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Käärsoole keerd – haigusjuhtum
Kadi Ritson, Laurent Findji
Fitzpatrick Referrals Ltd.

2

Fitzpatrick Referrals kliinikusse pöörduti erakorralisele vastuvõtule edasi suunatud patsiendiga, kelleks oli kolme aasta ja kaheksa kuu vanune emane steriliseeritud labrador. Patsiendi
meile suunanud kliinikusse pöörduti paar
päeva varem, kus peamisteks kaebusteks olid
mõne päeva jooksul esinenud isutus, hüpersalivatsioon, kõhulahtisus ning hingeldamine.
Omaniku kirjelduse kohaselt algasid kliinilised
haigustunnused pärast seda, kui koer oli ära
söönud mõned toored kartulid ning aiast leitud mädanenud õuna, samuti ei saanud omanik välistada ka võõrkeha söömise võimalust.
Algsete kliiniliste haigustunnuste põhjal oli
esmasel visiidil peamiseks kahtluseks harjumatu toidu söömise tõttu tekkinud alimentaarne gastroenteriit. Püstitatud diagnoosi järgselt
määrati koerale sümptomaatiline ravi ja lubati edasisele kodusele jälgimisele. Raviks määrati patsiendile seedetegevust toetav pro- ja
prebiootikume sisaldav suukaudne pasta kaks
korda päevas vastavalt kaalule ning suukaudne antibakteriaalne ravi, milleks valiti metronidasooli tabletid 10 mg/kg kaks korda päevas.
Hoolimata ravi alustamisest ei olnud koera üldseisund järgneval päeval muutunud ning kliiniliste tunnuste hulka lisandus oksendamine.
Omanik pöördus tagasi loomakliinikusse korduvale läbivaatusele. Koera kliinilisel läbivaatusel täheldati tugevat lõõtsutamist, loomaarsti kirjelduse järgi olid hingamishelid patoloogilise leiuta ning jätkuvalt esines ebamugavustunne kõhu palpeerimisel. Koer hospitaliseeriti ning raviplaani lisati iivelduse vastu maropitant 1 mg/kg s.c., analgeesiaks buprenorfiin 0,02 mg/kg i.v. ning alustati vedelikteraapiaga (Hartmanni lahus 4 ml/kg/t). Patsiendi üldseisund siiski halvenes progresseeruvalt,
esines järjest süvenev apaatsus koos rahutuse ja lõõtsutamise episoodidega ning samuti ei
vähenenud ebamugavustunne kõhupiirkonnas.
Edasiste uuringutena tehti biokeemiline
ja hematoloogiline vereanalüüs ning röntgen-

uuring. Biokeemilise vereanalüüsiga määratud
maksa- ja neerunäitajad olid normi piires, samuti ei esinenud kõrvalekaldeid elektrolüütide, üldvalgu ega albumiini ning globuliini tasemes. Hematoloogilise vereanalüüsi tulemuses
oli ainukeseks kõrvalekaldeks väga kerge eosinopeenia. Kõhuõõnest parema lateraalse röntgenuuringu tulemusel tekkis kahtlus maokeeru
suhtes ning koer toimetati koheselt edasi Fitzpatrick Referrals kliinikusse erakorralisele kirurgilisele vastuvõtule.
Kliinikusse vastuvõtule saabudes oli koer
apaatne, kuid üldseisundilt stabiilne. Kliinilisel
läbivaatusel oli südame löögisagedus 100 lööki
minutis, hingamissagedus 36 hingetõmmet minutis, kehatemperatuur 38,1 °C ning jätkuvalt
esines ebamugavustunne kõhupiirkonna palpatsioonil, valdavalt kõhu kaudaalosas. Kuna
patsiendi seisund oli stabiilne ja kliinilised tunnused ei kattunud klassikaliste ning enam esinevate maokeeru tunnustega, otsustati määrata korduv röntgenuuring kõhuõõnest. Lisauuring tehti sedatsioonis, milleks kasutati medetomidiini 5 mcg/kg ja metatooni 0,1 mg/kg i.v.
Kordusuuringul vaadeldi korduvalt nii kraniaalset kui kaudaalset kõhuõõne piirkonda. Röntgenoloogiliste leidudena esines kõhuõõne kujutistel paremal kraniaalselt ja keskkõhu osas
tugevalt gaasiga täidetud sooleling ning samuti olid näha kergelt gaasiga täitunud peensoole osad, mis olid kõhuõõnes surutud kõhu
kaudaalossa. Röntgenoloogilisel interpreteerimisel kinnitati ebanormaalse asetusega ning
tugevalt gaasiga täitunud sooleosa ülenevaks
ja ristikäärsooleks. Esinenud röntgenoloogiliste leidude põhjal, kus esines tugevat gaasiga
täitunud ja patoloogilise anatoomilise asukoha
muutusega jämesool, ning eelneva haigusloo
ja kliiniliste tunnuste analüüsimise järgselt otsustati kõhuõõs üldanesteesias diagnostiliselt
avada.
Üldanesteesia induktsiooniks kasutati propofooli, mida manustati intravenoosselt aegla-

