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Kasside immuunpuudulikkuse viiruse ja kasside 
leukeemia viiruse levimus Tartu varjupaiga 
kassidel: seosed vanuse, soo, riniidi ja 
haptoglobiini kontsentratsiooniga vereseerumis
Kertu Brutus

Janne Orro Loomakliinik

2017. aasta kevadel kaitsesin oma veteri-
naarmeditsiini eriala lõputöö kasside im-
muunpuudulikkuse viiruse ja kasside leu-
keemia viiruse teemal. Uurimistöö peamised 
eesmärgid olid eelmainitud viirushaiguste 
levimuse ning nakatumise riskifaktorite tu-
vastamine, samuti akuutse faasi proteiini 
haptoglobiini kontsentratsiooni seoste leid-
mine nakatumise ja tuvastatud riskiteguri-
tega. Antud artiklis on toodud ülevaade mai-
nitud haigustest, läbiviidud uurimistööst ja 
selle tulemustest.

FIV lühiülevaade
Kasside immuunpuudulikkuse viirus (ingl fe-
line immunodeficiency virus, FIV) on kas-
laste retroviroos, mida iseloomustab pikk 
peiteperiood, mille jooksul nakatunud loo-
made immuunfunktsioon langeb. Sageda-
semad kliinilised haigustunnused on anorek-
sia, depressioon, palavik, konjunktiviit, sto-
matiit, rinotrahheiit, enteriit, lümfomegaalia, 
generaliseerunud nahainfektsioonid ja kas-
vajate tekkimine. Hematoloogilise kõrvale-
kaldena võib leida tsütopeeniaid.

Haigestumise võib jagada staadiumiteks. 
Akuutne faas võib olla asümptomaatiline või 
iseloomustuda 1–4 nädalat kestvate kergete 
häiretega üldises seisundis: isutuse, loidu-
se, palavikuga. Järgneb varieeruva pikkuse-
ga asümptomaatiline periood. Perioodi pik-
kus sõltub viiruse alamtüübi patogeensusest 
ja kaasnevatest infektsioonidest ning võib 
kesta aastaid või hoopis vahele jääda. Lõpp-
staadiumis kasside omandatud immuun-
puudulikkuse sündroom (ingl feline acqui-
red immunodeficiency syndrome, FAIDS) 
iseloomustub raskete sekundaarsete infekt-
sioonidega, neoplaasiate ja harvem ka neu-
roloogiliste häiretega. Pooltel kassidest esi-
neb ultseroproliferatiivset stomatiiti. FIV-po-
sitiivsetel kassidel on lümfoomi ja leukee-
miasse haigestumise risk viis korda kõrgem 
kui tervetel kassidel. Immuunkomplekside 
ladestumise tagajärjel võib tekkida uveiit või 
glomerulonefriit. Selles staadiumis on loo-
ma oodatav eluiga vähem kui aasta.

Kõige tavalisem FIVi nakatumine toimub 
hammustushaavade kaudu kasside omava-
heliste kakluste käigus. Nakkuse korral esi-
neb viirust kõigis kehavedelikes. Nakkuse 

diagnoosimiseks on kõige mugavam mää-
rata kiirtestiga antikehade olemasolu see-
rumis. Kiirtestidel on võrdlemisi kõrge sen-
sitiivsus ja spetsiifilisus, seega nakkuse kin-
nitamiseks ja välistamiseks sobivad need  
hästi.

Teadaolevalt FIV-positiivseid kasse loo-
maomanik vabalt õue liikuma laskma ei 
peaks. Steriliseerimine/kastreerimine on 
soovitatav vähendamaks viiruse ülekandu-
misvõimalust. Elusviirusvaktsiine ei tohiks 
positiivsetele kassidele manustada, kuna im-
munosupressiooni tõttu võivad nad vaktsii-
ni tagajärjel haigestuda. Inaktiveeritud vakt-
siinidega võib tavapärast vaktsineerimist jät-
kata ka nakatunud loomal, kuna inaktiveeri-
tud haigustekitaja haigestumist kaasa ei too. 
Toortoitu (töötlemata liha, piimasaadused) 
peaks vältima, kuna nõrgestatud immuun-
süsteemiga kass on ka toidust pärinevatele 
infektsioonidele vastuvõtlikum. Heade sööt-
mis-pidamistingimuste korral ei pruugi FIV-
positiivne kass olla tervest kassist lühema 
elueaga.

Retroviirusvaktsiini loomine on keeruli-
ne viiruse sagedase muteerumise tõttu. FIV-i 
vaktsiin on küll olemas, kuid WSAVA (World 
Small Animal Veterinary Association) soovi-
tab vaktsineerida vaid kõrge nakatumisriski-
ga kasse.

Teoreetiliselt on FIV-nakkuse raviks või-
malik kasutada antiviraalset ja immunomo-
duleerivat teraapiat, mille hulka kuuluvad zi-
dovudiin ning interferoonid. Ravi on eluaeg-
ne ning kulukas, kuid mujal maailmas on se-
da omaniku soovil kasutatatud. Näiteks Hor-
vaatias Zagrebi ülikooli kliinikus kasutatakse 
nii inimeste kui kasside interferooni väideta-
valt päris heade tulemustega (personaalne 
kommunikatsioon dr Matko Perharićiga Zag-
rebi ülikoolist).

FIV on globaalselt levinud, selle levimus 
varieerub sõltuvalt regiooni loomapidamis-
tavadest. Põhja-Euroopas on levimus ma-
dalam (ca 2–6%) kui Lõuna-Euroopas (ca 
8–11%, Itaalias 30%). Meie naaberriikidest 
on levimust uuritud Soomes (6,6%, Sukura 
jt, 1992) ja Venemaal (16%, Pavlova jt, 2015). 
Levimus on kõrgem hulkuvate ja teisi haigu-
si põdevate loomade hulgas.
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FeLV lühiülevaade
Kasside leukeemiaviirus (ingl feline leuke-
mia virus, FeLV) on samuti kaslaste retro-
viroos, mis iseloomustub kõrge kasvaja-
riski, immunosupressiooni, hematoloogi-
liste muutuste, neuroloogiliste ja reproduk-
tiivsete häirete ning kassipojaeas nakatumi-
sel hääbuva kassipoja sündroomiga (ingl fa-
ding kitten syndrome). Nakatumine FeLViga 
lühendab kassidel oodatavat eluiga oluliselt 
rohkem kui FIV-iga nakatumine.

Nakatumine toimub enamasti orona-
saalselt lakkumise või hammustamise käi-
gus, aga ka viirusega saastunud toidunõu-
de jagamisel või in utero. Kliiniliste haigus-
tunnuste hulka kuuluvad palavik, anoreksia, 
diarröa, riniit, konjunktiviit, stomatiit, uveiit, 
müeloproliferatiivsed haigused. Lümfoomi 
haigestumise risk tõuseb nakkuse korral 62 
korda.

Nakkuse diagnoosimiseks on ka sel pu-
hul kõige kiirem ja mugavam kasutada viiru-
se antigeeni määramist kiirtestiga. Kassipoe-
gade testimist seejuures maternaalsed anti-
kehad ei sega.

FeLV-i vaktsiin on olemas, kuid soovitus-
lik on vaktsineerida vaid kõrge nakatumis-
riskiga kasse. Nakatunud kasside soovitus-
likud söötmis-pidamistingimused ja ravivõi-
malused on sarnased FIV-positiivsete kassi-
de omadele.

Ka FeLV on levinud kogu maailmas ning 
jääb enamasti FIV-i levimusele alla. Soomes 
on FeLV levimuseks leitud 1% (Sukura jt, 
1992) ja Venemaal 16% (Pavlova jt, 2015). 
Kliiniliselt haigete loomade hulgas on levi-
mus kõrgem kui tervete kasside seas.

Nii FIV kui FeLV inaktiveeruvad tavalis-
te desinfektsioonivahendite, nagu etanool, 
toimel. Kliinikukeskkonnas on viiruste eda-
sikandumist ära hoida ülimalt oluline ning 
häid hügieenitavasid järgides küllaltki lihtne.

Haptoglobiin
Meie uuringus kasutatud haptoglobiin (Hp) 
on akuutse faasi proteiin. Akuutse faasi pro-
teiinid moduleerivad immuunvastust ning 
nende kontsentratsiooni määramist saab ka-
sutada haiguste diagnoosimisel, prognoosi 
andmisel ja ravivaste jälgimisel. Hp kont-
sentratsioon seerumis tõuseb põletiku, in-
fektsiooni, neoplaasia või trauma korral kii-
resti, andes märku ka subkliinilisest haigu-
sest, ning selle tase alaneb haiguse taandu-
misel kiiresti, olles hea indikaator ravi efek-
tiivsusest.

Kassidel on haptoglobiini taseme tõusu 
seostatud mitmete seisunditega: aneemia, 
põletikulised haigused, Dirofilaria immitis’e 
nakkus, FIP, FIV, kirurgiline trauma, hospi-
taliseerimine, ülemiste hingamisteede hai-
gused. Füsioloogilist baastaset määravaid 

uuringuid ei ole praeguseks väga palju ja  
tulemused selles osas varieeruvad, kuid 
enamasti peetakse normaalseks terve kas-
si seerumi haptoglobiini sisaldust alla 4 g/l. 
Referentsväärtus varieerub indiviidide vahel 
ja sõltub ka kassi vanusest. Kõige kindlam 
oleks kasutada looma iseenda referentsina: 
määrata Hp haiguse eri faasides. Samas on 
väga suur kontsentratsiooni tõus kindel ohu-
märk.

Uurimistöö ülesehitus, tulemused 
ja arutelu
Materjal ja metoodika
Uurimistöös kasutati Tartu Loomade Var-
jupaiga kassidelt Janne Orro loomakliini-
kus aastatel 2014–2015 kogutud andmes-
tikku ja seerumiproove. Varjupaiga kassidele 
tehti kliinikus FeLV/FIV Speed Duo kiirtest ja 
pandi kirja nende teadaolevad andmed (va-
nus, sugu, tõug) ja teiste kliiniliselt tuvas-
tatavate haiguste esinemine. Kõigi kasside 
seerumiproovid säilitati. Hiljem määrati la-
boris seerumiproovide haptoglobiinisisaldu-
sed kasutades algselt sigadele välja töötatud 
spektrofotomeetrilist meetodit, ning teostati 
statistilised analüüsid. Valimisse kuulus 173 
varjupaigakassi.

Tulemused ja arutelu
Suurem osa meie valimisse kuuluvatest kas-
sidest olid kliiniliselt terved isased. Esinenud 
haigusseisunditest oli kõige sagedasem ri-
niit. Uuringus tuvastasime FIV-i levimuseks 
173 Tartu varjupaiga kassi hulgas 13,3%. 
Varjupaiga kassid kuuluvad kõrge riskiga 
loomade rühma ja tulemust ei saa kindlasti 
kogu kassipopulatsioonile üle kanda. Meie 
valimis oli FeLV-positiivseid kasse vaid kolm 
ehk 0,6%. Uuringutulemused näitavad, et 
retroviirused on Eesti kassipopulatsioonis 
murekohaks ja nende ulatuslikumale diag-
noosimisele ja leviku vähendamisele tuleks 
rohkem tähelepanu pöörata.

Isastel kassidel oli kõrgem FIV-i haigestu-
mise risk võrreldes emaste kassidega. Teis-
te võimalike riskiteguritega nagu vanus ja 
tõug me seost ei leidnud, tõenäoliselt liialt 
väikese valimi tõttu. FeLV nakkuse riskitegu-
reid meil tuvastada ei õnnestunud, kuna va-
limisse ei sattunud piisavalt palju nakatunud 
loomi.

Me ei leidnud seost FIV või FeLV nakku-
se ja haptoglobiini kontsentratsiooni vahel, 
mis võib olla tingitud uuringu väikesest vali-
mist. Küll aga leidsime oluliselt kõrgema Hp 
kontsentratsiooni kliiniliselt haigetel (riniit) 
ja isastel kassidel. Riniit on põletikuline hai-
gus, seega oli tulemus oodatav. Kuna seos 
riniidi ja Hp kontsentratsiooni tõusu vahel 
on tõestatud, võiks haptoglobiini määramist 
kasutada kliinilises meditsiinis põletikuliste 
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haiguste uurimisel. Isaste kasside kõrgemat 
Hp taset pole varasemates uuringutes sta-
tistiliselt tõestatud. Võib-olla on isastel kas-
sidel Hp tase juba füsioloogiliselt kõrgem, 
samas võib erinevus olla tingitud ka uuringu 
valimist – meie valimis moodustasid isased, 
hulkuvad ja kastreerimata kassid enamuse 
ja nende risk põdeda subkliinilisi haigusi on 
kindlasti kõrgem, mõjutades otseselt Hp ta-
set. Seda tulemust võiks silmas pidada Hp 
referentsväärtuste määratlemisel.

Kokkuvõtteks
Retroviirusinfektsioonid on Eesti kassipopu-
latsioonis küllaltki levinud ning nende diag-
noosimisele ja leviku vähendamisele võik-
sime rohkem tähelepanu pöörata. Akuutse 
faasi proteiinide nagu haptoglobiini kont-
sentratsiooni määramine on haiguste diag-
noosimisel ja ravivaste jälgimisel uus pers-
pektiivikas meetod, mida võiksime hakata ka 
rutiinselt kasutama.

Tänusõnad
Tänan oma lõputöö juhendajaid Toomas Or-
rot ning Elisabeth Dorbek-Kolinit. Erilised tä-
nusõnad lähevad Janne Orro Loomakliini-
kule.

K a s u t a t u d  k i r j a n d u s

Uurimistööks kasutatud kirjandus on välja toodud minu 
lõputöös. Uurimistöö on kättesaadav veebiaadressil: 
https://dspace.emu.ee/handle/10492/3333
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Antimikroobne resistentsus ja antibiootikumide 
kasutamine Eesti piimaveisekarjades
Dagni-Alice Viidu

Sadala Piim OÜ

Mikroorganismide resistentsus antibakte-
riaalsete ainete suhtes on eksisteerinud juba 
tuhandeid aastaid, kuid resistentsuse ulatus-
likum levik on toimunud pärast antibiootiku-
mide tööstusliku tootmise ja laialdase kasu-
tamise algust. Tänapäeval on see üks kriiti-
lisemaid probleeme nii humaan- kui ka ve-
terinaarmeditsiinis. Spekuleeritakse, et 2050. 
aastaks võivad resistentsete bakterite teki-
tatud infektsioonidest põhjustatud surmad 
ületada isegi kasvajatest põhjustatud sur-
made hulga. Tagamaks et bakteriaalsete in-
fektsioonide efektiivne ravimine oleks ka 
paarikümne aasta pärast võimalik, on paljud 
riigid asunud antibiootikumide kasutamist 
vähendama või piirama. Käesoleva aasta ap-
rillis kinnitas maaeluminister „Üks tervis“ al-
gatuse põhimõtetest lähtuva tegevuskava 
mikroobide antibiootikumiresistentsuse vä-
hendamiseks veterinaarmeditsiini valdkon-
nas. Tegevuskava on suunatud antibiootiku-
mide vajaduspõhisema ja kontrollituma ka-
sutamise, mikroobide antibiootikumiresis-
tentsuse monitoorimise ning antud valdkon-
dade alase teadlikkuse tõstmisele. Tegevus-
kava eesmärgiks on 2020. aastaks vähen-
dada antibiootikumide kasutamist põlluma-
jandus- ja lemmikloomadel 30% võrra.

Eestis viidi 2015.–2016. aastal läbi raken-
dusuuring „Veistelt isoleeritud Escherichia 
coli antibiootikumiresistentsus Eestis“, mille 
raames valmis minu loomaarstiõppe lõpu-
töö teemal „Vasikate roojast isoleeritud Esc-
herichia coli antibiootikumiresistentsus ja 
selle seos antibiootikumide kasutamise ning 
vasikate söötmis- ja pidamistingimustega“. 
Uuringu käigus kogusime paralleelselt va-
sikate roojaproovidega ka andmeid vasika-
te söötmis- ja pidamispraktikate kohta ning 
uurisime, milliseid raviprotokolle veiste ravi-
misel kasutatakse. Uuringusse oli kaasatud 
veidi enam kui neljandik Eesti üle 100-pea-
listest veisekarjadest ning igast farmist ko-
guti proove nii kõhulahtisusega kui ka kliini-
liselt tervetelt vasikatelt. Tulemustest selgus, 
et uurimisalustes karjades esines vasikate 
roojast isoleeritud Escherichia coli isolaa-
tidel kõige rohkem resistentsust tsiproflok-
satsiini, tetratsükliini, ampitsilliini, sulfame-
toksasooli ja trimetoprimi suhtes. Numbri-
liste väljunditena oli kõhulahtisusega ja klii-
niliselt tervete vasikate roojast isoleeritud 
E. coli resistentsus tsiprofloksatsiinile (re-
sistentsete tüvede osakaal) vastavalt 74,5% 
ja 58,1%, tetratsükliinile 71,6% ja 46,5%, 

ampitsilliinile 65,2% ja 32,6%, sulfametok-
sasoolile 61,7% ja 30,2% ning trimetoprimi-
le 44,7% ja 20,9%. Saadud tulemused kattu-
vad teiste sarnaste uuringute ja riiklike sei-
reprogrammide tulemustega, välja arvatud 
tsiprofloksatsiini osas, kus on tavaliselt lei-
tud väga madalal tasemel resistentsust. Mul-
tiresistentseid (üheaegne resistentsus vähe-
malt kolme toimeaine suhtes) E. coli tüvesid 
leiti vastavalt 67,4% ja 37,2% kõhulahtisuse-
ga ja kliiniliselt tervete vasikate roojast. En-
rofloksatsiini kasutamine vasikate ravimisel 
suurendas oluliselt kõhulahtisusega vasika-
te roojast pärineva E. coli tsiprofloksatsiini-
resistentsust. Praktiseeriva suurloomaars-
ti jaoks võib olla oluline leid, et praakpiima 
jootmine pärast ternespiimaperioodi suu-
rendas oluliselt multiresistentse E. coli esi-
nemist võõrutamata vasikate roojas. Teised 
vasikate söötmis- ja pidamistingimused iso-
leeritud E. coli resistentsust oluliselt ei mõju-
tanud. Soovi korral on minu lõputööga või-
malik tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhii-
vi DSpace vahendusel (https://dspace.emu.
ee/).

