogiat, farmakoloogiat.
Tänu talle omasele eruditsioonile sai ta
kõige sellega aga hästi hakkama.
Intensiivse õppetöö kõrval valmis
Evald Reintamil hulk ajakohaseid õppemetoodilisi materjale. Ta oli 1966. ja
1986. a. ilmunud „Koduloomade füsioloogia“ õpiku kaasautoriks. Korduvalt
anti välja ja täiendati füsioloogia laboratoorsete tööde juhendit (eesti ja vene
keeles), samuti brošüüre, kontrollküsimustikke jms füsioloogia üksikpeatükkide kohta. Dots E. Reintam oli initsiaatoriks video- ja arvutitehnika juurutamisel
õppematerjali omandamiseks ja ajalooliste loomkatsete asendamisel elementaarteadmiste hankimisel alternatiivmeetoditega (füsioloogiaalased õppefilmid, videofilmid, internet).
Ta hakkas esimesena kasutama
videotehnikat, valmistas ise mitmeid
füsioloogiaalaseid õppefilme, tegeles
internetisüsteemi kasutamisega õppeja teadustöös.
Teadustöös oli Evald Reintami pea-
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tähelepanu suunatud veiste lipiidide
ainevahetusele, aga ka süsivesikute
ainevahetuse ja happe-leelisseisundi
iseärasustele veistel. Lisaks ilmus
temalt rida töid, mis käsitlesid õppemetoodilisi ja teadusajaloolisi küsimusi.
Kokku oli Evald Reintam üle 120 teadustrükise, 2 õpiku ja 15 õppevahendi
autoriks või kaasautoriks. Koos abikaasa Õie Reintamiga oli ta ka ühe NSVL
autoritunnistuse kaasautoriks.
Omnes, quantum potes, iuva (aita
kõiki nii palju kui suudad) – alati abivalmis ja vastutuleliku kolleegina võttis ta
enda kanda väga mahukaid ja vastutusrikkaid ülesandeid. Ta oli 30 aastat Eesti
Füsioloogia Seltsi juhatuse liige ja laekur, 1984–1989. a Tartu Ülikooli erialanõukogu liige. 1990. aastast Eesti Akadeemilise Loomakaitse Ühingu üks asutajatest (asutajaliige) ja asepresident,
Eesti Loomaarstide Ühingu taasasutajaliige, Eesti Loomaarstliku Ringvaate toimetuse liige, selle võrguversiooni ja
veebilehe kujundaja, Tähtvere Päevakeskuse, Dotsentide ja Teadurite Klubi
aktiivne liige. Lisaks kõigele eelnimetatule leidus tal alati aega
ja tahtmist osa võtta pea
kõikidest loomaarstitudengite üritustest. Tema
videomälestused
teaduskonna „rebasekslöömise“ pidudest on värvikaks osaks teaduskonna
ajaloost.
Alates 2004. aastast
kuni pea elu lõpuni tegeles ta PHARE programmi abil muretsetud arvutiklassi töö korraldamise
ja haldamisega teaduskonnas. Ta oli ka rahvusvahelise üliõpilasliikumise ja InterNICHE kontaktisik.
Hon est census super sensum salutis corporis – pole suuremat varandust
kehalisest tervisest. Kahjuks polnud
Evaldit tervisega eriti õnnistatud. Elu
jooksul tuli tal mitmel korral ihuhädadega võidelda, kuid temale omase stoilisusega oli ta nendest lihtsalt üle.
Evald oli Tartu Sulgpallurite Klubi
Minton asutaja ja kauaaegne aktiivne
osaline. Mens sana in corpore sano,

selleks, et terves kehas oleks terve
vaim, ajas ta veel auväärses eas innukalt sulgpalli taga.
Evaldil meeldis vaielda eriti poliitika
üle ja seda ad hominem, argumenteeritult, faktidele toetudes. Üldiselt oli Evald
aga rohkem kirja- kui kõnemees, sest
verba volant, scripta manent – sõnad
lendavad, kirjutatu püsib! Hea inglise
keele tundjana ja alati abivalmina aitas
ta sageli kolleege ingliskeelsete artiklite
ja kirjade koostamisel ja tõlkimisel.
Abielus oli Evald Reintam Õie Reintamiga (kuni 1955 Toming), Eesti arstiteadlase ja füsioloogi, meditsiinidoktori
ja TÜ füsioloogia kateedri professoriga.
Abiellusid nad 26. veebruaril 1955. a.
Sel ajal (1954–1957) õpetas Õie Toming
füsioloogiat EPA veterinaariateaduskonnas. Neil sündis kaks poega: Olav
(1956) ja Jaan (1960). Olav lõpetas isa
eeskujul veterinaariateaduskonna. Lastelastega oli Evald õnnistatud – kokku
oli tal neid 7. Olavil 3 poega ja 2 tütart,
Jaanil poeg ja tütar.
Evald oli innukas oma suguvõsa
uurija arvuti ja veebi vahendusel.
Erudeeritud, abivalmist, vastutulelikku ja
sõbralikku kolleegi olid
päikesepaistelisel jaanuarikuu päeval teenitud igavesele puhkusele
ära saatmas arvukad
omaksed,
sugulased,
kolleegid, endised õpilased ja tuttavad.
Aitäh Evald Reintam!
Õppejõu ja teadlasena
tegid sa palju veterinaarfüsioloogia arendamiseks. Inimesena olid
sa eeskujuks oma arvukatele õpilastele.
Sa elasid väärika elu.
Dura necessitas – eks igasugune
surm ole ju karm paratamatus. Kuid eks
inimene ela ju edasi – lastes, lastelastes, mälestustes.
Evald Reintam – olgu mälestus
sinust helge ja puhas nagu see kaunis
talvepäev, mil saatsime su igavikumaale. Puhaku Su põrm rahus!
Kolleegide nimel Toivo Suuroja
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