Foto 1. Kraniaalne kõhuõõs paremas lateraalses vaates (foto: Kadi Ritson)

Foto 2. Kraniaalne kõhuõõs vasakus lateraalses vaates (foto: Kadi Ritson)
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Foto 3. Kraniaalne kõhuõõs ventrodorsaalses vaates
(foto: Kadi Ritson)

Foto 4. Kaudaalne kõhuõõs ventrodorsaalses vaates
(foto: Kadi Ritson)

selt kuni soovitud toimeni 4 mg/kg. Koer intubeeriti endotrahheaalse tuubusega ning anesteesia säilitati isofluraani inhalatsioonianesteesiaga. Samuti alustati koheselt vedelikteraapiaga (Hartmanni lahus 5 ml/kg/t). Operatsiooniväli valmistati antiseptiliselt ette ning 30 minutit enne esimese sisselõike tegemist manustati
intravenoosselt antibiootikumi (tsefuroksiim 22
mg/kg), korrates sama doosi 90 minuti möödumisel esimesest manustamisest.
Kõhuõõs avati valgejoonelt rinnaku distaalse serva piirkonnast kuni kaudaalse kubemepiirkonnani. Pärast sisselõike tegemist manustati patsiendile valulikkuse vähendamiseks
intravenoosselt boolusena fentanüüli 2 mcg/
kg. Koheselt kõhuõõne avamise järgselt oli näha tugevalt gaasiga täitunud käärsoole osa,
mis gaasi koguse tõttu kummus kõhuõõnest
välja. Soolelingude vaatlusel oli näha, et alanev käärsool oli keerdunud vastupäeva vähemalt kuni 270° ulatuses ümber risti- ja alaneva
käärsoole. Esines mõõdukas kongestioon ehk

Foto 5. Tugevalt gaasiga täitunud ja kõhuõõnest esilekerkiv käärsool (foto: Kadi Ritson)

Foto 6. Kolopeksia (foto: Kadi Ritson)

Foto 7. Gastro-kolopeksia (foto: Kadi Ritson)
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verepais ning samuti oli soole erinevates osades näha verevalumeid. Kõhuõõne avamise
järgselt manustati patsiendile lisaks boolusena
2% lidokaiini intravenoosselt doosis 2 mg/kg
ning alustati 2% lidokaiini püsiinfusiooniga 80
mcg/kg/min, et vähendada operatsiooniaegset
hüperalgeesiat ning pidades silmas lidokaiini omadust ennetada iileuse teket. Soolekeeru derotatsiooni järgselt probleemsetele sooleosadele hinnangut andes oli näha piisav verevarustuse taastumine ning oluliselt paranenud
sooleseina kudede värvitoon, mistõttu ei osutunud sooleresektsioon vajalikuks. Kuna soolestikus oli püsivalt hulgaliselt gaasi, kinnitati
probleemi taastekke vältimiseks käärsool kõhuseina vasaku poole külge ehk tehti kolopeksia. Kuna aga esines ilmekas lõtvus ja gaasiga täitumine ka ülejäänud käärsoole osas ning
probleemi kordumine teises käärsoole piirkonnas näis tõenäoline, otsustati kraniaalne käärsool kinnitada mao suure kurvatuuri piirkonda
ehk teha gastro-kolopeksia. Mõlemal juhul kasutati õmblusmaterjalina monofilamentset resorbeeruvat õmblusmaterjali. Kõhuõõnt loputati 0,9% naatriumkloriidilahusega ning see suleti rutiinses korras.
Pärast kirurgilist ravi patsient hospitaliseeriti ning koer viibis kliinikus järelravil viis päeva. Operatsiooni järelravi koosnes vedelikteraapiast (Hartmanni lahus 4 ml/kg/t), mida vähendati koera üldseisundit, söömist ja joomist
arvestades järgnevate päevade jooksul. Kahel
operatsioonijärgsel päeval jätkati 2% lidokaiini püsiinfusiooniga 25 mcg/kg/min ning analgeesiana kasutati metatooni 0,2 mg/kg iga nelja tunni järel. Valuvaigistava ravi muutmise või
vähendamise üle otsustati järgnevatel päevadel patsiendi valulikkust hinnates, võttes aluseks Glasgow Composite Pain Scale. Samuti jätkati kord päevas oksendamise ennetamiseks maropitandi manustamist doosis 1 mg/kg
intravenoosselt. Lisaks kasutati omeprasooli 1
mg/kg intravenoosselt kaks korda päevas, et
vähendada maohappe produktsiooni ning selle läbi ennetada haavandite teket seedesüsteemis. Koera üldseisund paranes haiglaravil viibitud päevade jooksul oluliselt ning samuti taastus söögiisu, mille järgselt lubati patsient balansseeritud dieedi ja suukaudsete ravimitega
kodusele ravile.