Üks moodus antimikroobse resistentsuse 
vähendamiseks on haiguste- või patogeeni- 
põhiste ravisoovituste välja töötamine ja 
rakendamine. Eestis on antibiootikumi-
de kasutamise soovitused veiste ja siga-
de ravimiseks välja antud Eesti Maaüli-
kooli teadlaste poolt ning neid tutvusta-
ti Eesti Loomaarstliku Ringvaate 2012. aas-
ta kolmandas (http://ringvaade.vet.ee/pdf/ 
Ringvaade%203_2012.pdf) ja neljandas 
(http://ringvaade.vet.ee/pdf/Loomaarstlik% 
20Ringvaade%20nr%204%202012%20(1).
pdf) väljaandes. Infot selle kohta, kas ja milli-
sel määral neid praktikas rakendatakse, ei ol-
nud siiski varem kogutud ning seetõttu sai 
minu lõputöö lisaeesmärgiks hinnata, kuidas 
kattuvad uuringualuste farmide raviskeemid 
nimetatud soovitustega. Tulemused olid kur-
vastavad, sest ükski küsimustikule vastanud 
farmidest ei jälgi välja antud ravisoovitusi 
täiel määral. Potentsiaalset ohtu kujutab en-
dast väga ulatuslik reservantibiootikumide 
kasutamine – 75% küsitletud farmidest kasu-
tasid igapäevaselt mõne täiskasvanud veis-
te või vasikate haiguse ravimisel esmavali-
ku ravimina fluorokinoloone, 82% süsteem-
selt manustatavaid 3. või 4. põlvkonna tsefa-
losporiine ja 7% kolistiini. Eraldi vajab maini-
mist, et pooled uuringus osalenud farmidest 
kasutasid erinevaid süsteemselt manusta-
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tavaid fluorokinoloone esimese valiku ravi-
mina mastiidi ravimisel ning üle poole far-
midest vasikate kõhulahtisuse ravimisel. Ki-
noloonid, 3.-4. põlvkonna tsefalosporiinid ja 
polümüksiinid on Maailma Terviseorganisat-
siooni poolt lisatud kõrgeima prioriteetsuse-
ga kriitiliselt oluliste antibiootikumide nime-
kirja, mistõttu peaks nende kasutamist või-
malikult palju piirama ja reserveerima need 
humaanmeditsiini jaoks. Töö valim moodus-
tas küll vaid neljandiku Eesti üle 100-pealis-
test veisekarjadest, kuid seda, et fluorokino-
loonide kasutamine on Eestis üleüldisel tõu-
suteel, näitab ka ravimite müügistatistika: 
müüdud fluorokinoloonide kogus (toime-
aine mass) on aastatel 2012–2015 kahekor-
distunud, samas kui näiteks müüdud beeta-
laktaamide kogus on tõusnud vaid kolman-
diku võrra. 2016. aastal on fluorokinolooni-
de müük küll ligikaudu 30% langenud, kuid 
müüdud marbofloksatsiini kogus on võrrel-
des 2012. aastaga kolmekordistunud. Anti-
biootikumiravi jätkusuutlikkuse huvides tu-
leks kinoloone mastiidiravis kasutada vaid 
lühiajaliselt (1–2 manustamiskorda) ägeda, 
üldnähtudega kulgeva kolimastiidi ravimi-
seks või juhul, kui laboratoorselt on kindlaks 
tehtud, et patogeen ei ole ühegi teise toime-
aine suhtes tundlik. Sageli on mastiiti põh-
justavad bakterid aga tundlikud ka penitsillii-
nile ning esimese valikuna oleks sobilik just 
seda kasutada. Vasikate kõhulahtisuse puhul 
oleks mõistlik diarröa tekitaja kindlaks teha, 
sest viirused, parasiidid ja ebaõiged joot-
misvõtted on samuti sagedased kõhulahti-
suse põhjustajad ning sellisel juhul antibioo-
tikumiraviks näidustust ega vajadust ei ole. 
Sõrahaiguste ja metriidi ravimisel olid küsit-
letud farmide hulgas kõige levinumad anti-
bakteriaalsed ravimid tsefalosporiinid. Kui-
gi 2012.–2016. aastal on tsefalosporiinide 
rühma antibiootikumide müügikogused kol-
mandiku võrra vähenenud, on 3.–4. põlv-
konna tsefalosporiinide (eriti tsefkvinoomi) 
kogus eraldi arvestatuna kasvanud. Euroo-
pa Liidu liikmesriikide hulgas on Eesti 3.–4. 
põlvkonna tsefalosporiinide müügistatistikas 
kõrgel kolmandal kohal, edestades muuhul-
gas Hispaaniat ja Itaaliat, kus aastane vete-
rinaarravimite kogumüük loomühiku kohta 
on viis kuni kuus korda kõrgem. Laia toime-
spektriga ning reservantibiootikumide ka-
sutamine on teatud juhtudel loomulikult õi-
gustatud, kuid nende igapäevane esimese 
valikuna kasutamine ei ole jätkusuutlik la-
hendus. Haigusetekitaja ning tema antibak-
teriaalse tundlikkuse teadmine annab sageli 
võimaluse alustada ravi kitsa toimespektriga 
antibiootikumiga ning vältida reservravimite 
põhjendamatut kasutamist. Kliiniline ja mik-
robioloogiline tervistumine sõltub mõistagi 
veel mitmetest teistest faktoritest, kuid eel-

dusel, et see ei kujuta endast ohtu patsien-
di elule, võiks ravi alustada siiski esmavaliku 
antibiootikumidega.

Sageli võib tunduda, et antimikroobne 
resistentsus on kauge ja illusoorne prob-
leem, mis otseselt mind või minu patsien-
ti ei mõjuta, kuid multiresistentsete bakteri-
te leviku tagajärg ulatub palju kaugemale kui 
individuaalse ravi ebaõnnestumine. Bakte-
rid ei tunnista riigi- ega sageli ka liigipiire ja 
jätkates veterinaariavaldkonnas samade ta-
vadega, võime ohtu seada raskete operat-
sioonide, organsiirdamise või teiste eluliselt 
oluliste protseduuride edukuse enda või jä-
reltulevate põlvede jaoks. Panresistentsete 
bakterite olemasolu ja levimine ei ole enam 
harv nähtus ning seetõttu peaks iga arst 
mõtlema, kuidas säilitada nende väheste toi-
meainete efektiivsus, mis selliste mikroobi-
de vastu veel siiski toimida võiksid. Reser-
vantibiootikumid on erandjuhtudeks reser-
veeritud ilmselge põhjusega, püüdkem neid 
mitte kuritarvitada.

Meelespea antibiootikumide mõistliku 
kasutamise tagamiseks:

–  Enne ravi alustamist tuleks veen-
duda, et tegemist on bakteriaalse 
infektsiooniga.

–  Võimalusel tuleks igakordselt enne 
antibakteriaalse ravi alustamist 
määrata haigusetekitaja ning tema 
tundlikkus antibiootikumide suhtes. 
Ka kiirdiagnostika abil on võimalik 
saada mõningaid teadmisi ja pide-
punkte raviotsuste tegemisel.

–  Aladoseerimise vältimiseks tuleks 
looma kehamass võimalikult täpselt 
kindlaks teha.

–  Iga individuaalse looma uurimise 
võimaluse puudumisel tuleks siiski 
rutiinselt uurida, millised patogee-
nid farmis levivad ja haigestumisi 
põhjustavad ning määrata nende 
tundlikkus antibiootikumide suhtes. 
See annab võimaluse raviplaane 
farmipõhiselt korrigeerida.

–  Raviskeemide koostamisel võiks 
lähtuda välja töötatud ravisoovitus-
test, millega on võimalik tutvuda 
Eesti Loomaarstliku Ringvaate 2012. 
aasta kolmandas ja neljandas välja-
andes.

–  Heade söötmis- ja pidamistingi-
muste tagamine farmis on jät-
kusuutlikum ja sageli ka tulusam 
lahendus kui pidev antibiootikumi-
ravi.
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Mets- ja kodusigade kopsuusstõbi
Toivo Järvis

EMÜ VLI emeriitprofessor

Sissejuhatus
Olen viimasel ajal saanud teavet metssigade 
kopsust leitud ümarussidest. Need on me-
tastrongülid, kes nakatavad ka kodusigu. 
Metastrongüloosi levik kodusigade hulgas 
sõltub suuresti sigade pidamisviisist. Haigus 
levib enzootiliselt seal, kus sigu lastakse ruu-
midest välja või kus neid peetakse väljas ja 
kus on palju nakatunud vihmausse. Nime-
tust „vihmaussid“ on sageli kasutatud kõigi 
viie mullas elavate suurte väheharjasusside 
sugukonna esindajate üldnimetusena. Süs-
temaatilise selguse huvides on käesolevas 
artiklis kasutatud mõistet „vihmauslased“ 
(sgk Lumbricidae).

Haigusetekitajad
Kopsupihtlased on valged või hallikasval-
ged niitjad ümarussid, kes parasiteerivad 
bronhides, sageli kaudaalsagarate tipu-
osas. Isased metastrongülid on 11–19 mm, 
emasussid aga 21–48 mm pikkused (foto 
1). Eestis on metssigadel määratud kolm 
Metastrongylus’e perekonna liiki: M. elon-

Foto 1. Metastrongülid
(http://www.lesovod.org.ua/
node/13882)

Foto 2. Michael Hobmaier 
(Eesti Põllumajandusülikooli 
loomaarstiteaduskond 
1848–1998)

Foto 3. Theatrum 
Zootomicum (Ees-
ti Põllumajandus-
ülikooli loomaarsti-
teaduskond 
1848–1998)

gatus, M. pudendotectus ja M. salmi (Järvis, 
1993). Samad liigid on leitud ka kodusigadel 
(Kaarma, 1962).

Kopsuussi arenemistsükkel
Sea kopsuussi arenemistsükli tegi kindlaks 
Tartu Ülikooli loomaarstiteaduskonna (aasta-
tel 1919–1951) saksa rahvusest teadlane-õp-
pejõud Michael Hobmaier (1886–1969, foto 
2) 1929. aastal. Sellega saavutas ta tuntuse 
kogu maailmas. Vastavad uuringud viis ta 
läbi Theatrum Zootomicum’is (foto 3), mis 
ehitati aastatel 1857–1860 ja milles looma- 
arstide õppe- ja teadustöö toimus kuni aas-
tani 1992. Professor Vassil Ridala (1906–
1985) räägitu järgi nakatas M. Hobmaier vih-
mausse metastrongülite munadega. Selleks 
olid tal nimetatud õppehoone laiadele akna-
laudadele paigutatud mullaga täidetud lille-
potid. Vihmausside nakatumist ja parasiidi-
vastsete arengut neis sai jälgida vihmausse 
lahates ja uurides. Vastsete nakkusvõime 
tehti kindlaks vihmausside söötmisega siga-
dele. Sigade koproproovide ovoskoopilisel 
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uurimisel selgus kopsuusside suguküpsuse 
saabumise aeg sea organismis.

Kopsuussid on kaheperemehelise arene-
mistsükliga biohelmindid, kelle vahepere-
meesteks on paljud vihmauslaste liigid, sa-
gedamini mullaussi (Allalobophora) ja sõn-
nikuussi (Eisenia) perekondadest (joonis 1). 
Kodu- ja metssead nakatuvad kopsuussi-
de nakkusvõimelisi vastseid (L3) sisaldava-
te vihmauslaste söömisel. Vastsed tungivad 
lõpp-peremehe soole limaskesta lümfisoon-
tesse ja kanduvad keskmete lümfisõlmedes-
se, kus peatuvad ja teevad läbi kolmanda 
(vahel ka neljanda) kestumise. Seejärel kan-
duvad vastsed lümfiga vereringesse ja vere-
ga läbi südame kopsu. Kopsukapillaaridest 
tungivad vastsed hingamisteede valendik-
ku ja arenevad bronhides täiskasvanuteks. 
Seega sooritavad kopsuussid lõpp-pereme-
hes lümfopulmonaalse rände. Kopsuusside 
arenemistsükkel kestab tavaliselt neli kuni 
viis nädalat, põrsaste organismis on nende 
areng kiirem. M. Hobmaieri järgi saavutab 
M. pudendotectus sea organismis suguküp-
suse kolme-nelja nädalaga. Pärast sugutust 
hakkab emasuss munema esimese kasvujär-
gu vastset (L1) sisaldavaid mune. Need kö-
hitakse rögaga suhu, neelatakse alla ja satu-
vad väljaheitega väliskeskkonda. Mune nee-
lavad alla vihmauslased. Vabanenud vastsed 
tungivad vihmauslaste keha eesosa, peami-
selt söögitoru ümbritsevate veresoonte sei-
na, kus kestuvad kaks korda ja arenevad ühe 

kuni kolme nädalaga nakkusvõimelisteks 
(L3). M. Hobmaieri (1929) järgi saavutasid M. 
elongatus’e vastsed vihmaussides nakkus-
võime kümne päevaga. Kuidas tehakse kind-
laks vihmauslaste nakatumine kopsuusside 
vastsetega? Uuritavatel isenditel lastakse ol-
la 12–24 tundi mullata. Selle ajaga vabaneb 
nende seedekulgla liigsest sisaldisest. See-
järel surmatakse nad naatriumkloriidi 10%-li-
ses lahuses ja loputatakse veega. Järgnevalt 
lõigatakse vihmauslase keha väikeste kääri-
dega kuni lihasmaoni pikuti lahti ja eemalda-
takse sellest osast seedeelundid. Need pai-
gutatakse kompressooriumi klaaside vahele 
ja uuritakse mikroskoobi nõrga suurenduse 
all. Kaasaegsem meetod on protseduuril te-
hisseede kasutamine. Vihmauslastes muna-
dest alles väljunud metastrongülite vastsed 
on 0,27–0,32 mm pikkused, pärast esimest 
kestumist 0,50–0,55 ja pärast teist kestumist 
(L3) 0,56–0,66 mm pikkused. Kopsuusside 
vastsed (L3) säilitavad vihmauslastes nak-
kusvõime kogu vaheperemehe eluaja jook-
sul, tavaliselt on selleks kaks kuni neli aas-
tat. Parasiitide elukestus lõpp-peremehes on 
kuus kuni üheksa (mõnedel andmetel kuni 
12) kuud.

Levikust
Eesti mandriosa 37 metssea helmintoloo-
gilisel lahangul selgus, et neil domineeri-
sid kopsuussid: M. pudendotectus’t leiti 
92%-l uuritutest, invasiooni intensiivsus 

Joonis 1. Sea kopsuussi arenemistsükkel (Järvis, 2011)

L3 tungib peensoole seina.
Vastsed kanduvad verega kopsu.

Täiskasvanud
ussid kopsus.

Nakatumine

Vastne munas

L3 vihmauslastes
L1 vihmauslastes
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(II) oli 3–74, keskmiselt 19 ussi seal; M. 
elongatus’ega oli nakatunud 89% metssiga-
dest, II=2-85, keskmiselt 18; M. salmi puhul 
olid vastavad näidud 30% ja II=2–12, kesk-
miselt 7 (Järvis, 1993).

Ulatuslik metssigade helmintidega inva-
deerituse uuring (100 looma) viidi läbi Saa-
remaal. Ka selle uuringu tulemustest selgus, 
et loomad olid kõige sagedamini tabandu-
nud kopsuussidega: Metastrongylus’e prk 
liigid esinesid kokku 83%-l uuritutest, sh 
M. pudendotectus 72-l, M. salmi 70-l ja M. 
elongatus 36-l protsendil. Nakatumise inten-
siivsus oli aga palju suurem, ulatudes ühel 
loomal kuni 352-ni, keskmiselt 96 kopsuussi 
(Järvis, 1997).

Metastrongüloosi põevad sagedami-
ni nelja kuni kuue (2–8) kuu vanused sead. 
Kopsuusse on kodusigadel leitud kõige ar-
vukamalt sügisel ja esimestel talvekuudel. 
Eriti intensiivselt munevad emasussid viien-
dast kuni üheksanda nädalani pärast sea na-
katumist, hiljem on erituvate munade hulk 
olnud oluliselt väiksem (Kaarma, 1962). Sel-
lega on seletatav vahel vähene munade leid 
koproproovis isegi looma intensiivse naka-
tumise korral. Kodusigade invadeeritus ole-
neb eelkõige nende pidamisviisist, aga ka 
sademete- ja vihmauslaste rohkusest ning 
sellest, kas antud piirkonnas on nakatunud 
vihmausse. Loomade seespidamisel on na-
katumine praktiliselt välistatud ehki sead 
võivad nakatuda ka kartuli või juurvilja külge 
jäänud mullas leiduvate vihmauslaste söö-
misel. Sigade väljaspidamise osatähtsuse 
suurenemisega seoses suureneb ka metast-
rongüloosi haigestumise oht. Kopsuusside 
munades olevad vastsed säilitavad pinnases 
nakkusvõime kuni kaheks aastaks.

Patogenees
Kopsuusside rändevastsed vigastavad soo-
leseina, lümfisõlmi ja kopsukudet. Bron-
hide ummistumise tõttu parasiitide ja limaga 
on hingamine raskendatud, kopsualveoo-
lid laienevad, areneb emfüseem (kopsuosa 
suurenemine tingituna kopsusompude laie-
nemisest ja nende vaheseinte kadumisest), 
atelektaas (korditus), bronhiit, kopsupõletik. 
Kopsupatoloogiat süvendavad helmintide 
toksilised ainevahetussaadused, mis verre 
sattudes põhjustavad mürgistust.