Haiguse ülevaade
Soolekeerd jämesoole osas on küllalt harva
esinev probleem väikeloomade hulgas, mistõttu ka kirjanduses on selle kohta vähe informatsiooni. Madalast esinemissagedusest hoolimata peaks käärsoole keerd jääma diferentsiaaldiagnooside nimekirja, kui vastuvõtule
on saabunud keskmist kuni suurt kasvu koer,
kellel esinevad tõsised, kuid mitte väga spetsiifilised gastrointestinaalsed haigussümptomid. Kirjanduse põhjal on eelsoodumusega
tõugudeks saksa lambakoer, labradori retriiverid ning iiri hundikoer; kassidel on käärsoole
keerdu täheldatud vaid ühel korral. Eelsoodumuseks peetakse eelnevalt esinenud maokeerdu ning selle käigus läbi viidud gastropeksiat,
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samuti parvoviirusnakkuse põdemist, sooletuppumist ning võõrkehade esinemist. Samuti
kirjeldatakse käärsoole keeru suuremat esinemisriski loomadel, kellel on esinenud äge või
vahelduv enteriit ja/või koliit ning selle tagajärjel tekkinud soolemotoorika häired.
Käärsoole keeru järgselt tekib eelkõige
mehhaaniline obstruktsioon ning strangulatsioon ehk verevarustuse häirumine. Haiguse
puhul on oluline kiire meditsiiniline sekkumine
ja enamasti on vajalik kiire kirurgiline esmaabi.
Soolekeeru esinemisel jämesoole osas on peamisteks kliinilisteks tunnusteks loidus, isutus,
oksendamine, tenesmus, kõhulahtisus, valu ja
rahutus ning kõhupiirkonna laienemine. Kiiniliste haigustunnuste tekkimise kiirus on väga
varieeruv – 10 minutist kuni kolme ööpäevani.
Enamasti jõutakse patsiendiga kliinikusse keskmiselt 12 tundi pärast haigustunnuste avaldumist. Soole keerdumine võib ulatuda kuni 360
kraadini nii päri- kui vastupäeva, täielikule keerdumisele järgneb kiirelt eskaleeruv vereringe
häirumine, mille järgselt tekib sooleseina hapniku ja toitainete puudus, endotokseemia, šokk
ning südametegevuse häirumine, mis võib piisavalt kiire meditsiinilise sekkumiseta lõppeda
surmaga.
Diagnoosini jõudmine on sageli komplitseeritud väga mittespetsiifiliste haigustunnuste tõttu. Põhiliseks diagnostiliseks protseduuriks on röntgenuuring, kuna ultraheliuuring
võib osutuda suure hulga gaaside kogunemise tõttu raskendatuks. Röntgenoloogiliste leidudena esinevad sageli gaasiga täitunud magu ja ulatuslik gaasi kogunemine käärsooles,
lisaks esineb kirjanduse andmetel väga tihti ka tugev peensoole täitumine gaasiga, mis
sageli teeb röntgenülesvõtete interpreteerimise keerulisemaks. Kontrastainega röntgenuuringuid peetakse patsiendi seisukohalt –
probleemi tõsidust arvesse võttes – liiga ajamahukaks protseduuriks. Tihtipeale võimaldab
röntgenoloogiline leid lisada käärsoole keeru
vaid diferentsiaaldiagnooside nimekirja; lõppdiagnoosini jõutakse tavaliselt diagnostilise laparotoomia käigus. Soolekeeru tõsidusest ja
probleemi kestvusest sõltub ka kirurgiline lähenemine. Kui soolekeerd deroteeritakse ja verevarustus taastub täielikult ning visuaalselt on
soolestik oluliste patoloogiliste muutusteta,
siis on oluline teha kolopeksia, et vältida soolekeeru taasteket. Kui aga soolekeeru deroteerimise järgselt on näha nekroosikoldeid, muutub vajalikuks sooleresektsioon. Sooleresektsioon käärsoole osas on rutiinne protseduur ja
ei erine oluliselt resektsioonist peensoole osas.
Ulatusliku nekroosi puhul, kui on vajalik resektsioon väga suures ulatuses ning samuti tugeva
põletiku tõttu sooleseinas, on komplikatsioonide oht suurem. Sel puhul võib õmbluste lõtvumise järgselt anastomoosipiirkond lekkima
hakata. Ka resektsioonijärgselt on kolopeksia
soovitatav. Gastro-kolopeksia ei ole alati näidustatud ja jääb kirurgi otsuseks, kes hindab
iga juhtumit individuaalselt.
Operatsioonijärgsel perioodil on oluline tagada piisav valuvaigistav ravi, patsiendi vaja-
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dustele vastav vedelikteraapia, mao ja soolestiku kaitse haavandite tekke ennetamiseks, isutuse ja oksendamise järgselt. Samuti on oluline
alustada looma toitmist kergesti seeduva dieediga. Kui loom ei ole võimeline sööma, siis on
vajalik toitmiseks paigaldada söögitorusond,
mis nõuab väga vähe aega ja on loomale hästi talutav.
Kui soolekeerd peensoole osas on seotud
suurte terviseriskidega ja lõpeb tihti letaalselt,
siis jämesooles esinevate soolekeerdude puhul
on enamasti ravi tulemuslikkus hea. Seda põhjusel, et jämesool moodustab tavaliselt oluliselt lühema osa soolestikust ning väga harva
esineb täielikku ehk 360° keerdumist. Enamasti jäävad soolekeerdumised 180–270° vahemikku, millest tingituna tekib vähem vaskulaarset
kompressiooni. Siinkohal aga mängib kindlasti rolli õigeaegne kirurgiline sekkumine. Komplitseeritud juhtumite korral, kus kirurgiline sekkumine on viibinud ja esineb soolenekroos, on
prognoos oluliselt halvem. Erinevate kirjandusallikate järgi oli õigeaegse kirurgilise sekkumise järgselt loomade taastumine hea ning väga vähestel juhtudel esines tõsiseid komplikatsioone. Suremust esines kõige enam patsientide hulgas, kellele oli näidustatud soole resektsioon soolenekroosi tõttu.