Haigussümptomid
Metastrongüloos võib kulgeda subkliiniliselt, 
haigussümptomid ilmnevad peamiselt põr-
sastel. Mõõduka tabanduse korral võib aeg-
ajalt esineda köha. Intensiivsel tabandumisel 
tekivad põrsastel haigustunnused juba seits-
mendal kuni kümnendal päeval pärast naka-
tumist. Loomade hingamine on raskenda-
tud, sellega kaasnevad räginad ja nõrevoo-

lus ninast. Korduvad köhahood ägenevad lii-
kumisel. Haigetel väheneb söögiisu, areneb 
kehvveresus, loomad kõhnuvad. Bronho- 
pneumoonia tekkimisel lisandub palavik. 
Kopsuussidega nakatunud kasvikud on in-
tensiivse tabanduse korral oluliselt kerge-
mad kui samavanused mittenakatunud loo-
mad. Haigus tüsistub sageli hingamiselun-
dite mikroobse nakkusega, mille tõttu või-
vad põrsad lõppeda.

Patoloogilised muutused
Vastsete rände ajal on kopsus täppverevalu-
mid ja lokaalsed põletikukolded. Kopsukah-
justus ilmneb peamiselt kaudaalsagarate tip-
pudes ja servades, harvem teistes sagarates 
(foto 4). Kopsus leidub sidekoelise kihnuga 
ümbritsetud hallikaid koldeid, mis on sageli 
laatunud ning sisaldavad hukkunud ja lagu-
nevaid kopsupihtlasi. Kopsuusside inten-
siivse nakkuse korral esinevad muutused 
mitmetes kopsuosades. Kops on nii välis- 
kui ka lõikepinnal mitmevärvuseline: terve 
kopsukoe kõrval on heledaid emfüseemi-
alasid, erepunaseid põletikukoldeid ja tume-
daid atelektaasialasid. Põletikulistest bronhi-
dest nõrgub lõikepinnale hägusat kollakas-
valget nõret ja valgub hallikasvalgeid ümar- 
usse.

Diagnoosimine
Kopsutabandusele osutavad haigussümp-
tomid. Haiguse elupuhune diagnoosimine 
põhineb loomade koproproovide uurimi-
sel. Täpsemaid tulemusi on saadud kombi-
neeritud meetodi kasutamisel, flotatsiooni-
vedelikuks MgSO4 küllastatud vesilahus, e 
1,25 (Järvis, 2011). Metastrongülite munad 
on ümarovaalsed, hallid, paksu körbulise 
kestaga, need sisaldavad heledat spiraal-
set nööpjalt paksenenud sabaosaga vast-
set (L1). Hingamisteede nõres leiduvad äsja- 

Foto 4. Parasitaarsõlmed kopsu kaudaalsagaras 
(Järvis, 2011) 
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munetud munad on 55–60×45–50 µm suu-
rused. Sea seedekulglas edasiliikumisel mu-
nakest pundub ja õheneb ning muna pai-
sub. Väljutamisel on muna suurus keskmi-
selt 100×70 µm (Parre, 1990). Haiguse sur-
majärgse diagnoosimise aluseks on lahan-
guleid: kopsuussid ja muutused kopsus.

Haigustõrje
Nakatumine on praktiliselt välditud sigade 
seespidamisel. Väljaspidamisel vähendavad 
nakatumisriski kuivad invadeerumata aedi-
kud, sõnniku desinvadeerimine enne väeti-
sena kasutamist ja perioodilised parasitoloo-
gilised uuringud. Sigade juurdetoomisel tu-
leb neid profülaktilise karantiini ajal uurida 
ja vajadusel dehelmintiseerida. Loomade ra-
viks on näidustatud bensimidasoolid, leva-
misool ja markotsüklilised laktoonid. Mets-
sigadele saab anthelmintikume manustada 
koos söögikohtades antava lisasöödaga 
(foto 5). See tervendab tabandunuid ja vä-
hendab teiste metssigade nakatumise ohtu 
(Järvis, 1993).
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ke palavik. Ilma ravita paranetakse tavaliselt 
2–3 päevaga. Väljaheitest võib baktereid iso-
leerida mitmeid nädalaid pärast kliinilist pa-
ranemist. Riskirühma kuuluvatel inimestel, 
nt imikutel, raukadel ja raske immuunpuudu-
likkusega haigetel, võib haigus kulgeda ras-
kelt ja lõppeda mõningatel juhtudel ka sur-
maga. Salmonelloosi haigestumise oht on 
suurim hügieeni- ning toiduohutusnõuete 
eiramisel, põhiliselt salmonelladega saastu-
nud toore või ebapiisavalt küpsetatud liha 
kasutamisel. Nakkusega võivad toitu ohus-
tada ka salmonellakandjatest toidukäitlejad, 
mistõttu on oluline töötajate tervisekontroll 
haigustekitaja kandvuse suhtes (Lõivukene 
ja Mikelsaar, 1998).

Milline on olukord inimeste salmonelloosi 
haigestumisel EL-s tervikuna ja Eestis?
Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide poolt saa-
detakse inimeste salmonellainfektsiooni-
dega seonduvad andmed Haiguste Enne-
tamise ja Tõrje Euroopa Keskusesse (Eu-
ropean Centre for Disease Prevention and 
Control, ECDC) ning toiduga seonduvad 
andmed Euroopa Toiduohutusametisse (Eu-
ropean Food Safety Authority, EFSA).

Aastal 2015 registreeriti EL-is 96 144 sal-
monelloosijuhtu, mis on 1,9% enam võrrel-
des 2014. aastaga (EFSA, 2016). Kõige kõr-
gem haigusjuhtude arv 100 000 inimese 
kohta oli Tšehhis (117,3) ja Slovakkias (89,3) 
ning madalaim Kreekas (4,5). Kõige suu-
rem haigusjuhtude arvu tõus oli Bulgaarias 
(48,3%) ja Prantsusmaal (15,0%), mis oli tin-
gitud salmonelloosipuhangute arvu tõusust 
antud riikides võrreldes eelneva aastaga. 
EL-i kõikidest registreeritud salmonelloosi-
juhtudest oli surmaga lõppenud haigusjuh-
tude määr 0,24%, kusjuures enam kui poo-
led (n=65) surmaga lõppenud juhtudest 
leidsid aset Ühendkuningriigis. Eestis regist-
reeriti aastal 2015 ühtekokku 118 haigusjuh-
tu, mis teeb 8,5 juhtu 100 000 elaniku kohta 
(Terviseamet, 2017). 2016. aastal registreeri-
ti Eestis terviseameti andmete põhjal 358 la-
boratoorselt kinnitatud salmonelloosijuhtu, 
mis 2015. aastaga võrreldes tähendas olulist 
tõusu. Esines 12 rühmaviisilist haigestumist, 
neist üks 88 (S. Infantis, Ida-Virumaa) ja üks 
70 haigusjuhuga (S. Enteritidis, Tallinn). Ter-
viseameti andmetel võib seost toiduga ole-
tada 37 juhul, sh kanalihaga 12 juhul, muna-
de või toormune sisaldava toiduga 11 juhul, 
toorpiimaga kahel juhul, muu toiduga 12  
juhul (Terviseamet, 2017). Nagu näha, on ka-
he aasta võrdluses haigusjuhtude arvu tõus 

Artikli esimene autor on Eesti esindaja Eu-
roopa Toiduohutusameti mikrobioloogiliste 
riskide hindamise teadusvõrgustikus (BIO-
HAZ MRA scientific network). Viimastel koh-
tumistel on üheks põhiteemaks olnud sal-
monelladega seonduvad toiduriskid ning 
sellest tekkis mõte antud teemal veidi kirju-
tada.

Sissejuhatus
Saastunud toidust tingitud haigusjuhtumite 
arv on maailmas jätkuvalt väga kõrge. Maa-
ilma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmeil 
haigestub igal aastal üks inimene kümnest 
ning kaduma läheb 33 miljonit tervena ela-
tud eluaastat (WHO, 2017). Põhiosa kõhulah-
tisust põhjustavatest haigustest on tingitud 
saastunud toidust ja joogiveest ning hinnan-
guliselt haigestub igal aastal 550 miljonit ini-
mest, nendest 220 miljonit on alla viie aasta 
vanused lapsed. Salmonella kuulub nelja 
kõige olulisema kõhulahtisust põhjustava 
haigustekitaja hulka (WHO, 2017).

Salmonella perekonda kuulub palju ko-
du- ja metsloomade seedetraktis elunevaid 
serotüüpe. Mõned serotüübid eelistavad 
konkreetset peremeesloomaliiki ja põhjusta-
vad enim inimeste ja loomade haigestumi-
si, samas kui teised seonduvad mitmete eri-
nevate reservuaaridega, mis võimaldab neil 
keskkonnas laialdaselt levida (Ibar jt, 2009).

Salmonellad satuvad organismi enamas-
ti saastunud toidu või joogi tarbimisel ning 
nakatumisannuseks arvatakse olevat ligikau-
du 107 mikroobi. Salmonellad säilivad elu-
võimelistena nii külmutatud kui kuivatatud 
toiduainetes, munades, piimas ja joogivees. 
Salmonellad esinevad nii loomsetes kui ka 
mitteloomsetes toiduainetes. Haigustekita-
jate sattumisel toiduainetesse võivad tekkida 
laialdased salmonelloosi haiguspuhangud.

Salmonellad põhjustavad kolme tüüpi 
haigusi:

1)  kõhutüüfus ja paratüüfus, mille tekita-
jateks on vastavalt S. Typhi ja S. Pa-
ratyphi;

2)  septitseemia ja bakterieemia, mille te-
kitajateks on S. Cholerasuis, S. Dublin 
ja S. Typhimurium;

3)  salmonella(gastro)enteriit.
Viimane on maailmas sagedasem sal-

monellainfektsioon, mille tekitajaks on ena-
masti serotüübid S. Enteritidis või S. Typ-
himurium. Salmonellaenteriidi puhul tekib 
8–48 tundi pärast salmonelladega saastunud 
toidu või joogi tarbimist iiveldus, peavalu,  
oksendamine, profuusne kõhulahtisus ja väi-
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2016. aastal tingitud eelkõige kahest suure-
mast salmonelloosipuhangust.

Serotüüpidest põhjustasid EL-s terviku-
na salmonelloosi haigestumist S. Enteritidis 
ja S. Typhimurium (kokku 70% haigusjuh-
tudest), millele järgnesid S. Infantis (2,3%), 
monofaasiline S. Typhimurium ja S. Stanley. 
Teistest serotüüpidest tingitud haigusjuhtu-
de arv oli madal.

Salmonella serotüüpide levimus toidus, 
loomadel ja söödas EL-is
Lühidalt antud teemat käsitledes saab EFSA 
2015. aasta zoonooside ja haiguspuhangute 
aruande põhjal tõdeda, et olulisi erinevusi 
võrreldes 2014. aastaga ei esinenud, kuid 
liikmesriikidest saadetavad andmed erine-
vad suuresti nii analüüsitud toidu maatrik-
site kui isegi toidupartii mõiste käsitlemise 
osas. Nagu varasematel aastatel, oli uuri-
tud toidu partiide kohta kõige enam nõutele 
mittevastavusi tarbimisele eelnevalt küpse-
tamist vajavate lihatoodete puhul, nt linnu-
hakkliha ja lihavalmististe puhul ei vastanud 
5,1% uuritud partiidest Salmonella suhtes 
esitatud nõuetele. Värske linnuliha osas jäid 
Salmonella levimused EL-s tervikuna mada-
laks ehk uuritud partiidest 0,8% olid teatud 
serotüüpide suhtes positiivsed.

Kanabroilerite tasandil on täheldatav 
suundumus, et S. Enteritidis’e levimus ala-
neb, kuid inimeste haigestumise tasandil on 
see veidi tõusnud. EFSA zoonooside aruan-
des (EFSA, 2016) järeldati, et see on tõenäo-
liselt tingitud sellest, et S. Enteritidis võib le-
vida inimesteni ka muudest allikatest kui ka-
nabroilerid. S. Infantis on broilerite tasan-
dil üks kõige olulisem serotüüp: selle levi-
muse broilerikarjades on registreerinud 30 
riiki. Broilerilihas prevaleerisid S. Infantis 
(54,1%) ja S. Enteritidis (12,4%). Munaka-
nadelt isoleeriti aga enim serotüüpe S. En-
teritidis (41,2%) ja S. Typhimurium. Huvita-
vaks võib lugeda asjaolu, et kanadel (G. gal-
lus) osutus üheks sageli tuvastatud serotüü-
biks S. Mbandaka – 6,7% isolaatidest – kus-
juures 72,9% isolaatidest tuvastati Ühendku-
ningriigis. Antud serotüüp on viimastel aas-
tatel kujunenud epidemioloogiliselt oluliseks 
mitmetes EL-i riikides ning seda seostatakse 
eelkõige loomasöödaga. Munadest isoleeriti 
kõige sagedamini S. Enteritidis, S. Typhimu-
rium ja S. Rissen.

Kalkunite populatsioonis domineerisid 
Euroopas tervikuna S. Stanley ja S. New-
port, millest esimene seondub varasemalt 
ka mitmete riigiüleste salmonelloosipuhan-
gutega ning ka teine on oluline inimestel  
infektsioone tekitanud serotüüp. Inglismaal 
domineeris kalkunite populatsioonis S. Derby.

Sigade populatsioonis oli kõige olulisem 
serotüüp S. Typhimurium, millele järgne-
sid S. Derby ja monofaasiline S. Typhimu-

rium. Sealihaproovides on monofaasilise S. 
Typhimurium’i osatähtsus pidevalt kasva-
nud, kuid S. Typhimurium näitab pigem lan-
gustrendi. Samas Hispaanias tuvastati kogu-
ni 25%-l sigade isolaatidest S. Rissen. Tead-
lased on viimase puhul tõestanud ühe edu-
ka klooni olemasolu, mis ringleb inimeste, 
sigade ja teiste allikate seas.

EL veisepopulatsioonis domineerib 
S. Typhimurium (43,2%), millele järgneb 
S. Dublin (26%). Sarnaselt elusveistele iso-
leeriti veiselihas enim S. Typhimurium’t 
(21,3% serotüpiseeritud isolaatidest), kuid 
sellele järgnevad elusveistel mittetuvastatud 
S. Derby (10,7%) ja S. Stanleyville (5,3%).

Loomset ja taimset päritolu loomasööda 
toorainest osutus 5,1% Salmonella suhtes 
positiivseks, kuid valmis loomasöödasegu-
dest olid seda vaid 1,2% analüüsitud proo-
videst (EFSA, 2016).

Salmonella teemal räägitakse viimasel 
ajal rohkem seonduvalt sellega, et mõnede 
toidumaatriksite, nt linnuliha, kontrollil pöö-
ratakse tähelepanu vaid teatud serotüüpide-
le. Seda soosib ka kehtiv EL seadusandlus, 
nt EL komisjoni määrus nr 1086/2011, mis 
jõustus 2011. aasta detsembrist ning keh-
testab Salmonella kriteeriumid värskele lin-
nulihale ning kanabroileri ja kalkuni rümpa-
dele (ELT, 2011). Vastavalt määrusele pea-
vad S. Typhimurium ja S. Enteritidis puudu-
ma 25 g proovis (c=5). Selgituseks seda, et 
S. Typhimurium’i hulka arvatakse ka mono-
faasiline S. Typhimurium antigeense vale-
miga 1,4,[5],12:1:-. Viimane on oluline kuna 
monofaasiline S. Typhimurium on tänapäe-
val erinevate loomade, k.a lindude populat-
sioonis suhteliselt levinud.

Salmonella „sihtserotüüpide“ levimuse 
vähendamise eesmärke teatud looma- ja lin-
nupopulatsioonides kajastab Euroopa Par-
lamendi ja Nõukogu määrus nr 2160/2003 
„Salmonella ja teiste toidupõhiste zoonoo-
tilise toimega mõjurite kontrolli kohta“ (ELT, 
2003). Eesmärkide rakendamiseks kehtesta-
ti kolmeaastane üleminekuperiood, mille lõ-
pu eel nähti ette võimalike muudatuste te-
gemine, k.a uute rahvatervisele oluliste se-
rotüüpide võimaliku lisamisega. Eeltoodu-
ga seonduvalt muudeti Komisjoni määruse-
ga nr 1086/2011 määruse 2160/2003 II lisa 
ja määruse 2073/2005 I lisa seoses värskes 
kodulinnulihas esineva salmonellaga. Mää-
ruse 1086/2011 artikkel 9 põhineb ühendu-
se 2008. aasta koondaruandel, kus kirjuta-
ti, et 80% juhtudel on inimeste salmonel-
loosi haigestumise põhjuseks S. Enteritidis 
ja S. Typhimurium. Samuti teavitati, et põ-
hiosa inimeste salmonelloosijuhtudest tu-
lenevad linnulihast. Vastavalt salmonelloo-
sitõrje eeskirja § 3-le on Eesti Salmonella 
kontrollprogramm kooskõlas eelnimetatud  
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Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega 
nr 2160/2003, samuti on teiste asjakohaste 
EL õigusaktidega kooskõlas koostatud prog-
ramm zoonoossete haigusetekitajate esine-
mise vähendamiseks ning põllumajandus-
loomadel ja -lindudel salmonellooside enne-
tamiseks ja tõrjeks vajalike meetmete raken-
damiseks (RT, 2016).