Vaatamata sellele, et käärsoole keerdu esineb harva ja seda tõenäoliselt aladiagnoositakse, on see potentsiaalselt eluohtlik haigus.
Seetõttu peaksime igal juhul hoidma antud
diagnoosi oma diferentsiaaldiagnooside nimekirjas, kui kliinikusse saabub keskmist kuni
suurt kasvu koer ebamäärase anamneesi ja
gastronintestinaalsete haigusnähtudega. Nagu
ka paljude teiste esmaabi olukordadega, suudame õigeaegse diagnoosi panekuga tagada parema ravitulemuse ja saavutada parema
pikaaegse prognoosi.
Kasutatud kirjandus
Gangon, D., Brisson, B. Predisposing factors for
colonic torsion/volvulus in dogs: A retrospective study of six cases (1991–2010).
Journal of the American Animal Hospital
Association, 2013, 49, pp. 169–174.
Plavec, T., Rupp, S., Kessler, M. Colonic or
ileocecocolic volvulus in 13 dogs (2005–
2016). Veterinary Surgery, 2017, 46, pp. 851–
859.
Tobias, K., Johnston, S. Small Animal Veterinary
Surgery. Volume Two. Canada: Elsevier Saunders, 2012, pp. 1557–1563.
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Veiste udarapõletiku diagnoosimine
PCR-meetodil
Anri Timonen1, Piret Kalmus1, Lea Tummeleht2
EMÜ VLI kliinilise veterinaarmeditsiini õppetool, 2EMÜ VLI veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetool
1

Sissejuhatus
Mastiit ehk udarapõletik on kõige levinum piimalehmade haigus kogu maailmas. Tegemist
on ühe või mitme udaraveerandi põletikuga,
mille põhjuseks on patogeensete mikroorganismide sattumine läbi nisajuha udaraveerandisse. Staphylococcus aureus, Streptococcus
agalactiae ning Mycoplasma bovis kuuluvad
nakkavate udarapatogeenide hulka, mis kanduvad nakatunud lehmalt tervele edasi peamiselt
lüpsitoimingute käigus. Keskkondlikud udarapatogeenid seevastu pärinevad lehma ümbritsevast keskkonnast ja nende klassikalisteks
esindajateks on Escherichia coli, Klebsiella spp
ning Streptococcus uberis. Tuvastamaks udarapõletike esinemist piimaveisekarjas, tuleb jälgida somaatiliste rakkude arvu (SRA) ja udarapatogeenide esinemist nii üksiklehma kui ka
karja tasandil. Udarapõletiku tõrje aluseks on
udarapatogeenide identifitseerimine usaldusväärsete laborimeetoditega. Kõik udarapõletike tõrjemeetmed karja tasemel ning loomade
raviskeemid on patogeenipõhised, sest erinevate haigustekitajate levik ning ravi on mõnevõrra erinevad. Aastakümneid on udarapatogeene identifitseeritud klassikaliste kultiveerimispõhiste mikrobioloogiliste meetoditega. Paraku on viimati nimetatutel ka mõningaid puudusi nagu näiteks vähene spetsiifilisus, vastuse
pikk ooteaeg ja nõudlikkus kasvutingimuste
suhtes. Seetõttu on hakatud udarapatogeenide
identifitseerimiseks järjest enam kasutama molekulaarseid tuvastusmeetodeid. Molekulaarsed meetodid võimaldavad täpsemalt määrata
haiguspuhangute põhjustajaid, haigustekitajaid
genotüpiseerida ning hinnata nende ülekandemehhanisme ja virulentsustegureid. Udarapatogeenide uurimisel on populaarseimaks osu-

Foto 1. PCR-analüüsi teostades tuleb tagada proovide hoolikas segamine, et bakterirakkude jaotus proovis oleks võimalikult ühtlane (foto: DNA Diagnostic
A/S)
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tunud reaalaja polümeraasi ahelreaktsioon,
qPCR (ingl real-time polymerase chain reaction; quantitative PCR), mille eeliseks on analüüsi kõrge tundlikkus, testi läbiviimise kiirus ja
lihtsus ning võimalus analüüsida korraga kümneid proove.

PCR-meetodi põhimõte
Kõigi elusorganismide rakud sisaldavad kaheahelalist DNAd. DNA koosneb nukleotiididest,
mis paiknevad DNA ahelas teatud järjekorras.
Sugulasorganismide vastavates DNA-lõikudes
on sarnane nukleotiidide järjestus. Teadmised
täpsetest nukleotiidsetest järjestustest uuritava
liigi DNAs võimaldavadki meil molekulaarseid
analüüse läbi viia.
Enne PCR-analüüsi tuleb analüüsitavast
materjalist eraldada kogu DNA. Udarahaiguste puhul on uuritavaks materjaliks piim. Esmalt
lõhustatakse DNA kättesaamiseks kõik piimaproovis sisalduvad rakud. See tähendab, et lisaks haigust põhjustavatele bakterirakkudele
lõhustatakse ka piimaproovis esinevad somaatilised rakud (vere valgelibled, epiteelirakud
jne). Puhta DNA eraldamiseks tuleb proovi algmaterjali mittevajalik osa välja puhastada. Piimaproovide puhul tähendab see rasvade ja
proteiinide eemaldamist. Kui DNA on eraldatud ja puhastatud, saab seda edasi analüüsida
või säilitada aastaid sügavkülmas.
Eraldatud DNAd kasutatakse PCR-analüüsi
läbiviimiseks. PCR-meetod põhineb nukleiinhapete (DNA, RNA) tuvastamisel erinevast orgaanilisest materjalist. Analüüsi käigus otsitakse
proovist spetsiifilist DNA lõiku ning selle leidmisel paljundatakse sihtlõigust miljoneid koopiaid, et tulemus oleks diagnostiliste testidega
hõlpsamini määratav. Uuritava DNA-lõigu otsi-