Millel põhineb oluliste zoonootiliste sero-
tüüpide valik teatud linnukarjades ning kas 
teatud serotüüpidele keskendumine on õi-
gustatud?
2008. aastal palus Euroopa Komisjon EFSA-
l hinnata teatud linnukarjade salmonellale-
vimuse vähendamiseks kehtestatavate ees-
märkide mõju rahvatervisele. Selle tulemu-
sena anti EFSA poolt aastatel 2009–2011 
välja kolm teadushinnangut, mis käsitlesid 
aretus-, muna- ja broilerikarjadele kehtes-
tatavate salmonellalevimuse vähendamise 
eesmärkide mõju rahvatervisele. Hinnan-
gute andmisel kasutati spetsiifilist BT-SAM 
mudelit, millesse saadi andmed 22-lt liik-
mesriigilt, hõlmates nelja erinevat loomse 
toidu allikat (broilerid, munakanad, sead 
ja kalkunid). Kaasati 23 serotüüpi, mille va-
liku aluseks olid andmed nende olulisuse 
kohta inimestel ja loomadel infektsioonide 
põhjustajana ja levimus toidus. Serotüü-
pide jaotumisandmed, mida mudelis hin-
nangute andmisel kasutati, saadi erinevatest 
alusuuringutest: tapasigade kohta aastaist 
2006–2007, nuumkalkunite kohta perioodist 
2006–2007 ning linnukarjade mõju hindami-
seks 2008. a alusuuringust. Ühtekokku hin-
nati seitset erinevat stsenaariumi. Kolmanda 
stsenaariumi kohaselt, kus S. Enteritidis’e 
ja S. Typhimurium’i kombineeritud levimus 
broilerikarjades oleks 1% või väiksem, ning 
järgmise 21 serotüübi levimus sarnane aas-
tate 2005–2006 alusuuringu levimusnäita-
jatega, saadi hinnangute alusel broileritega 
seonduvate inimeste salmonelloosijuhtude 
arvukuse languseks võrreldes 2006. aas-
taga 93%. Samas leiti, et erinevate liikmes-
riikide nn panus salmonelloosi esinemissa-
geduse üldisesse langusesse varieerus olu-
liselt. Mainitud hinnangute puuduseks tuleb 
pidada seda, et mitmed salmonellareser-
vuaarid nagu veised, lemmikloomad ja mõ-
ned linnupopulatsioonid jäid andmete puu-
dulikkusest tingituna mudelist välja ning liik-
mesriikide poolt esitatud serotüüpide and-
med olid erineva täpsusastmega. Leiti, et 
kuigi mudel tuvastas S. Typhimurium’i reser-
vuaarina eelkõige sead, on tõenäoline, et ar-
vestatav osa haigusjuhtudest tuleneb tegeli-
kult ka veisepopulatsioonist. Lisaks broileri-
tele anti mudelil põhinevaid kvantitatiivseid 
hinnanguid ka aretus- ja munakanade ning 
-kalkunite kohta. Hinnangute alusel kehtes-

tati EL-s Salmonella vähendamise eesmär-
gid neis linnukarjades. Nagu eelnevalt mai-
nitud, muudeti hinnangute tulemusena nii 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust nr 
2160/2003 kui ka muud seonduvat seadus-
andlust, millest tingituna värske linnuliha 
ning broilerite ja kalkuni rümpade salmo-
nellakontroll keskendub „sihtserotüüpide“ 
(S. Enteritidis ja S. Typhimurium) kontrollile 
ning kanade tõukarjades täiendavalt sero-
tüüpide S. Hadar, S. Infantis, ja S. Virchow 
kontrollile.

Kas seadusandluse muudatustest on rah-
vatervisele olnud ka mingit kasu?
Jah, sest perioodil 2008–2011 täheldati olu-
list inimeste salmonelloosijuhtude arvukuse 
langust. Aastal 2008 registreeriti 153 852 
ning 2011. aastal 97 897 salmonelloosijuhtu. 
Arvatakse, et haigusjuhtude languse taga 
on eelkõige efektiivsed Salmonella kontrol-
liprogrammid linnukarjades, mis osaliselt tu-
lenesid vajadusest täita muudetud seadus-
andluse nõudeid. Aastaks 2011 suutsid pal-
jud liikmesriigid kehtestatud eesmärkidele 
(mh „sihtserotüüpide“ levimus karjades 1% 
või vähem) vastata ning salmonellalevimus 
oli probleemsetes loomapopulatsioonides 
languse teel. Aastal 2015 ületati kehtestatud 
eesmärk vaid üksikutes riikides, nt kana are-
tuskarjade puhul vaid Poolas ja Bulgaarias 
(EFSA, 2016). EFSA bioloogiliste ohtude tea-
duspaneel, kes andis omapoolse hinnangu 
kehtestatud eesmärkide mõjule rahvatervi-
sele, märkis, et riskihindamise mudelite põh-
jal antud hinnangud tuleb aja jooksul kind-
lasti üle vaadata, sest liikmesriikidest üht-
lustatud andmete kogumine täpsustab kogu 
andmehõivet ning aja jooksul võivad esile 
kerkida ka uued olulised Salmonella sero-
tüübid. EFSA bioloogiliste ohtude teaduspa-
neeli hinnanguga on põhjalikumalt võimalik 
tutvuda Messens jt ülevaateartiklist (2013).

Kas salmonelloosi ohjes on esile tulnud ka 
probleeme?
Mõnedes Euroopa riikides on viimase viie 
aasta jooksul nt S. Stanley’i ja S. Infantis’e 
osakaal toiduproovides tõusnud ehk võib 
öelda, et nn „sihtserotüüpide“ levimus on 
langenud ja teiste oma tõusnud. Kuigi vii-
mast on registreeritud vaid mõnede riikide 
poolt, on see siiski piisav argument diskus-
siooni alustamiseks, sest inimesed võivad 
nakatuda toidust, mis on saastunud ka nn 
„mittesiht“ serotüüpide poolt. WHO and-
metel võivad salmonelloosi tekitada potent-
siaalselt kõik üle 2500 seni määratletud Sal-
monella serotüübi (WHO, 2017).

Analüüsides toidule esitatud kriteeriu-
me peab vastavalt Komisjoni määrusele nr 
2073/2005 värske kodulinnuliha (s.o kõlb-
likkusajal turule viidud toote) 25 grammis 
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(n=5, c=0) S. Typhimurium ja S. Enteritidis 
puuduma. Sama määrus kehtestab, et ta-
pamajas tuleb broileri- ja kalkunirümpade 
kaelanahalt pärast jahutamist võtta Salmo-
nella serotüüpide koondproovid. Juhul kui 
rümpadelt tuvastatakse salmonellasid, tu-
leb isolaadid täiendavalt serotüpiseerida S. 
Typhimurium’i ja S. Enteritidis’e suhtes, et 
kontrollida kehtestatud mikrobioloogilise kri-
teeriumi – puudub 25 grammis – järgimist. 
Määruses on kehtestatud ka tegevused mit-
terahuldavate tulemuste korral: tapahügiee-
ni parandamine ja protsessi kontrollimine, 
loomade päritolu ja päritolufarmide bioohu-
tusmeetmete ülevaatamine.

Kuidas käituda juhul, kui nt jaemüügi ta-
sandil võetud proovides tuvastatakse Sal-
monella „mittesiht“ serotüübid?
Kuna määrusega 2073/2005 kehtestatud te-
gevused mitterahuldavate tulemuste korral 
puudutavad vaid „sihtserotüüpe“, siis on kü-
simus õigustatud. Vastates, et seadusand-
lusest tulenevalt probleem puudub, poleks 
õige, kuna enamik Salmonella serotüüpe 
on võimelised inimestel infektsioone põh-
justama. Võimalus on muidugi viidata Eu-
roopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele 
178/2002, millega sätestatakse toidualaste 
õigusnormide üldised põhimõtted ja nõu-
ded ning kehtestatakse toiduohutusega seo-
tud menetlused. Antud määruse artikkel 14 
ütleb, et toitu ei tohi turule viia, kui see ei 
ole ohutu, ning ohutuks ei saa pidada toitu, 
mis on tervisele kahjulik ning inimtoiduks 
kõlbmatu. Määrus sätestab ka seda, et tar-
bijale tuleb anda teavet toidu tervistkahjus-
tava toime ärahoidmise kohta. Olles antud 
teemal vestelnud erinevate riikide toiduohu-
tuse spetsialistide ja teadlastega, olen saa-
nud väga vastakat teavet erinevates riiki-
des rakendatavate korrektiivmeetmete osas 
ning üks mis selge, on see, et ühtne lähe-
nemine antud küsimuses tegelikult puudub. 
Vastuolu aga ei tohiks tekkida, sest eelkirjel-
datud situatsiooni puhul on tegemist reaalse 
ohuga inimese tervisele, millele tuleks kiirelt 
reageerida, võttes kasutusele toiduohutust 
ning tarbijate tervist tagavate meetmete ko-
hese rakendamise.

Serotüüpide levimust erinevates looma- 
ja linnupopulatsioonides ning toidumaatrik-
sites on raske adekvaatselt hinnata ka see-
tõttu, et erinevate riikide poolt EFSA-le saa-
detavad andmed on erineva täpsusastmega. 
Osad riigid annavad infot kõikide serotüüpi-
de levimuse kohta, kuid mõned riigid vaid 
„sihtserotüüpide“ levimusest (nt S. Enteriti-
dis ja S. Typhimurium linnuliha puhul) ning 
muud serotüübid lahterdatakse „täpsusta-
mata“ serotüüpide kategooria alla.

Inimeste salmonelloosi haigestumise 
määr on veidi suurenenud vaid mõnedes 

riikides, kuid pikemal ajateljel vaadatuna on 
üleüldine haigestumise trend siiski langev. 
Samuti langeb salmonellade levimus tõukar-
jade tasandil, kuid veidi on see tõusnud mu-
nakarjades. Kui vaadata „siht“ ja „mittesiht“ 
serotüüpide levimusandmeid, siis on mär-
gata statistiliselt oluline langus mõlemal ta-
sandil, kuid nagu eelpool mainitud, on ka rii-
ke, mis edastavad infot vaid „sihtserotüüpi-
de“ kohta linnulihas ning seetõttu on rasken-
datud andmete riikidevaheline võrdlemine 
ning olukorrast nö tõese pildi saamine.

Kokkuvõtteks on meeldiv tõdeda, et sal-
monellade levimus loomadel ja toidus, k.a 
inimeste salmonelloosijuhtude arv, on EL-s 
languses. Samas on väga oluline, et nii riik-
likus kui ka enesekontrollis suhtutaks kõiki-
desse Salmonella-positiivsetesse juhtudes-
se tõsiselt, k.a „mittesiht“ serotüüpide tuvas-
tamisse, kuna viimasedki võivad põhjustada 
inimeste haigestumist.
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Loomaarstide suvepäevad 2017

Loomaarstide suvepäevad toimusid sel su-
vel 5.–6. augustil Põlvamaal Kiidjärve ää-
res Keljomäe talus. Esimese päeva hommi-
kupoolikul parvetati Ahja jõel ja oli võima-
lus osa võtta jalgrattasõidust Tour de Veteri-
naire. Pärast lõunasööki said kõik kaasa lüüa 
meelelahutuslikel võistlusmängudel, õhtul 
aga keerutati jalga ansambli Vanker saatel.

Foto 1. Sel korral pidi vee 
peal manööverdama 
selliste parvedega 
(foto: Paul F. Mõtsküla)

Foto 2. 
Meeskondade 
koostamine 
(foto: Ingrid 
Veske)

Foto 3. Suusatamine 
on meeskonnatöö 
(foto: Ingrid Veske)
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Foto 6. Väsimatud võrkpallurid (foto: Ingrid Veske)

Foto 4. Külmutatud 
T-särgi võistlus 
(foto: Ingrid Veske)

Foto 5. 
Lihtsam oleks 
sõelaga vett 
kanda (foto: 
Ingrid Veske)
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Tallinnas kogunes Euroopa Veterinaararstide 
Föderatsiooni üldkogu
Toomas Tiirats

Eesti Loomaarstide Ühingu esindaja FVE juures, EMÜ VLI direktor

delegaati: rahvuslike erialaorganisatsioonide 
tippesindajad 38st riigist, kes oma otsuste-
ga mõjutavad oluliselt professiooni arengut, 
kuid viivad kaasa ka arvamuse peaassamb-
lee korraldajariigist.

Seega oli Eesti Loomaarstide Ühingul 
vastutusrikas ülesanne korraldada peaas-
samblee heal tasemel ja demonstreerida eri-
nevate maade kolleegidele Eesti suutlikkust 
taolisi esinduslikke üritusi korraldada. FVE 
2017 peaassambleel osales 193 välisküla-
list, kellest 162 olid ürituse delegaadid, üle-
jäänud 31 nende kaaslased. Vaatamata FVE 
peaassamblee suhteliselt mõõdukale osale-
jate arvule võrreldes suurte konverentside-
ga, on sellise ürituse läbiviimise mõju Eesti 
mainele ja tulevaste ürituste õnnestumisele 
väga oluline. Peassamblee leiab laialdast ka-
jastamist ning jõuab erinevate meediakana-
lite vahendusel 200 000 loomaarstini Euroo-
pas.

Peaassamblee raames tutvustati osaleja-
tele loomulikult Eestit kui FECAVA 2018 toi-
mumiskohta.

FVE peaassamblee kahel esimesel päe-
val toimus töö töögruppides ja sektsiooni-
des ning kahel viimasel päeval leidis aset 
kõiki osalejaid hõlmav üldkogu.

Peaassamblee sotsiaalprogramm oli sa-
muti tihe – lisaks kahele ametlikule üritusele 
(avavastuvõtt Meritoni hotellis ja pidulik õh-

Euroopa Veterinaararstide Föderatsioon (Fe-
deration of Veterinarians of Europe, edas-
pidi FVE) on kujunenud EL-i institutsioonide 
arvestatavaks partneriks oma valdkonna 
(kliiniline veterinaarmeditsiin, looma tervis ja 
heaolu, toiduhügieen ja -inspektsioon, vete-
rinaarne rahvatervishoid, veterinaarharidus) 
arengute suunamisel Euroopa Liidus.

7.–10.06.2017 kogunes Tallinnas FVE kor-
raline peaassamblee (FVE General Assemb-
ly), et arutleda veterinaarmeditsiini ja sellega 
seotud valdkondade tuleviku üle ning kujun-
dada seisukohad eriala puudutavate prob-
leemide lahendamiseks ja poliitiliste otsuste 
suunamiseks.

Esmakordselt Eestis korraldatud FVE 
peaassamblee oli varasemalt toimunud Eu-
roopa Liidu vanemates liikmesriikides. Vii-
mastel aastatel on korraldajamaadeks ol-
nud ka uuemad liikmesriigid, kuid selline 
esinduslik foorum ei ole veel kordagi toimu-
nud Baltimaades. Seoses Eesti Loomaarsti-
de Ühingu aktiivse liikmestaatusega aastast 
1997 anti Eestile võimalus kandideerida FVE 
peaassamblee korraldajamaaks.

Üldkogusid toimub aastas kaks – kevadi-
ne roteerub liikmesriikide vahel ning sügise-
ne toimub alati Brüsselis. Peassambleele ko-
gunevad kõikide rahvuslike erialaorganisat-
sioonide esindajad. Kokku osaleb igal aas-
tal neli päeva kestval üritusel enam kui 120 

Foto 1. FVE üldkogu tööhoos (foto: Jaan Luht)
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tusöök Mustpeade majas) korraldati veel 
rahvuslikus stiilis õhtu Kolu kõrtsis ja Tallin-
na tutvustus koos õhtusöögia Olde Hansas. 
Lisaks pakkusime mahukat programmi dele-
gaatide kaaslastele.

Peaassamblee ametlik avamine leidis 
aset Meritoni hotelli konverentsikeskuses. 
Peaassamblee avas Eesti Vabariigi maaelu-
minister Tarmo Tamm. Peaassambleed juha-
tas FVE president Rafael Laguens. Tervitus-
kõnega esines ELÜ president Priit Koppel. 
Viimastel aastatel on saanud traditsiooniks, 
et FVE peaassambleel osalevad ka Ameeri-
ka Veterinaarmeditsiini Assotsiatsiooni esin-
dajad. Käesoleval aastal osales president 
Tom Meyer, kes oma kõnes rõhutas looma-
arsti elukutse tähtsuse suurenemist globali-
seeruvas maailmas. Üritusel osalesid ka Üle-
maailmse Veterinaarorganisatsiooni (World 
Veterinary Association) president Rene Car-
lson ja EAEVE (European Association of Es-
tablishments for Veterinary Education) esin-
daja Pierre Lekeux. Seekord ei saanud tulla 
OIE (World Organisation for Animal Health) 
esindaja.

Tallinnas toimunud üldkogul kujunda-
ti ühine seisukoht loomade vaktsineerimise 
osas ning arutleti põhjalikumalt loomaarsti 
kesksest rollist selles. Väidetavalt on Iirimaal 
ja Suurbritannias vaktsineerimine ainult loo-
maarsti pädevus. Enamuses riikides on vas-
tutus küll loomaarstil, kuid vaktsiini manus-
tamine võib olla delegeeritud koolitatud abi-
personalile. Igal juhul on vaktsineerimine ve-
terinaarne tegevus („veterinary act“). Teiste 
oluliste teemade kõrval tegeles üldkogu sel 
aastal ka loomade heaolu küsimustega uud-
sest vaatevinklist. Glasgow Ülikooli õppe-
jõud, pikaajalise kogemusega veterinaarkar-
dioloog Freda Scott Parki külalisloeng üld-
kogul tõstatas küsimuse, kas seos inimeste 
ja loomade väärkohtlemise vahel on veteri-
naaria küsimus. Kui peredes on loomi väär-
koheldud, siis on riskirühmaks ka inimesed, 
ja kui inimesi on väärkoheldud, siis on väär-
kohtlemise risk olemas ka loomadele.

Ühehäälselt kinnitati nimekiri toimeaine-
test (sh fenüülbutasoon), mis on olulised ja 
vajalikud hobusemeditsiinis parima võimali-
ku ravi osutamiseks. FVE arvamus saadetak-
se edasi Euroopa Komisjoni.

Otsustati luua töögrupp tegevusplaa-
ni koostamiseks ja veterinaarsete printsiipi-
de väljatöötamiseks insektide farminduse ja 
putukaproteiini tootmise osas (nii inimese 
toit kui ka loomasööt). Kõik liikmesriigid on 
oodatud esitama kandidaate nn „putukate“ 
töögruppi.

Toimus VETCEE (Veterinary Continuous 
Education in Europe) tutvustamise stratee-
gia arutelu. Eesmärk on tunnustada ja har-
moniseerida loomaarstide erinevaid spet-
sialistikursuseid-täienduskoolitusi erinevates 
liikmesriikides. Need on eeldatavalt pikemad 
ja mahukamad kursused (näiteks 750 tun-
di kolme aasta jooksul), mis ei ole oma ole-
muselt seotud residentuuri õppekavadega 
ega võrreldavad selle diplomiga. Plaanitak-
se luua eri riikide kontaktinimeste võrgustik.