Foto 2. Enne DNA eraldamist uuritav piimaproov puhastatakse, eemaldades mittevajalik proovi osa vaakumsüsteemi abil (foto: DNA Diagnostic A/S)
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miseks disainitakse sihtmärgiga sobivad spetsiifilised oligonukleotiidsed järjestused, mida
nimetatakse ka praimeriteks (lühike nukleiinhappe lõik, mis on DNA replikatsiooni alguskohaks). Lisaks praimeritele segatakse DNAanalüüsi reaktsioonisegusse erinevad kemikaalid, kaasa arvatud reaktsiooni toimumiseks vajalik ensüüm – polümeraas. Kõige mugavam
on osta juba tootja poolt kokku segatud reaktsioonisegu, millesse tuleb juurde lisada ainult
proovi DNA ja praimerid.
PCR-reaktsioon toimub kolmes etapis. Esimeses etapis toimub DNA-ahelate denatureerimine ehk kuumutamisel kõrge temperatuuri (90–95 °C) juures lagundatakse DNA kaksikahel kaheks üksikahelaks. DNA edasine süntees saab toimuda ainult üksikahela pealt. Teises etapis madalama temperatuuri (50–70 °C)
juures seonduvad kindlad praimerid DNA üksikahelaga. PCR-reaktsiooni kolmandas etapis
sünteesitakse uus DNA kaksikahel DNA polümeraasensüümi abil. Selle etapi temperatuur
on üldjuhul 72 °C. Neid kolme etappi korratakse 30–40 korda järjest, misjärel otsitavaid DNAlõike on tekkinud sedavõrd palju, et PCR-analüüsi tulemused on visualiseeritavad.
Kuna udarahaiguste diagnostikas kasutatakse valdavalt reaalaja PCRi, esitatakse analüüsitulemused Ct-väärtustena (ingl cycle
threshold value). Ct-väärtus on PCR-reaktsiooni tsüklite arv, mille käigus suudetakse teatud
hulk soovitud DNAd paljundada ja analüüsi
käigus eralduva fluorestseeruva signaaliga tuvastada. Mida rohkem on uuritavas proovis otsitavat DNAd, seda vähem tsükleid on vaja, et
toota visualiseerimiseks vajaminev hulk materjali ja seda kiiremini kasutatakse lisatud praimerid ära. Seega, mida väiksem on Ct-numbriline väärtus, seda rohkem on proovis uuritava
bakteri DNAd. Proov on positiivne, kui DNAd
on võimalik amplifitseerida kuni 37 tsükli jooksul. Bakteri DNAd ei esine proovis või ei ole
seda piisavalt bakteri olemasolu kinnitamiseks,
kui enam kui 40 tsükliga fluorestseeruvat signaali ei täheldata.

PCR versus kultiveerimine

Foto 3. Pärast DNA puhastamist lisatakse proovile
reaktsiooni toimumise jaoks olulised kemikaalid ja
praimerid. Puhastatud DNA tuleb hoida külmas, et
vältida selle lagunemist (foto: DNA Diagnostic A/S)

Foto 4. Kui DNA on kemikaalidega segatud, pannakse uuritavad proovid PCR-masinasse, kus toimub
kolmeetapiline reaktsioon kuni 40 tsüklit järjest (foto:
DNA Diagnostic A/S)