Osalenud ameerika kolleegidele ära-
tas erilist huvi VetFutures projekt, mis töö-
tab välja ja koordineerib loomaarsti profes-
siooni arengut toetavaid tegevusi, vastates 
küsimustele, et mis on lähiaastatel profes-
siooni olemasolu eesmärgid tervikuna, mis 
on ohud ja mida tuleb teha eriala tugevda-
miseks. See on oluline professiooni kõigi-
le valdkondadele, mitte ainult praktiseeriva-
tele loomaarstidele. Üleüldine eesmärk on 
professiooni heaolu, edukus ja kasumlikkus. 
Siinkohal on oodatud liikmesorganisatsioo-
nide mõtted ja samasuunalised tegevused.

UEVP (Union of European Veterinary 
Practicioners) poolt heakskiidetud dokument 
loomaarstide täiendkoolituse kohta (elukes-
tev õpe minimaalselt 40 tundi aastas) tuleb 
lähiajal arutamisele erinevates sektsioonides 
ja töögruppides ning seejärel pannakse hää-
letamisele ja kinnitamisele FVE ametliku sei-
sukohana.

Tutvustati esmaseid uuringutulemusi loo-
maarstide ennetavate farmivisiitide korral-

Foto 2. Vasakult 
FVE president Rafael 
Laguens, Toomas 
Tiirats, AVMA president 
Tom Mayer ja FVE 
tegevdirektor Jan Vaarten 
(foto: Kristi Kamenik)
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duse ja kohustuslikkuse kohta liikmesriigi-
ti. See on seotud uue direktiivi (Regulation 
2016/429 EU of March 2016 on transmissib-
le animal diseases and amending and re-
pealing certain acts in the area of animal 
health (Animal Health Law) rakendamisega. 
Eri riikides on selles osas küllaltki erinevad 
nõuded ning päris ühest lähenemist ei ole.

MSD Animal Health ja FVE jagasid eel-
misel aastal 16 stipendiumi (5000 $) looma- 
arstitudengitele üle Euroopa. Käesoleval 
aastal otsustati stipendiumite arvu suuren-
dada 36-ni. Eelmisel aastal võitis selle sti-
pendiumi ka meie praegune veterinaarme-
ditsiini eriala kolmanda aasta tudeng Maare 
Mõttus.

Läti kolleeg Ilze Matise-Van Houtan te-
gi ettekande aastatel 2014–2016 toimunud 
megaösofaguse juhtudest, mille esinemist 
oli 10 korda rohkem tavalisest. Ta analüü-
sis juhtunut nii epidemioloogilisest kui ka 
poliitilisest vaatevinklist. Seos Lätis toode-
tava koeratoiduga on tema arvates ilmne, 
kuid ühtegi toksiini kuivtoidu laboratoorse-
tel uuringutel pole seni leitud. Kokkuvõttes 
leidis ettekandja olevat suuri vajakajäämi-
si Läti seadusandlikus raamistikus ja veteri-
naarameti suhtumises, eriti kui tegemist po-
le produktiivloomadega, mittenakkuslike ja 
alaägedalt kulgevate haigusjuhtudega.

FVE loomade transpordi projekti raa-
mes on valminud erinevad juhendmaterja-
lid kooskõlastamiseks Euroopa Komisjoniga 
ja tõlkimiseks erinevatesse keeltesse (http://
animaltransportguides.eu/materials/).

Tallinnas toimusid ka FVE juhatuse ja pre-
sidendi korralised valimised. Järgmisel ka-
heaastasel perioodil jätkab sama koosseis: 
Zsolt Pintér (Ungari), Andrew Robinson (Su-
urbritannia), Arne Skjoldager (Taani), Rens 
van Dobbenburgh (Holland) ja presidendina 
Rafael Laguens (Hispaania).

UEVP (Union of European Veterinary 
Practitioners) sektsioonis esines Jaroslaw 
Dastych Poolast ettekandega bakteriofaa-

gidest kui alternatiivist antibiootikumide-
le. Sektsioonis käsitleti probleeme illegaal-
se koerakaubandusega, tutvustati prantslas-
te viimast rahvuslikku uuringut loomaarstide 
demograafiast. Räägiti hetkeseisust veiste 
nodulaarse dermatiidi (Lumpy skin), sigade 
aafrika katku (ASF) ja hirvlaste kroonilise lah-
jumistõve (CWD- chronic wasting disease) 
levikus Euroopas, veterinaarravimite kätte-
saadavusest ning loomaheaolu küsimustest 
(sigade kastreerimine, transpordi juhendma-
terjalid, jms).

Eesti loomaarstide poolt esines UEVH 
(Union of European Veterinary Hygienists) 
sektsioonis ettekandega ohtudest toorpiima 
jaemüügil prof Mati Roasto ning EVERI (Eu-
ropean Veterinarians in Education, Research 
and Industry) sektsioonis Toomas Tiirats et-
tekandega veterinaarhariduse ja teaduse 
arengutest Tartus.

Märkimist väärib, et esmakordselt FVE 
peaassamblee korraldamise ajaloos loodi 
üritust tutvustav eraldi koduleht, elektroonili-
ne registreerimisvorm ja elektrooniline taga-
siside vorm.

Ürituse tehniline ettevalmistamine toi-
mus koostöös ELÜ kauaaegse koostööpart-
neri OÜ Publiconiga. Rahaliselt toetas FVE 
üldkogu toimumist EAS (Ettevõtluse Aren-
damise Sihtasutus) meetme „rahvusvahelis-
te sündmuste ja konverentside toetamise“ 
raames.

Ürituse õnnestumisele aitasid kaasa lah-
ked sponsorid – Maaeluministeerium, OÜ 
Dimedium, OÜ Semetron, Provet Cloud.

Osalejate tagasiside ürituse korralduse-
le on olnud väga positiivne, peaassamblee 
programmi ja teostamisega jäädi väga rahu-
le. Saadud tagasiside põhjal soovib enamik 
osalejaid kas tööalastel põhjustel või eravii-
siliselt Eestit uuesti külastada.

FVE ametlikud seisukohad, juhendma-
terjalid ja uudiskirjad on leitavad veebilehel 
http://fve.org/.
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Elu internina maailmaklassi kliinikus?
Jah, palun!
Kadi Ritson

Fitzpatrick Referrals Ltd.

on nimetatud üheks erilisemaks lemmikloo-
made haiglaks Euroopas. Võimalused sel-
les majas tunduvad kohati isegi piiritud ja on 
väga inspireeriv näha ja kogeda, kuidas saab 
ja võib teha ning kuidas peaks tegema. Eks 
siinkohal võib leida palju vastuväiteid, miks 
see kõik ei oleks koduses kontekstis võima-
lik, aga avatud pilk ja meel on alati tervita-
tav ning nähes rohkem ideaalilähedast lähe-
nemist oleme ehk tulevikus altimad ka enda 
töövõtteid muutma.

Päevad internatuuris on tihedad ja ena-
masti väga pikad ning algavad vara. Sage-
li võib kiirematel päevadel ennast leida juba 
pärast kella kaheksat hommikul operatsioo-
nisaalis. Ortopeediasuunitlusega haiglas on 
kõik neli operatsioonisaali tihedas kasutu-
ses: pärast ühe looma operatsioonisaali si-
senemist hakatakse juba järgmist ette val-
mistama. Tihtipeale õnnestub päeva jook-
sul assisteerida kolme kuni nelja operatsioo-
ni juures. Samal ajal käivad konsultatsioonid 
järgneva päeva kirurgiliste patsientide oma-
nikega.

Pehmete kudede kirurgia ja onkoloo-
giahaiglas on rohkem planeerimist ja õhk-
kond akadeemilisem ning suunatud ka olu-
liselt suuremal määral teadustööle ning uute 
suundade väljatöötamisele. Internid saavad 
palju rohkem osaleda spetsialistide konsul-
tatsioonidel ning etappide kaupa läbida loo-
ma kogu raviprotsess. Väga sageli esineb 
keerukaid juhtumeid, mis vajavad palju eel-
nevat diagnostikat ning tihtipeale osalevad 

Eelmise suve lõpul, olles end just sisse ela-
nud uude ja huvitavasse töökeskkonda, 
tundsin siiski pidevat rahutust. Midagi oli 
puudu, oli see enamasti siis enesekindlus 
või piisavad kogemused keerulisemate juh-
tude lahendamisel, vähene eneseteostuse 
võimalus – põhjuseid oli mitmeid. Ühel päe-
val avastasin end noore ja parimas eas loo-
maarstina hetkes, kus kogu entusiasm ja 
motivatsioon hakkas kaduma. Ehk oleme 
kõik seda oma karjääri jooksul teatud etap-
pides kogenud, aga mõnikord lööb see nii 
rivist välja, et tuleb midagi kategooriliselt 
muuta. Sel perioodil sattusin tihtipeale vest-
lema oma väga innustava kursuseõega, kes 
juba oli alustanud internatuuriga Inglismaal 
ja oli väga rahul ning motiveeritud. Sealt sai 
ka minu tee alguse.

Sügisel kandideerisin erinevatesse klii-
nikutesse ja 2017. aasta jaanuarist alustasin 
ortopeedilise ja pehmete kudede kirurgia in-
ternatuuriga laialdaselt tunnustatud kliinikus 
Fitzpatrick Referrals, mis asub Inglismaal, 
Surrey maakonnas. Internatuuri saamiseks 
läbisin kaks intervjuud, mis olid küllaltki int-
rigeerivad, esitati palju teoreetilisi ja ka eluli-
si küsimusi, mis kohati olid väga ootamatud. 
Seda suurem oli heameel, kui teise intervjuu 
lõpus kinnitati minu vastuvõtmine. Olles ala-
ti tundnud suuremat huvi ortopeedia ja peh-
mete kudede kirurgia vastu, oli see kui kõi-
ge parem ja ka vajalikum saavutus tol hetkel.

Internatuurid on ülesehituselt nii rotee-
ruvad kui ka teatud kindlatele suundade-
le orienteeritud. Kliinikus 
Fitzpatrick Referrals jagu-
neb töö kahe haigla va-
hel – suurema osa ajast 
hõlmab ortopeediline ja 
neurokirurgia ning kolm 
kuud veedetakse pehme-
te kudede ja onkoloogi-
lise kirurgiaga tegelevas 
haiglas. Kaks haiglat on 
väga erinevad nii kollek-
tiivi kui ka töökorraldu-
se poolest, lisades kogu 
sellele kogemusele pal-
ju vaheldust. Mõlemad 
haiglad on oma sissesea-
de ja ravivõimaluste osas 
tipptasemel, kus pehme-
te kudede kirurgia ja on-
koloogia korpus valmis 
2015. aastal ning mida 

Foto 1. Loomaarst Kadi Ritson tunnustatud loomakliinikus Fitzpatrick 
Referrals (foto: Karmel Ritson)
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mitmed kirurgid ühiselt haigusjuhtude arut- 
elul, kus mõttevahetused on väga inspiree-
rivad. Sagedased on konverentskõned kahe 
haigla vahel, mille käigus proovitakse leida 
parim lahendus ortopeedide ja pehmete ku-
dede kirurgide koostööna. Ollakse altid kaa-
sama vestlusesse ka nooremaid kolleege 
ning selgitatakse väga põhjalikult, kuidas ja 
miks miski vajalik on. Samuti korraldatakse 
palju majasiseseid loenguid, mida enamasti 
esitavad residendid ning kus loengule järg-
neb tavaliselt sisutihe arutelu. Iganädalaselt 
on hommikuti enne tööpäeva algust planee-
ritud ajakirjaklubi, kus arutletakse erinevate 
juhtumite ja neid käsitlevate teadusartiklite 
üle. Soodsate võimaluste korral võib õnnes-
tuda osa saada teadusartiklite ettevalmista-
misest – kirurgid on väga positiivselt mee-
lestatud, kui internid on valmis põnevama-
te haigusjuhtude kirjeldusi artikliks vormista-
ma.

Kõige huvitava ja innustava juures on 
kindlasti ka tavapäraseid ja internide seas 
kohati mitte nii populaarseid ehk otsesõ-
nu igavaid vahetusi. Palju aega tuleb veeta 
vastutava arstina statsionaaris, samuti radio-
loogiaruumis, kus päevast-päeva röntgen- 
ülesvõtete tegemine ei pruugi alati nii pal-
ju elamusi pakkuv olla. Paljud päevased te-
gevused ja arvutud öövalved ei ole alati nii 
põnevad kui operatsioonidel assisteerimi-
ne, aga on siiski õppimise seisukohalt väga 
olulised. Statsionaaris olles saab laialdase 
ülevaate järelravist, teatud ravisuundadest 
ning komplitseeritud juhtumite lahendami-
sest, samuti on kriitilises seisundis patsienti-
de hoolduses ja ravis praktiliselt alati midagi 
õpetlikku. Sama oluline on kogu operatsioo-
nide järelravi, et oleks tagatud hea ravitule-
mus. Internatuuri lõpuks saan üpris julgelt 
öelda, et olen õppinud tegema kõrge kvali-
teediga röntgenülesvõtteid, mis on oluliseks 
eelduseks haigusseisundite interpreteerimi-
sel, ning oskus hinnata nii röntgenülesvõt-
teid kui kompuutertomograafia tulemusi on 
oluliselt paranenud. Samuti arvan, et suu-
dan tagada oma patsientidele parima vajali-
ku hoolduse erinevates ravietappides. Igast 
vahetusest on midagi õppida, kui endal on 
tahtmine suur. Isegi kui sageli on väga ras-
ke, motivatsioon kipub kaduma ja oled füü-
siliselt kurnatud, tuleb leida see tahtmine, et 
noppida endale kõik vajalikud teadmised ja 
rohkemgi veel. Inimeste tahe ja vastupida-
vus on erinevad ning iga intern lõpetab oma 
internatuuri erineva meelsuse ja ettevalmis-
tusega. Kindlasti on ka neid, kes väidavad, 
et ei ole saanud selle aastaga midagi juurde, 
aga õnneks on tavaliselt rohkem neid, kes 

on väga rahul ning läbivad lisaks teise inter-
natuuri mujal veel juurdegi.

Välismaale tulek ei olnud kerge, kohane-
mine võttis aega ja eelnevalt oli kujunenud 
palju eelarvamusi. Jäi meelde kodune eel-
arvamus, et välismaal tehtava internatuuri 
jooksul ei lasta nagunii midagi ise teha. Vä-
lismaal aga suhtutakse internatuuri läbimis-
se hoopis teisiti. Kui elus tuleb teinekord 
minna samm tagasi, et pärast kaks sammu 
edasi teha, siis mina olin selleks valmis. Eriti 
viimasel ajal tõden, et areng on tuntav, sest 
olles aasta jooksul jälginud sadu artroskoo-
piaid ja liigeste avamisi, olen saanud vajali-
ku pagasi eristamaks – kohati ettearvamatut 
– patoloogiat normaalsest seisundist. Oskan 
paremini planeerida nii lihtsa kui ka komp-
litseeritud luumurru parandamist, samuti te-
ha suuremate kasvajate eemaldamise järg-
set nahaplastikat. Nähes erinevaid pehmete 
kudede operatsioone, olen saanud kinnitust 
siiamaani tehtud otsuste õigsuses, omanda-
nud palju huvitavaid võtteid ja lähenemisi. 
Olles näinud palju esmaabijuhtumeid, suu-
dan tagada parema hoolduse ja ravi raskes 
seisus patsientidele ning paremini planeeri-
da nende ravi ning oman suuremat etteku-
jutust erinevatest ravivõimalustest ja nende 
komplikatsioonidest. Ilmselt saab interna-
tuuri kasu ja ulatus täielikult selgeks siis, kui 
jälle tööle naasen.

Artikli kirjutamine tundus mulle vajalik, et 
populariseerida kolleegide seas välismaale 
täiendama minemist. Arvan, et see on väga 
motiveeriv ja värskendav, lisab – eriti noor-
tele kolleegidele – enesekindlust ja teota-
het. Kohati on nooremad arstid, mina ühe-
na nende seast, väga ebakindlad ning minu 
arvates ka ebapiisavalt hinnatud nii vanema-
te kolleegide kui ka loomaomanike seas. Ju-
ba pärast kaheksat kuud Inglismaal olen olu-
liselt enesekindlam ja julgen öelda, et olen 
hea loomaarst, täis töötahet ja paremate 
teadmiste ning oskustega. Soovitan kõigil 
proovida ja kandideerida: aasta internatuu-
ris möödub väga kiiresti, tublimatel on ala-
ti võimalus kandideerida edasi residentuuri. 
Koju tagasi saab tuua oma teadmised ning 
oskused, millega arendada ka meie veteri-
naarmeditsiini – praktiseerides või jagades 
oma teadmisi noortele kolleegidele nende 
õpingute ajal. Praegu on Inglismaal tublid 
Eesti noored, kes on meie maine väga heaks 
kujundanud ning teinud võimalused edu-
kaks kandideerimiseks soodsamaks kui ku-
nagi varem. Kandideerigem, sest lõpetan ar-
tikli kirjutamise oma üheksanda järjestikuse 
öövalve lõpus, olles ikka veel rõõmus ning 
motiveeritud – see juba tähendab midagi!
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Euroopa veterinaarse toiduohutuse 
õppejõudude kohtumine Thessalonikis
Mati Roasto

EMÜ VLI toiduhügieeni osakond

õppe osatähtsust, k.a toiduhügieeni vald-
konnas, kus võõrustajate sõnul praktiline 
õpe domineerib teoreetilise üle. Artikli au-
tor suhtub antud informatsiooni veidi skep-
tiliselt, kuna praktiline laborõpe on teoreeti-
lisest õppest kordades kallim ning kui raha 
ei jätku isegi elementaarsete hügieenitarvete 
ostmiseks, siis kust võetakse laboratoorse 
praktilise õppe tarvis vajalikud rahalised va-
hendid? Öeldakse, et usalda aga kontrolli, 
kuid nagu eelpool öeldud, ei olnud viimast 
võimalik teostada, kuna õppeasutusse meid 
ei viidud ning kaudselt anti teada, et seda ei 
ole mõttekas ka omal initsiatiivil teha.

Sellegipoolest olid võõrustajad kohtumi-
se ajal valmis vastama kõikidele küsimuste-
le ning andsid kolmekesi (juhtivprofessor ja 
kaks toiduhügieeni dotsenti) põhjaliku üle-
vaate valdkonna õppe hetkeseisust ning 
võimalikest arenguperspektiividest. Sarna-
selt meile alustatakse ka Thessaloniki Aris-
totelese ülikoolis toiduhügieeni ja toiduai-
nete tehnoloogia õpet kolmandal kursusel, 
kuid erinevalt Eestist on seal kolmandal kur-
susel põhirõhk loomset päritolu toiduainete 
tehnoloogia õppel ning kahel järgmisel aas-
tal enam toiduhügieenil ja -ohutusel. Ees-
tis alustame teisel kursusel keskkonna- ja 
toidutoksikoloogia õppega ning kolmandal 
kursusel toiduhügieeni ja veterinaarse rah-
vatervise valdkonda tutvustava õppeaine-
ga. Põhiosa toiduhügieeni ja -ohutuse, k.a 
-tehnoloogia (liha ja piim) õppest toimub 
meil viienda kursuse sügissemestril. Kevad-
semestril toimuvad Eestis tapamaja ja vete-
rinaarkeskuste praktikad, sarnaselt paljude-
le teistele Euroopa loomaarstiõpet pakku-

1.–2. juunil 2017 leidis aset Euroopa veteri-
naarharidust andvate õppeasutuste toidu-
hügieeni ja -ohutuse professorite töökohtu-
mine, kus Eestit esindas artikli autor. Tege-
mist oli seitsmenda kokkusaamisega, mis 
seekord leidis aset Kreekas Thessalonikis, 
mis on Kreeka suuruselt teine linn ning tun-
tud ka riigi kultuuripealinnana. Võõrustajaks 
oli Aristotelese ülikooli loomaarstikool (Sc-
hool of Veterinary Medicine), kuid huvita-
val kombel oli kogu üritus planeeritud vaid 
hotelli konverentsiruumidesse, ilma ülikooli 
ja loomaarstikooli külastamiseta. Viimane 
oli muidugi suureks puuduseks, sest toidu-
hügieeni juhtivõppejõudude kokkutulekute 
üheks eesmärgiks on ka kohalike ülikoolide 
veterinaariateaduskondadega tutvumine, 
eriti mis puudutab toiduhügieeni ja -ohutuse 
valdkonda – nt akadeemilise personali ja õp-
pelaboritega tutvumine. Kuna tegemist on 
valdkonna kolleegide kokkusaamisega, siis 
mainitud puudust keegi otseselt võõrusta-
jatele ette ei heitnud, kuid autoril õnnestus 
välja selgitada, et põhjuseks oli Kreekat ta-
banud raske majanduslik olukord. Viimasest 
tingituna on ka Aristotelese ülikool koos loo-
maarstikooliga pidanud oma eelarvet tuge-
vasti kärpima, mille äärmusliku näitena on 
mõnikord puudus isegi elementaarsetest 
hügieenivahenditest. Samas tegid võõrusta-
jad põhjaliku ettekande Aristotelese ülikooli 
veterinaarmeditsiini õppekavast, mille põhi-
rõhk oli suunatud toiduhügieeni ja -ohutuse, 
k.a toiduainete tehnoloogia valdkonna õppe 
tutvustamisele. Anti teada, et 2013/2014 
vastu võetud uus õppekava suurendas 
Thessalonikis oluliselt kliinilise ja praktilise 

Foto 1. Euroopa toiduhügieeni professorid Thessaloniki töökohtumisel (foto: Eleni Iosifidou, Kreeka)
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vatele ülikoolidele. Toiduhügieeni ja -ohutu-
se õppega seonduv akadeemilise personali 
arv Thessaloniki Aristotelese ülikooli vasta-
vas osakonnas on 11, kusjuures osad õppe-
jõud töötavad osakoormusega. Thessaloni-
kis on loomaarstiõppe kestuseks viis aastat, 
meil Tartus kuus.

Uuendatud õppekava tutvustas ka Gen-
ti ülikool, kus uuenduse tulemusel alusta-
takse veterinaarse rahvatervise õppega juba 
esimestel aastatel, mis eeldatavasti tõstab 
nende tudengite arvu, kes õppekava läbi-
des kaaluvad karjääri veterinaarse rahvater-
vise valdkonnas. Kuuendal kursusel on või-
malik valida väike- ja suurloomade mooduli 
vahel, viimane sisaldab ka veterinaarse rah-
vatervise osa, mistõttu suurloomamoodu-
li üheks eesmärgiks on ka veterinaar-järele-
valveametnike koolitamine. Gentis on suun-
dumus e-õppe osatähtsuse suurendamisele 
veterinaarmeditsiini õppekavas.

Kohtumisel arutleti toiduhügieeni ja vete-
rinaarse rahvatervise laboratoorse ja praktili-
se õppe mahtude üle, kusjuures autorile tun-
dus, et ühtset seisukohta antud küsimuses 
on raske saavutada. On neid ülikoole, kus 
ollakse arvamusel, et mida rohkem on toi-
du kontrolliga, k.a laboratoorse analüüsiga 
seonduvat praktilist õpet, seda parem. Sa-
mas on ka ülikoole, kus ollakse seisukohal, 
et laboratoorse ja praktilise toiduohutuse 
ja -kontrolli õppe vajadused on ajas pigem 
vähenenud, sest veterinaaria õpe tervikuna 
nõuab suuri rahalisi ressursse ning praktili-
sele toiduhügieeni ja veterinaarse rahvater-
vise õppele tuleb eelistada loomaarstiüliõpi-
lastel loogilise mõtlemise arendamist ehk 
õppes „tegemiselt“ „mõtlemisele“ liikumine 
(training from „doing“ to „thinking“). Viima-
sega tuleb nõustuda, kuid siiski oldi üldisel 
seisukohal, et ka mõtlemise arendamine eel-
dab praktilist õpet ehk nt mikrobioloogilisi 
laboranalüüse tegemata on spetsialistil ras-
ke laboratooriumitööd ette kujutada ning lä-
heneda mõtestatult proovide võtmise ning 
nende analüüsimisega seonduvale. Leiti, et 
praktilist õpet on kindlasti vaja järgnevates 
tegevustes: proovide võtmine, loomade ui-
mastamine, k.a hädatapmine farmis, riiklik 
järelevalve  ning auditeerimine (nt toidukäit-
lejate), praktiline toidu mikrobioloogia, toidu 
sensoorne hindamine, kiiranalüüsimeetodite 
tundmine, analüüsi tulemuste interpreteeri-
mine ning aruandluse koostamine.

Kohtumisel arutati ka e-õppe osatähtsust 
ning leiti, et pea kõikides ülikoolides muutub 
see järjest olulisemaks ning enamasti kasu-
tatakse e-kursuste läbi viimiseks moodle-põ-
hist platvormi. Mõnedes ülikoolides e-kursu-
seid veel ei ole, kuid kasutusel on õppevi-
deod, õpiobjektid või muud sarnased lahen-
dused. Näiteks Edinburghi ülikoolis on ala-

tes sellest aastast nii tudengite õppeks kui 
teadmiste hindamiseks kasutusel virtuaal-
se tapamaja programm. Eesti näitajad vald-
konna e-õppes on eeskujulikud, sest meil 
on olemas mitmed riiklikult autasustatud  
e-kursused. Samuti kasutame õppetöös 
elektroonseid õpiobjekte ning oleme haka-
nud välja töötama õppevideoid.

Kohtumisel arutati veterinaaride tuleviku-
rolli üle toiduohutuse ja veterinaarse rahva-
tervise alal. Leiti, et ühiselt avaldatakse sel-
leteemaline artikkel, võttes arvesse erine-
vates ülikoolides antud teemal õpetatavat. 
Seejuures analüüsitakse, millises suunas on 
valdkonna õppes liigutud ning millist veteri-
naarse rahvatervise spetsialisti on ühiskon-
nal lähitulevikus vaja. Olukorra kaardistami-
seks paluti võrgustikus osalevatel ülikoolidel 
saata õppeprogrammide kirjeldused koos 
arvandmetega. Teemat arutati pikemalt ning 
arusaamised riigiti olid erinevad – samas on 
ka selge, et riikide vajadused ja traditsioonid 
on mõneti erinevad.

Saksamaa, Austria ja Šveitsi poolt on 
välja antud kataloog, mis tutvustab teema-
sid ja valdkondi, mida saksakeelsete õppe-
programmidega riikides tuleb toidu-, liha- 
ja piimahügieeni õppes katta. Kataloogis ei 
ole ette antud tundide arvu, vaid teemade 
nimetused, ning käsitletud on nii teoreetili-
se kui praktilise õppe valdkondi. Lepiti kok-
ku, et riikide esindajad vaatavad elektroon-
se kataloogi üle ning annavad omapoolse 
eksperthinnangu, millised teemad on roh-
kem ja vähem olulised. Samuti märgitakse 
ära teemad, millised on õppes kaetud ja mil-
lised mitte, ning needki, mis antud kataloo-
gis puuduvad, kuid on konkreetse riigi õp-
pes siiski esindatud.

Tuleb tõdeda, et sellised kohtumised on 
väga vajalikud, sest võimaldavad toiduhü-
gieeni õppejõududel tutvuda erinevates rii-
kides läbiviidava toiduhügieeni ja veterinaar-
se rahvatervise õppe korraldusega ning ku-
jundada ühiseid seisukohti valdkonna aren-
gut puudutavates küsimustes. Kohtumised 
on vajalikud ka selleks, et nii mõnigi võrgus-
tikus osalev kolleeg võib olla seotud EAE-
VE akrediteerimistoimingutega ning ükstei-
se tundmine ning võrgustiku tegevused aita-
vad probleemseid kohti varakult kaardistada 
ning arendada.

Kohtumisel leiti, et loomaarstidel on jät-
kuvalt oluline roll toiduohutuse ja -kvaliteedi 
ning rahvatervise kindlustamisel, sest tege-
mist on distsipliiniga, mis katab kogu toidu 
algtootmise, töötlemise, turustamise ja tar-
bimise ahela ning liigub järjest enam „üks 
tervis“ põhimõtte järgimise suunas. Järgmi-
ne töökohtumine toimub Sloveenias, Ljubl-
janas.
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olemasolu ja võimalikke kopsukoe kahjus-
tusi ja erinevate biomarkerite määramine 
võimalike algpõhjuste selgitamiseks ning 
ka ravi ja prognoosi hindamiseks. Lisaks ka-
sutatakse hingamisraskustega patsientidel 
üha enam mehaanilist ventileerimist ning ol-
lakse teadlikumad kirurgilistest võimalustest 
nende probleemide puhul.

Konverentsilt ei puudunud ka sponsorid, 
kes pauside ajal tutvustasid oma uusimaid 
tooteid, millega loomaarstid oma igapäevast 
tööd paremini teha saavad. Nagu juba tra-
ditsiooniks saanud, andis EVECCS koos me-
ditsiinitehnika firmaga Scil välja 5000 euro 
suuruse uurimisgrandi, millele võivad kan-
dideerida kõik erakorralise meditsiini ja in-
tensiivravi valdkonnas uurimistööd tegevad 
loomaarstid. Sel aastal pälvis grandi dr Ya-
ron Bruchim Iisraelist, kes uurib septilise pe-
ritoniidi biomarkereid. Oma edusamme tut-
vustas ka eelmisel aastal grandi pälvinud 
dr Elodie Darnis Liège’i Ülikoolist Belgiast, 
kelle uurimus käsitles organismi perfusioo-
niseisundi hindamist ultraheliga kaudaal-
se õõnesveeni läbimõõtu mõõtes. See on 
ehe näide sellest, kuidas võimalikult vähe- 
invasiivse meetodiga saada võimalikult palju 
infot kriitilises seisus patsiendi kohta.

Lõpetuseks kutsume kõiki erakorralise 
meditsiini huvilisi kolleege osa võtma järg-
mise aasta konverentsist, mis toimub 21.–
23. juunil Veneetsias, kus rõhuasetus on kar-
dioloogial erakorralise meditsiini ja intensiiv-
ravi vaatevinklist. Lisaks juhime tähelepanu, 
et 2019. aastal toimub EVECC konverents 
Eestis! Loodetavasti selgub täpsem info sel-
le kohta lähiajal.

Juunis toimus järjekordne Euroopa era-
korralise veterinaarmeditsiini ja inten-
siivravi (European Veterinary Emer-
gency and Critical Care, EVECC) 
konverents, mida korraldab Eu-
roopa erakorralise veterinaar-
meditsiini ja intensiivravi ühing 
(European Veterinary Emer-
gency and Critical Care Society, 
EVECCS) ning veterinaarse es-
maabi ja intensiivravi ühing (Vete-
rinary Emergency and Critical Care 
Society, VECCS). Sellel aastal leidis 
üritus aset Dublini Ülikoolis ning põhi-
teemaks olid hingamisprobleemid esmaabi 
vaatevinklist. Loengutes käsitleti teemasid 
alates hingamisraskustega patsiendi stabili-
seerimisest ja diagnostikast kuni kirurgiliste 
menetlusteni välja. Samas toimusid ka mõ-
ned loengud, milles käsitleti otseselt hinga-
misteid mittepuudutavaid teemasid, vaid 
erakorralisest meditsiinist huvitatud looma-
arstide jaoks alati aktuaalseid probleeme 
nagu kuseteede ummistus kassil ja mao-
keerd. Lisaks loomaarstidele toimus eraldi 
sektsioon ka abilistele. Hea meel on tõdeda, 
et ka veterinaarmeditsiinis areneb intensiiv-
ravi kiiresti edasi ning püütakse leida uusi 
võimalusi kiiremaks diagnoosimiseks ning 
meetodeid patsientide aitamiseks. Näiteks 
muutub tänapäeval üha populaarsemaks 
hingamisraskustega patsiendi rinnakorvi uu-
rimine ultraheliga hindamaks vaba vedeliku 

Euroopa erakorralise veterinaarmeditsiini ja 
intensiivravi konverents 2017
Valentina Tiškina1, Marit Veeber2

1EMÜ VLI väikeloomakliinik, 2Terveks loomakliinik

Foto 2. Marit Veeber konverentsi ajal EVECCSi 
esindamas (foto: Valentina Tiškina).

Foto 1. Seekordne EVECC konverents 
leidis aset Dublini Ülikooli Kolledžis 

(foto: Valentina Tiškina)
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Konverents „Lameness in Ruminants 2017“ 
Münchenis
Hertta Pirkkalainen

EMÜ VLI kliinilise veterinaarmeditsiini osakond

kas loom suudab paranemisperioodil lüps-
mas ja söömas käia. Kolleegide kogemused 
olid selles osas üsna positiivsed ja amputat-
siooni läbiteinud lehmad püsisid osades kar-
jades aastaid.

Konverentsil olid loengud jagatud kolme-
le päevale ja need toimusid kahes erinevas 
loengusaalis. Konverentsikeskus oli Baie-
ri Katoliku Akadeemia hoonetes kesklinnas, 
suure rohelise pargi kõrval. Esimene konve-
rentsipäev algas kell 8:30 kohvi ja pretzeli e 
soolase kringliga, misjärel suundusime loen-
gusaali kuulama päeva peamist loengut (ingl 
keynote lecture) põletikuprotsessidest lonke 
algfaasis. Teised huvitavad ettekandmisele 
tulnud teemad olid interdigitaalse dermatiidi 
patogenees ja ravi; farmihügieeni mõju nak-
kavate sõrahaiguste levikule; heaoluküsimu-
sed ja sõravärkimine. Päev oli väga huvitav 
ning oli raske valida kahe loengusaali vahel.

Esile võib tuua ühe huvitava ettekande, 
milles käsitleti digitaalse dermatiidi ägeda 
faasi (M2, maasikataoline) ravimeetodeid. 
Selles võrreldi erinevates uuringutes kasu-
tatud toimeaineid ning sidumisviise. Katse-
tatud ravide hulgas olid näiteks: tetratsüklii-
ni pihustamine, tiamfenikooli pihustamine, 
vask- ja tsinkkelaatide pihustamine, salitsüül- 
happe ja polüuretaaniga side ning uuemate 
meetoditena isegi LED valguse ja metüleen-
sinise koosmõju. Kokkuvõtteks tõdeti, et ka 
mitteantibiootilised vahendid olid kollete ra-
vis tõhusad. Sidumise osas toonitati, et ees-
märk on hoida toimeainet koldes kauem, 
mitte niivõrd kollet saastumise eest kaitsta. 
Seotud jalad paranesid paremini, aga oluli-
ne oli sideme õigeaegne eemaldamine! Sel-
lele tuleks ka Eesti veisekarjades tähelepanu 
pöörata – sidet on hea kasutada juhul, kui 
see võetakse kindlasti 3–5 päeva möödudes 
ära. Põhja-Ameerikas oli kasutusele võetud 
nn „bikiiniside“, kus kolde peale paigutati  
ainult toimeaine, üks tampoon ja kaks kihti 
vetflexi. Sellised sidemed tulevad paari päe-
vaga ise ära.

Huvitav oli kuulata ka Uus-Meremaal 
Massey Ülikooli poolt läbiviidud uuringut, 
milles prooviti vasksulfaadi taaskasutamist. 
Sõravannis kasutatud 5%-line vasksulfaa-
dilahus sõeluti pärast selle kasutamist üs-
na lihtsa süsteemi abil välja. Sõelumise teel 
suudeti taaskasutusse suunata 92,5% vask-
sulfaadist. Pärast esitust küsiti publiku seast, 
kas allesjäänud vasksulfaat oli oma keemili-
se koostise poolest kuidagi muutunud ning 

Veetsin käesoleva aasta septembrikuus neli 
väga huvitavat ja sakslastele tüüpilise range 
ajakavaga täidetud päeva Münchenis mälet-
sejaliste lonkamist käsitleval konverentsil. 
Lõuna-Saksamaal asuv München on Baieri 
liidumaa pealinn ja on tuntud oma rahva-
riiete ja vorstirohke söögikultuuri poolest. 
Longet põhjustavate jäsemehaiguste kon-
verentsi peeti tänavu juba 19. korda ja järg-
mine konverents leiab aset kahe aasta pä-
rast Jaapanis.