Traditsiooniliselt on bakterite identifitseerimiseks kasutatud klassikalisi mikrobioloogia
uurimismeetodeid, mille korral uuritav materjal külvatakse spetsiaalsesse kasvukeskkonda
ja proove inkubeeritakse kuni 24 tundi konkreetse bakteriliigi jaoks soodsa kasvutemperatuuri juures. Erinevad bakteriliigid vajavad kasvuks erinevaid söötmeid. Enamik levinud udarapatogeene, välja arvatud mükoplasmad, on
isoleeritavad klassikalistel söötmetel, veriagaril, MacConkey-agaril ja mannitoolsoola agaril. Kuna mükoplasmad ei kasva nn tavalistel
söötmetel, tuleb mükoplasmamastiidi kahtlusel
kultiveerimine läbi viia modifitseeritud Hayflicki söötmel. Söödet peab inkubeerima 7–10
päeva 35 °C ja 10% CO2 juures.
Nagu kirjutise alguses mainitud, on kultiveerimispõhiste meetodite üheks puuduseks
pikk inkubatsiooniaeg ning teatud mikroobiliikide tuvastamise raskused. Söötmetel kasvatamisega saab baktereid edukalt identifitseerida
värskest proovist, kus mikroobid on veel elus.
Nii proovide sügavkülmutamine kui konservantide lisamine (näiteks bronopool) takistab
mikroobide kasvu ja arengut ning proov võib
olla bakterioloogiliselt valenegatiivne.
Seevastu PCR-meetodil on valenegatiivsete tulemuste saamine ebatõenäoline ning meetodi täpsus ulatub udarapatogeenide tuvastamisel kuni 100%-ni. Lisaks kõrgele tundlikkusele võib PCR-meetodi eeliseks lugeda kiirust
ja täpsust. PCR-analüüsi tulemus saabub mõne tunniga alates analüüsi algusest. Mitmete
proovide samaaegne analüüsimine võimaldab
saadud tulemusi objektiivselt võrrelda. Kuna
jõudluskontrolli piimaproovid sisaldavad säilitusainet, saab neid proove edukalt PCR-analüüsil kasutada. Mõned autorid isegi soovitavad seda, et bakterite hulk piimaproovis transpordi käigus ei suureneks. Nii on võimalik hinnata proovivõtuhetkel piimas olnud bakterite
esinemist. Kuna sügavkülmutamine bakterite DNAd ei mõjuta, saab proove transportida
sügavkülmutatult ja seejärel uurida. Hoolimata
PCR-meetodi mitmest eelisest, esineb ka siin
puuduseid. PCR-analüüs tuvastab proovist ka
surnud bakteri DNA, mistõttu analüüsitulemus
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Joonis 1. Reaalaja PCRi puhul annab positiivsest tulemusest aimu reaktsioonikõver, mis on nullist üles tõusnud 20. ja 37. tsükli vahepeal (foto: DNA Diagnostic A/S)

ei tähenda ilmtingimata aktiivse infektsiooni olemasolu lehma udaras proovivõtu hetkel.
Valepositiivsete proovide vähendamiseks on
ülioluline koguda andmeid looma seisundi, põletiku kulu ning proovi päritolu kohta. Samuti on väga kerge proovid juba proovivõtul või
laboris käitlemisel ristsaastata.