Osalesin ka veterinaaridele suunatud töö-
toas päev enne konverentsi algust. Seal õp-
pisime kasutama 5–8 MHz lineaarandureid 
liigeste uurimiseks, püüdes eristada, kas lii-
ges on täitunud ainult vedeliku või fibriini 
sisaldava nõrega. Leian, et selle anduri ka-
sutamine praktikas abistaks täpsema diag-
noosi ning prognoosi panekul. Lisaks tege-
lesime pool päeva värkimisega ja saime har-
jutada sõraliigese ning süva varbapainutaja 
eemaldamist. Need protseduurid sobivad 
kroonilise liigesepõletiku all kannatavate loo-
made raviks. Siiski peab praktikas väga hoo-
likalt mõtlema, kas selliseid loomi on võima-
lik taastumiseks vajaliku kolme operatsioo-
nijärgse nädala jooksul hoida eraldi pehme 
põhu peal. Samuti peab kindlaks tegema, 

Foto 1. Sõravärkimise töötuba. Juhendaja testib 
testertangidega sõra valulikkust (foto: Hertta Pirk-
kalainen)
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selgus, et uuringus oli ainult mõõdetud 
vasksulfaadi kogus kg. Usun, et sellist taas-
kasutamise võimalust tasub kindlasti edasi 
uurida, sest on teada, et vask on mürgine ja 
lõpuks satub see farmidest põldudele. Seda 
teemat pole Eestis väga arutatud, kuigi vask-
sulfaati on aastaid kasutatud.

Teise loengupäeva hommikul keskendu-
ti erinevatele kujutava diagnostika võima-
lustele. Lisaks räägiti tallahaavandite pato-
geneesist. Meelde jäi eriti see, et uurijad ei 
soovita enam kasutada terminit „subkliini-
line laminiit“ põhjusel, et tegemist on sõra- 
sarve kahjustusega, mis viib erinevate se-
kundaarsete sarvtalla probleemide tekkeni 
nagu talla verevalumid, tallahaavand ja val-
gejoone haigus. Nende probleemide patoge-
nees on mitmekesine, aga praegu keskendu-
takse suurenenud surve tagajärjel tekkinud 
vereringehäirele ning ka hapniku ja glükoo-
si puudusele sarvtalla rakkudes. Neid prob-
leeme seostatakse nüüd lisaks tallapiirkonna 

survele ka negatiivse energiabilansiga poe-
gimisjärgsel perioodil. Kuigi sakslaste uuring 
oli tehtud in vitro, avab see ikkagi väga prak-
tilise lähenemise: vastpoeginud lehmade 
söötmine ja energia saadavus on kriitilised 
faktorid sarvtalla probleemide profülaktikas.

Viimaselt loengupäevalt jäid meelde eri-
nevad kaamerate kasutamise võimalused di-
gitaalse dermatiidi kollete diagnoosimiseks 
karjas. Kaameraid oli kasutatud lüpsiplatsile 
tulevate lehmade jalgade filmimiseks ja ro-
botlüpsil käivate loomade jalgade pildista-
miseks. Lüpsiplatsil oli proovitud kinnitada 
kaamera näiteks lüpsja jope külge. Filmimi-
se ja pildistamise eesmärk oli luua võima-
lus muutuste kiireks ja mugavaks avastami-
seks ehk nagu professor Dörte Döpfer ütles: 
näha probleeme „kodudiivanilt“. Tulevikus 
suudetakse protsess automatiseerida nii, et 
arvutiprogramm annab ette haiguskahtluse-
ga loomad, kellest inimene eristab ravi vaja-
vad loomad. Kõik see teeb töö mugavamaks 
ja efektiivsemaks. Pildistamise puhul ettetu-
levateks probleemideks olid näiteks haigus-
kolde tuvastamist segav jalgade puhtus ja 
kaamerate akude kestvus. Kindlasti väärib 
see teema aga tulevikus edasi uurimist!

Konverentsi igal õhtul toimus ühine õh-
tusöök. Pärast esimest loengupäeva suun-
dusime linnast välja restorani, kus pakuti tra-
ditsioonilisi Baieri piirkonna sööke – vorste 
ja hapukapsast. Reedene õhtusöök oli kor-
raldatud lähedalasuvas ratsutamiskoolis. 
Restoranist sai vaadata otse maneeži, kus 
toimus parajasti ratsutamistund. Lisaks hea-
le söögile ja joogile sai õhtu lõpetuseks ka 
tantsida.

Kokkuvõttes oli väga huvitav ja motivee-
riv konverents! Oli tore kuulata ja kohtuda 
selle eriala tippuurijate ja praktikutega. Soo-
vitan huvilistel selle konverentsi toimumistel 
silma peal hoida.

Suvekursus „One Health“ Kopenhaagenis
Sigrid Praats

6. kursuse veterinaarmeditsiini üliõpilane, Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Seltsi esi-
mees

Foto 2. Kolleeg Miia Kontturi uurib töötoas, kui-
das eemaldada teine sõrg (foto: Hertta Pirkkalai-
nen)

Suvekursus „One Health“ („Üks tervis“) on 
Taani Tehnikaülikooli ja Taani Ülikooli poolt 
korraldatud iga-aastane rahvusvaheline su-
vekursus. „One Health“ on kontseptsioon, 
mille kohaselt on inimese, loomade ja kesk-
konna tervis omavahel väga tihedalt seotud. 
Zoonootilised haigused, keskkonnareostus, 
ravimiresistentsus – need on vaid mõned 
näited probleemidest, mis puudutavad kõiki 
kolme valdkonda. „One Health“ põhimõtete 

kohaselt on nende probleemide lahendami-
seks vaja teha koostööd erinevate huvigrup-
pide vahel nii kogukonna, riigi kui ka globaal- 
sel tasemel.

Kursuse korraldamise põhilisteks eestve-
dajateks olid kolm väga särtsakat ja inspiree-
rivat professorit: Tina Hald, Liza Rosenbaum 
Nielsen ja Maria Vang Johansen. Sellist su-
vekursust on nad korraldanud alates 2014. 
aastast. Korraldajate sõnul on Taanil pika-
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seotud MRSA leviku suurenemist inimeste 
seas. Siinkohal on oluline märkida, et Taani 
on üks suurimaid seakasvatusmaid Euroo-
pas. Igal aastal toodetakse seal umbes 30 
miljonit siga. Taani on jõudnud hetkel seisu, 
kus üle 90% sigadest on koloniseeritud LA-
MRSA-ga (ingl livestock-associated MRSA). 
Esimene LA-MRSA juhtum inimeste seas tu-
vastati 2004. aastal. Alates sellest on levi-
mus drastiliselt tõusnud. 2016. aastal oli kõi-
gist MRSA juhtudes 35% seotud LA-MRSA-
ga. Meie ülesandeks oli tuvastada peami-
sed nakkuse riskirühmad, selgitada nakkuse 
ülekandeteed inimestele ja analüüsida, mil-
liseid tervisekaitse meetmeid tuleks raken-
dada. Viie pärastlõuna vältel uurisime pro-
fessor Anders Dalsgaard’i juhendamisel sü-
vitsi seda juhtumit ning kursuse lõpuks pidi-
me välja pakkuma omapoolsed lahendused 
selle juhtumi osas. Kursus päädis eksamiga, 
kus pidime oma lahenduse ette kandma. Pä-
rast esitlust tuli vastata oponentide tabava-
tele küsimustele.

Mul on äärmiselt hea meel, et sain või-
maluse sellest suvekursusest osa võtta. 
Soovitan kindlasti kõigil EMÜ tudengitel, 
kellel vähegi võimalust on, huvipakkuva-
tele lühiajalistele kursustele kandideerida. 
Enamasti on lühikursustele kandideerimise 
protsess küllaltki lihtne. Kui taotlemisega te-
kib küsimusi, siis võib nendega julgelt EMÜ 
välissuhete peaspetsialisti poole pöördu-
da. Lühikursused on väga hea võimalus rah-
vusvahelise kogemuse saamiseks, seda eri-
ti neile tudengitele, kellel pikemaks ajaks vä-
lismaale minemine ei ole võimalik. EMÜ vä-
lissuhete spetsialisti Eda Tursa sõnul toimub 
Põhjamaades meie partnerülikoolide juures 
igal semestril mitmeid erinevaid lühikursusi. 
Alati on nende juurde pakkuda ka väike sti-
pendium, mis aitab reisikulusid katta. Igal ju-
hul tasub pakkumistel silm peal hoida ja või-
maluse korral kandideerida.

aegne kogemus „One Health“ printsiipide 
kasutamises. See on üheks põhjuseks, miks 
otsustati selline kursus korraldada.

Kursus kestis kokku kuus nädalat: viis nä-
dalat e-õpet ja üks nädal kontaktõpet Kopen-
haagenis. Kursuse eesmärgiks oli anda kõi-
gile osalejatele ülevaade „One Health“ kont-
septsioonist, selle põhimõtetest ning nende 
edukast rakendamisest Taanis.

Kursuse-eelne e-õpe oli väga intensiivne. 
Iga nädal oli vaja läbi töötada erinevaid tea-
dusartikleid ja vaadata videoloenguid. Nen-
de põhjal tuli nädala lõpuks lahendada tes-
tid, esitada praktiline ülesanne avatud fooru-
mis ning osaleda kõiki kursusest osavõtjaid 
kaasavates aruteludes.

Päev enne kursuse algust Kopenhaage-
nis oli korraldatud kursuslaste kokkusaami-
ne ühes linna paljudest parkidest. Nimelt on 
Kopenhaagen väga roheline linn oma arvu-
kate parkide, veesilmade ja lilleaedadega. 
Juba e-õppe ajal selgus, et kursus saab ole-
ma väga rahvusvaheline ning osalejad on 
erineva haridusliku taustaga. Esimene koh-
tumine oli väga meeleolukas. Seal oli või-
malik e-õppe ajal selgeks saanud nimed lõ-
puks ka nägudega kokku viia.

Kursuse Taanis toimunud osa kestis kok-
ku viis päeva. Seda ei olnud palju, aga selle-
eest olid päevad väga sisutihedad. Hommi-
kud algasid tavaliselt loenguga, mis tutvus-
tas ühtse tervise kontseptsioone ja lähene-
mist. Sellele järgnes interaktiivne rühmatöö 
samal teemal. Peale lõunat jagunesid osale-
jad e-õppe lõpus moodustatud töörühma-
desse. Iga grupp sai omale valida ühe juh-
tumi. Selle aasta juhtumite teemadeks olid: 
ravimiresistentsus; liha tootmine ja tarbimi-
ne; pandeemilised nakkushaigused; müko- 
toksiinid ja zoonoossed parasiidid. Minu 
grupp pidi lahendama juhtumit MRSA (me-
titsilliin-resistentne Staphylococcus aureus) 
ravimiresistentsusest. Meie juhtum käsit-
les täpsemalt Taani seakasvatust ja sellega 

Foto 1. One Health suvekursuse grupipilt (foto: Sigrid Praats)
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duskoolis) alates 1992. aastast. Koostöös 
kolleegidega on T. Paaver publitseerinud 
üle 70 teadus- ja populaarteadusliku artikli 
ning on mitmete monograafiate, õpikute ja 
käsiraamatute autor või kaasautor. Aastatel 
1991–2016 kaitsti T. Paaveri juhendamisel ja 
kaasjuhendamisel üle 30 diplomi-, bakalau-
reuse-, magistri- ja teadusmagistritöö ning 
neli doktoritööd. T. Paaver on märkimisväär-
selt aktiivselt osalenud ka teadusorganisat-
sioonilises ja -administratiivses tegevuses: 
ta on olnud Eesti Teadusfondi nõukogu liige 
ja selle põllumajandusteaduste ekspertko-
misjoni esimees, Eesti Vabariigi teaduspree-
miate komisjoni liige, EMÜ nõukogu ja EMÜ 
VLI teadusnõukogu liige, EMÜ põllumajan-
dusteaduste doktoritööde kaitsmiskomisjo-
ni esimees, Eesti Kalakasvatajate Liidu (prae-
gune Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liit) asu-
tajaliige ja juhatuse liige. Teadusuuringute ja 
teadusorganisatsioonilise tegevuse eest on 
T. Paaverit tunnustatud Eesti Vabariigi tea-
duspreemiaga (koos prof. R. Grossiga, 2003) 
ja Valgetähe IV klassi ordeniga (2010).

T. Paaveri hobiks on merisead, kelle käi-
tumise ja suhtlemise jälgimine pakub talle 
bioloogina suurt huvi. Teiseks hobiks on me-
reraamatute kogumine ja lugemine. Neid on 
kogunenud riiulisse umbes sadakond, kuid 
ta ei ole seadnud eesmärgiks harulduste ta-
ga ajamist nagu seda teevad mõned margi- 
või mündikogujad.

Professor T. Paaver emeriteerus 2016. 
aastal, kuid jätkab aktiivselt osalemist EMÜ 
VLI vesiviljeluse osakonna teadusprojektides 
ning jõudumööda ka õppetöös.

Õnnitlen head kolleegi Tiit Paaverit vääri-
ka tähtpäeva puhul, soovides talle eelkõige 
tugevat tervist!

Riho Gross
EMÜ VLI vesiviljeluse osakonna juhataja

Tiit Paaver sündis 9. augustil 1952 Tartus. Ta 
lõpetas 1970. aastal Tartu 5. keskkooli (prae-
guse Tamme Gümnaasiumi) ja 1975 Tartu 
Ülikooli geneetika erialal ning kaitses 1980.a 
bioloogiateaduste kandidaadi kraadi tolla-
ses Leningradi Riiklikus Ülikoolis karpkala 
biokeemilise geneetika alal. T. Paaver töö-
tas Eesti Teaduste Akadeemia Zooloogia ja 
Botaanika Instituudi Võrtsjärve Limnoloo-
giajaamas juba keskkooli ja ülikooli ajal ning 
hiljem kuni 1990. aastani teadurina, vanem- 
ja juhtivteadurina, kus tema uurimisteemad 
olid seotud kalade (peamiselt latika ja karp-
kala) geneetikaga. Limnoloogiajaama uuri-
misekspeditsioonid viisid teda tollase Nõu-
kogu Liidu väga erinevatesse ja põnevatesse 
piirkondadesse – Kura lahele, Taga-Kaukaa-
sia järvedele, Amuurimaale ja Jaapani mere 
äärde, Doonau jõe deltasse, Kara-Kumi kõr-
besse ning Lapimaale.

Looduse juurde tõid T. Paaveri bioloogi-
dest ema ja isa: ihtüoloogi diplomiga ema 
näitas, kuidas kalu analüüsida ja akadeemi-
kust isa võttis ta abiliseks oma uuringutesse. 
Eriline roll T. Paaveri maailmapildi kujunda-
misel oli 1974. aastal Tartu tollaste tudengite 
loodud teoreetilise bioloogia ringi koondu-
nud sõpruskonnal, kus vabas akadeemilises 
mõttevahetuses oli kaasalööjaid professori-
test tudengiteni. Kraadiõppe aeg viis T. Paa-
veri Vene teaduse ringkondadesse Leningra-
dis ja Moskvas. Tema kandidaaditöö juhen-
dajaks oli rahvusvaheliselt tunnustatud ka-
lageneetik professor V. S. Kirpitšnikov, kes 
oli vene intelligentsi parimate traditsioonide 
kandjaks.

Väga oluline osa T. Paaveri tööalasest 
karjäärist on aga olnud seotud Eesti Maaüli-
kooli ja selle eellaste, Eesti Loomakasvatu-
se ja Veterinaaria Instituudi ja Eesti Põlluma-
jandusülikooliga, kus ta aastatel 1990–2014 
juhtis kalakasvatuse osakonda (praegune 
vesiviljeluse osakond) ning töötas dotsen-
di (1994–1998) ja professorina (2004–2016). 
Tema uurimistöö valdkondadeks olid sel 
perioodil lisaks kalade (tuurlased, lõhe, fo-
rell, vikerforell, siig, karpkala, latikas, koha 
jt) bioloogiale ja kasvatustehnoloogiatele ka 
teiste organismide (vähilised, orhideed, ve-
tikad, kahepaiksed, kotkad) bioloogia ning 
Eesti kalafauna ja kalanduse ajalugu. Ka ka-
lade ja vähkide haiguste temaatika on ala-
ti olnud tema uuringute ja publikatsioonide 
oluline osa. Kalakasvatust ja vesiviljelust (sh 
rahvusvahelise õppekava Biolandman raa-
mes) õpetas T. Paaver EMÜs (samuti ka Tar-
tu Ülikooli Pärnu Kolledžis ja Räpina Aian-
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Eestis, epidemioloogilise olukorra jälgimi-
ne, erinevate teadusprojektide raames ak-
tiivne mükobakteriooside levimuse moni-
tooring, molekulaardiagnostika arendamine, 
teadusartiklite kirjutamine.

Mihhail Sudakov arendas labori kvalitee-
disüsteemi, mis 1999. a akrediteeriti Ees-
ti Akrediteerimiskeskuses L010. See eeldas 
täpset dokumentide formuleerimist ja kaas-
aegsete diagnostikameetodite rakendamist 
laboris ning tegeliku töö vastamist esitatud 
nõuetele. Laboris kasutati mükobakterite sa-
mastamiseks nii mikrobioloogilisi meetodeid 
kui ka tollal uuenduslikku molekulaardiag-
nostikat (PCR, GenoType).

Tema juhtimisel viidi labor vastavusse 
rahvusvaheliste nõuetega ning esimese ve-
terinaariaalase laborina akrediteeriti see kui 
EV referentlabor veiste tuberkuloosi ja tu-
berkuliini valdkonnas.

Labor omab veiste tuberkuloosi riikliku 
referentlabori staatust ja on jätkuvalt akredi-
teeritud.

Praegune ülikooli veterinaarmeditsiini ja 
loomakasvatuse instituut moodustati 1. jaa-
nuaril 2005. aastal endise Eesti Põllumajan-
dusülikooli loomakasvatusinstituudi, looma-
arstiteaduskonna ja Eesti Agrobiokeskuse 
baasil. 2006. a suvel kolis mükobakterioosi-
de labor ülikooli ruumidesse.

Mihhail Sudakovi teiseks teaduslikuks 
huviks on olnud veterinaarimmunoloogia 
oma uudsuse, keerukuse ja perspektiiviku-
se tõttu. Õppejõuna jagas ta immunoloogia-
alaseid teadmisi Eesti Maaülikooli veterinaa-
riaüliõpilastele. Aastatepikkuse loengupida-
mise selles valdkonnas koondas ta kõrgkoo-
liõpikusse Veterinaarimmunoloogia (2004).

Oma kätetöö tulemusena on Mihhai-
lil valminud perele kena kodu Tartu lähistel 
Kurepalus. Kodumetsa istutatud tuhatkond 
lemmikpuud mändi on jõudnud praeguseks 
sirguda suurteks puudeks.

Palju õnne, tervist ja jõudu tulevasteks 
aastateks soovib endiste kolleegide nimel

Sirje Kokassaar
EMÜ VLI kliinilise veterinaaria 
ühendlaboratoorium

9. oktoobril tähistab kauaaegne veterinaar-
meditsiini ja loomakasvatuse instituudi  
mükobakteriooside laboratooriumi juhataja 
Mihhail Sudakov oma 65. sünnipäeva.

Mihhail sündis Petseris. Sinna jäid ka te-
ma lapsepõlv ja kooliaeg. Pärast keskkooli 
oli valikus muusiku või loomaarsti elukutse. 
Haridustee tõi Tartusse veterinaarmeditsiini 
õppima. Eesti Põllumajanduse Akadeemia 
(EPA) lõpetas Mihhail Sudakov 1975. a cum 
laude. Mihhail tundis, et teda tõmbab pigem 
teadus kui praktiline loomaarstitöö ja nii jäigi 
tema tööandjaks EPA.

Töö viis noore inimese kokku EPA too-
nase rektori professor Nikolai Koslovi poolt 
asutatud loomade tuberkuloosi ja mükobak-
teriooside uurimisgrupiga, mida koos aren-
dama hakati. Tookord lubati veel loomkat-
seid teha sigadel. See andis palju olulist 
informatsiooni loomade mükobakterioosi-
dest, uurimisgrupis koostati vastavad enne-
tusjuhendid suurmajanditele. See valdkond 
hakkas Mihhaili süvitsi huvitama. Järgnes 
aspirantuuriaeg ja 1990. a kaitses Mihhail 
Sudakov Moskvas professor Nikolai Koslo-
vi juhendamisel koostatud väitekirja teemal 
„Sigade mükobakterioos ja biotesti kasuta-
mise aspektid avium-intracellulare komp-
leksi atüüpiliste mükobakterite diferentsee-
rimiseks“. Oponendiks oli Eesti Loomakas-
vatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise 
Instituudi (ELVI) vanemteadur Olga Martma. 
Eduka kaitsmise järel omistati Mihhail Suda-
kovile doktorikraad, veterinaariakandidaa-
diks sai ta 1990. aastal ja vanemteaduri kut-
se omistati talle 1991. aastal.

Sellesse aega jääb ka tutvumine elu ar-
mastuse – Leaga. Loodi pere, sündisid lap-
sed Aleksandr ja Diana. Peres on haritust 
kõrgelt hinnatud ja nii on ka lapsed haridus-
teel edukad: doktorikraadiga poeg töötab 
bioinformaatika alal ja tütar arstina.

Edasine ametikäik viis juubilari Eesti Ag-
robiokeskusesse, kus Mihhailist sai müko-
bakteriooside ja tuberkuliini labori juhataja. 
Seal oli võimalus rakendada praktikas oma 
mikrobioloogia, immunoloogia ja mükobak-
teriooside valdkondade teadmisi.

Ta jätkas teadustööd ning käivitas loo-
made ja lindude tuberkuliini tootmise teh-
noloogia, testimise ja tootmise. Tuberkuliin 
(ingl old tuberculin) toimis, seda testiti rah-
vusvaheliste standardite järgi perioodiliselt 
ning aastaid oli see ainuke kasutatav tuber-
kuloosi ja mükobakteriooside tuvastamise 
vahend Eesti põllumajandusloomadel. Labo-
ri toodanguga tuberkuliniseeriti loomi, kuni 
EL uute eeskirjade järgi mindi üle PPD (ingl 
purified protein derivate) tuberkuliinile.

Töö hulka kuulus loomade tuberkuloo-
si ja mükobakteriooside alane ennetustöö 



Mihkel Jalakas
19.06.1940–21.09.2017

ma ülikooliaegne lemmikaine. Mihkel oli korralik 
õpilane, ei tagunud kaarte, ei suitsetanud ega ko-
lanud kõrtsides. Tema kulutas aega asjalikumalt: 
õppis ja tegi sporti. Nii ühes kui teises jõudis kau-
gele. Klassikalises maadluses omandas ta tol-
lal väga prestiižse meistersportlase spordijärgu, 
kolm aastat sai kõrgendatud stipendiumi ja viima-
sed kaks aastat tollal haruldast nn Lenini stipen-
diumi. Teaduskonna lõpetas ta cum laude 1963. 
aastal.

Viimasel kursusel abiellus Mihkel kursusekaas-
lase Rosa Vatiskaga. Ta suunati tööle Mustlasse. 
Alguses tegutses ta Mustla sovhoosi pealooma-
arstina, edutati aga peagi direktori asetäitjaks loo-
makasvatuse alal, kellena töötas aastatel 1967-
1969. Andeka ja edasipüüdliku noore mehe hing 
igatses aga enamat ja 1966. aastal astus ta EPA 
kirurgia ja sünnitusabi kateedrisse aspirantuuri, 
mis suure töökoormuse ja kasvanud perekohus-
tuste tõttu jäi kahjuks lõpetamata. 1969. aastal tuli 
ta aga uuesti Tartusse ja jäi lõpuni oma alma ma-
teri teenistusse.

Mihkel Jalakas omandas magistrikraadi 1994. 
aastal, doktorikraadini jõudis 2004. aastal, profes-
soriks valiti 2008. aastal. Loomaarstiteaduskonnas 
läbis ta pea kõik akadeemilised ja administratiiv-
sed astmed: 1969-1989 vanemõpetaja, 1979-1980 
kateedrijuhataja, 1989-2008 dotsent, 2008-2013 
professor.

Mihkel Jalaka erialased teadmised ja peda-
googilised oskused tõstsid ta kogu eesti looma-
arstkonna ja akadeemiliste kolleegide seas väga 
kõrgele, ütleme otse: kõrgeimale tasemele. Mih-
kel oli tõeline akadeemiline õppejõud-klinitsist, 
see tähendab kliinikus töötav ja seal teaduslikke 
vaatlusi ning uuringuid teostav õppejõud. Ame-
tilt sünnitusabi ja günekoloogia õppejõud, oli ta 
ka esmaklassiline suurloomakirurg. Omaaegses 
„ajast ja arust“ Narva maantee loomakliinikus 
teostas ta rea tolle aja kohta haruldasi kirurgilisi 
operatsioone. Mihkel juurutas veiste sünnitusabis 
ja günekoloogias rea uusi võtteid ja raviviise na-
gu emaka amputeerimine, tupe fikseerimine selle 
väljalangemise korral, kõhuaordi ja väliste niude-
arterite punkteerimine jne.

On selline rahvapärane ütlemine, et „mihkel 
iga asja peale“, mis tähendab, et iga asi, millele 
käsi külge pannakse, saab korralikult korda aetud! 
Tähelepanuväärne oli seejuures Mihkli analüütili-
ne õppimisvõime. Mihklile meeldis malemäng. Ka 
elus meeldis tal enne nuppude tõstmist kõikvõi-
malikud käigud läbi mõelda.

Mihkel Jalakas oli sünnitusabi ja günekoloo-
gia lektorina teaduskonna õppejõududest viimas-
te aastakümnete üks paremaid, kui mitte parim. 
Võib julgesti öelda, et iga Euroopa või Ameerika 
veterinaarülikool oleks õnnelik omamaks sellist 
veterinaarse sünnitusabi ja günekoloogia profes-
sorit.

Kui tema loengud olid esitatud nii-öelda 

Dura necessitas – karm paratamatus, et kõik ela-
vana siia maailma sündinu ka kord sureb. Ometi 
on surmasid, mis ka omas karmis paratamatuses 
näivad siiski liiga ebaõiglastena.

Veel hiljuti oli Mihkel luust ja lihast elav inime-
ne – olevikumees, täna on ta juba toonelariigi ma-
nalane ja temast saab kahjuks rääkida ainult möö-
dunud ajas – minevikus.

Elu antakse inimesele vaid korra – lühemaks 
või pikemaks ajaks. Elu algust ja eluandjaid ei saa 
me kahjuks ise valida. Ei saa valida ka isamaad, 
kus sünnitakse, ajastut, milles elatakse ja enamas-
ti ei sõltu ka surm enese tahtest. Sünni ja surma 
vahel saab aga inimene enesele ka paljutki vali-
da – sõpru, elukaaslast, ametit, elulaadi ja paljut 
muudki.

Ilmavalgust nägi Mihkel Tallinnas 1940. aasta 
19. juuni hommikul, kaks päeva enne Eesti rahva-
le saatuslikku päeva, „rahvademokraatlikku“ riigi-
pööret. Mihkel sündis riigiametnikust isa ja raa-
matupidajast ema kokkuhoidliku ja sõbraliku kol-
melapselise pere teise pojana. Kahjuks sattus te-
ma ja temaealiste lapsepõlv meie rahvale rängi-
masse aega. Riigiteenistujast isa arreteeriti, suu-
re pere ülalpidamine langes ema õlule. Mihkel ise 
aga haigestus tollal laialt levinud kopsutuberku-
loosi. Alustanud kooliteed Märjamaal, oli ta hai-
gestumise tõttu sunnitud seda jätkama Kose-Lü-
kati Sanatoorses Metsakoolis. Juba algkooli poi-
sina puutus Mihkel oma vanaema suurtalus kokku 
maatöö ja loomadega. Sealt pärinenud maaelu- ja 
loomaarmastus viisid ta õppima loomakasvatust 
Vana-Võidu tehnikumi ja sealt edasi 1958. aastal 
tollase EPA veterinaariateaduskonda. Veterinaar-
meditsiini radadele asumiseks sai Mihkel innus-
tust eelkõige oma tehnikumiaegselt suurepäraselt 
anatoomiaõpetajalt Heldur Koolmeistrilt. Seepä-
rast pole imestada, et anatoomiast sai vaata et te-

Mihkel Jalakas 2004. aastal (foto: Esta Nahkur)
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expresso professo (ld põhjalikult, asjatundlikult ja 
selgesõnaliselt), siis eriti tugev oli ta sünnitusabi 
praktiliste tööde läbiviimisel. Uuemal ajal püütak-
se loomaarstiülikoolides kasutada praktiliste töö-
de läbiviimiseks mitmesuguseid mulaaže. Mihk-
li praktikum viidi ikka läbi laudas, sünnitusabi ja 
günekoloogilisi operatsioone teostati elaval loo-
mal, kõik asjad näidati ette, igaühel lasti proovi-
da. Niisama molutamist praktikumi ajal Mihkel ei 
sallinud, kõik pidid asjast osa võtma, seletusi kuu-
lama, kätt proovima, sest exercitatio optimum est 
magister (ld harjutamine on parim õpetaja).

Kuigi koduloomade anatoomia on pealtnäha 
üks uuritum meditsiinivaldkond ja sageli tundub, 
et on võimatu anatoomilistes makrostruktuuri-
des midagi uut avastada, leidis Mihkel Jalakas, et 
midagi ikka on. Ta pusis ja uuris ja avastas veise 
vaagnas uue anatoomilise struktuuri – niinimeta-
tud vaheistmikuluu. Ka evolutsioonilises anatoo-
mias avastas ta, et seoses piimatoodangu tõusuga 
on oluliselt muutunud udara kandeaparaat. Need 
avastused pälvisid tähelepanu mitte ainult kodu-, 
vaid ka välismaal ja neid tsiteeritakse praegu pal-
judes prestiižikates loomaanatoomia õpikutes.

Mihkel Jalakas avaldas trükis üle 80 erialase 
publikatsiooni. 1979. aastal kaasautorina ja 2007. 
aastal ainuautorina on temalt trükis ilmunud kaks 
mahukat erialaõpikut. Mihkli kui kirjamehe „lui-
gelauluks“ jäi koostöös Ülle Jaakmaga mahuka 
kõrgkooliõpiku „Veise sigimine“ käsikirja koos-
tamine. Ilmuva raamatu tiitellehel on tema nimi 
kahjuks juba raamistatud.

Mihkel Jalaka erialast elutööd kroonib 2006. 
aastal ilmunud monograafia „Veise tiinuse ja sün-
nituse patoloogia“, mille suurimaks väärtuseks on 
see, et selle autor valdab täiuslikult materjali prak-
tilist rakenduslikku külge. Rohked originaalsed, 
autori enda poolt kogutud materjali põhjal kujun-
datud illustratsioonid on iseenesest suure väärtu-
sega. Monograafiat on soovitatud tõlkida inglise 
keelde. Oleks muidugi tore, kui selle teostaksid 
nö postuumselt Mihkli kolleegid, ametijärglased! 
Mihkli kaasjuhendamisel on kaitstud ka kaks dok-
toritööd.

Ei saa öelda, et Mihkel Jalaka elutööd poleks 
kõrgelt tunnustatud. Vastupidi, 2007. aastal omis-
tati talle riigi teaduspreemia põllumajandustea-
duste alal, 2008. aastal Eesti Loomaarstide Ühin-
gu elutöö preemia, 2010. aastal põllumajandus-
ministeeriumi hõbedane teenetemärk, 2005. aas-
tal EMÜ teenetemedal. Kuid Mihkel Jalakas on 
saanud ka ühe õppejõu kõige ihaldusväärsem au-
tasu – oma arvukate õpilaste austuse ja lugupida-
mise.

Lisaks pingelisele õppetööle täitis Mihkel ka 
väga mitmesuguseid administratiivseid ülesan-
deid: juhatas loomakliinikut, kateedrit, võttis osa 
mitmesuguste erialaorganisatsioonide tegevu-
sest. Suuri teeneid on tal teaduskonna esimese 
nn euroakrediteerimise ettevalmistamisel aastatel 

2002–2003, kui ta tegutses teaduskonna finantsa-
la prodekaanina. Oma loomupärase finantsalase 
taibukusega oskas ta teaduskonna kassasse taga-
si tuua sealt tollaste ülikooli võimumeeste poolt 
kaaperdatud kopsaka rahasumma.

Mihkel ei armastanud eriti avalikke esinemisi, 
püüne peale ronimist ja enese afišeerimist. Tema 
oli kuulus inimtüüpi, kes räägib vähe, aga teeb 
palju. Kõik tema teod ja toimingud olid üksikasja-
liselt läbi mõeldud, olgu see kas või loenguks või 
praktikumiks valmistumine. Kõigepealt tegi ta asja 
ikka endale põhjalikult selgeks ja siis juba teistele. 
Ta oli rohkem selline üksikvõitleja tüüp. Samas ei 
välistanud see tema mõnevõrra kinnine iseloom 
asjalikku ja viljakat suhtlemist ning koostööd kol-
leegidega. Similia similibus gaudent – sarnane 
meeldib sarnasele, seetõttu sobis talle eriti hästi 
koostöö teaduskonna töökate ja asjalike anatoo-
midega.

Mihklil oli ka hästi arenenud huumorisoon: 
pea iga elujuhtumit suutis ta väga värvikalt kirjel-
dada ja vürtsitada mõne lõbusa või pikantse anek-
doodiga. Akadeemiliselt kuulus ta üliõpilaskorpo-
ratsiooni Fraternitas Tartuensis vilistlasperre.

Aktiivsest õppetööst tagasitõmbumise järgselt 
leidis tema otsiv ja terane vaim kohe uued raken-
dused – kuni 2016. aastani töötas ta peaspetsia-
listina sigimisbioloogia osakonnas, tegeledes eel-
kõige suguselekteeritud sperma kasutamise ja tii-
nestumise probleemidega.

Töö kõrvalt suutis Mihkel olla ka suurepära-
ne pereisa. Koos abikaasa Rosaga kasvatasid nad 
Eesti riigile neli korralikku ja haritud kodanikku – 
kolm tütart ja poja. Enne siitilmast lahkumist sai 
Mihkel nautida siirast rõõmu viiest lapselapsest ja 
kahest lapselapselapsest. Kuigi viimastel aastatel 
kippus Mihkli tervis tõsiselt tõrkuma, ei lasknud ta 
kunagi nina norgu. Ta leidis, et elada tuleb in opti-
ma forma, see on parimal kujul, nagu kord ja ko-
hus, täie rinnaga. Ta ei armastanud rääkida oma 
hädadest ja haigustest, ta ei anunud kaastunnet.

Praegu, kus kaotusevalu on veel liiga värske 
ja unustuse rooste pole rikkunud siirast mälestust 
lugupeetud kolleegist ja sõbrast, ei oska me ka 
veel õigesti hinnata selle korvamata kaotuse kogu 
suurust. Eks igasugune surm ole karm paratama-
tus, kuid eks inimene ela edasi tehtud töödes, las-
tes, lastelastes, lastelastelastes, omaste, kolleegi-
de, õpilaste ja tuttavate mälestustes!

Aitäh, Mihkel Jalakas! Õppejõu ja teadlasena 
tegid Sa palju. Inimesena olid Sa eeskujuks oma 
arvukatele õpilastele. Sa elasid väärika elu. Suuri-
maks austuseks Sinu vastu oleks Sinu elulaadi ja 
elutöö jätkamine noorema põlvkonna poolt.

Mihkel Jalakas – olgu mälestus Sinust püsiv, 
helge ja siiras! Puhaku Su põrm rahus!

Kolleegide nimel,
Toivo Suuroja
EMÜ VLI emeriitprofessor
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