PCRi kasutamine udarapõletiku
diagnostikas
PCR-meetodit on võimalik kasutada nii üksiklehma udarapõletiku põhjustajate kui ka karja
üldise udaratervise olukorra uurimiseks. PCRanalüüsi on võimalik kasutada nii jahutipiima,
lehma üldpiima kui udaraveerandi piimaproovide analüüsimiseks.
Jahutipiima analüüside peamiseks eesmärgiks on tuvastada nakkavad udarapatogeenid
(Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae ja Mycoplasma bovis), sest need satuvad jahutipiima ainult nakatunud lehmade
olemasolul. Karjas ringlevate udarapatogeenide selgitamiseks tuleb võtta jahutipiimaproovid üks kord nädalas kolmel järjestikusel nädalal, sest haigustekitajad ei eritu piima kogu
aeg. Kui üks või rohkem proovidest on uuritud udarapatogeeni(de) suhtes positiivne, saab
väita, et karjas on patogeeniga nakatunud loomi ja haigustekitaja ringleb lüpsvate lehmade
hulgas. Kui kõik proovid on negatiivsed, siis
on kari suure tõenäosusega uuritud udarapatogeenidest vaba. Positiivse jahutipiimaproovi
alusel ei saa aga öelda, kui suur on nakkavate udarapatogeenide karjasisene levimus. Karjasisese madala levimuse puhul võib ka jahutipiimaproovi tulemus olla negatiivne nn lahjendusefekti tõttu. Mida vähem on nakkavaid
udarapatogeene eritavaid lehmi karjas, seda rohkem lahjeneb bakterirakkude kontsentratsioon jahutipiimas ning seda keerulisem
on neid PCR-analüüsiga jahutipiimaproovist
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tuvastada. M. bovis’e tuvastamine jahutipiimast PCR-meetodiga on võimalik isegi siis, kui
ainult üks lehm sajast eritab piimaga mükoplasmasid. Selleks, et jahutipiimast võimalikult
täpne proov saada, tuleb jahutis olevat piima
enne proovivõttu korralikult segada ning võtta
proov jahuti keskmisest kolmandikust.
Udarapatogeenide karjasisese levimuse
selgitamiseks PCR-analüüsi kasutades võib koguda kas lehma üldpiimaproove või mitme
lehma üldpiima koondproove. Kui lehma üldpiimaproovid on kogutud automaatselt, näiteks piimameetrite abil, võib eelneva nakatunud lehma piim sattuda väikeses koguses
järgneva lehma piimakogumise nõusse. Kuna
PCR-meetod on väga tundlik, siis ei saa valepositiivse proovi teket lõplikult välistada. Seda nähtust nimetakse DNA ülekandumiseks
(ingl carry-over) proovide analüüsimisel. Väidetavalt esineb „carry-over” efekti aga ainult
2–3% automaatselt kogutud piimaproovidest.
Valepositiivsete proovide ärahoidmiseks tuleb hinnata proovide Ct-väärtuseid ning suure
Ct-väärtusega (väga väike hulk DNAd) proovid
uuringust eemaldada. Kui Streptococcus agalactiae leiti automaatselt kogutud proovidest
ning eesmärk on haiguse tõrjeprogrammi loomine, on soovitav teha positiivsete lehmade
kordusuuring, kus üldpiimaproovid võetakse
individuaalselt. Kui karjasisest udarapatogeenide levimust soovitakse hinnata mitme lehma
üldpiima koondproove kasutades, tuleb arvesse võtta karja suurus ning eeldatav karjasisene
levimus. Murai jt (2012) kasutasid M. bovis’e
karjasisese levimuse hindamise uuringus viie,
kümne, 50 ja 100 lehma koondproove. Kui 100
lehma koondproov oli positiivne, jagati see kaheks 50 lehma koondprooviks. Kui 50 lehma
koondproovid osutusid positiivseteks, jagati
need omakorda viieks kümne lehma prooviks
ning uuriti kümne lehma üldpiimast segatud
koondproove. Kui need osutusid positiivseks,
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siis uuriti edasi viie lehma koondproove. Kui
viie lehma koondproovid osutusid positiivseks,
siis uuriti selles sisalduvate üksikute lehmade
üldpiimaproove ning niimoodi jõuti karjasisese levimuseni. Koondproovide kasutamine on
mõistlik, kui eeldatakse väga väikest karjasisest
levimust. See aitab kokku hoida diagnoosimiskulusid. Kui karjasisene levimus on suur, tuleb
negatiivsete koondproovide leidmiseks segada
proovid väiksemast hulgast lehmade üldpiimaproovidest.
Üksiklehma kliinilise udarapõletiku tekitajate tuvastamiseks on mõistlik kasutada lehma udaraveerandi piimaproove. Kuigi reaalaja PCR määrab üheaegselt kuni 16 võimaliku
udarapatogeeni olemasolu, põhjustab kliinilist
udarapõletikku korraga siiski ainult üks haigustekitaja. Seetõttu peavad piimaproovid olema
võetud steriilselt, sest proovi juhuslikult sattunud keskkonnabakterid võivad proovitulemuse tõlgendust segada. On soovitatav, et udarapõletiku ravi alustatakse alles pärast kindla haigustekitaja kinnitamist, kuid samas tuleks ravi
alustada ka võimalikult kiiresti. Udaraveerandist, millest võetud piimas esinevad nähtavad
muutused, saab udarapatogeene PCR-meetodiga kiiresti ja kõrge tundlikkusega tuvastada.
Lisaks proovivastusele tuleb udarapõletiku raviprotokolli loomisel arvesse võtta lehma üldseisundit, laktatsioonijärku ja karja udarapõletikualast olukorda.

Kokkuvõte
• Reaalaja PCR-meetod on kiire ja tundlik tuvastamaks piimast udarapatogeene.
• Meetodit saab kasutada nii üksiklehma udarapõletiku tekitaja kui karjas ringlevate udarapatogeenide tuvastamiseks.
• Piimaproove võib enne DNA eraldamist
sügavkülmutada.
• Ravida tuleb lehma, mitte PCR-analüüsi
tulemust.
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Käesoleva artikli eesmärgiks on anda ülevaade
Euroopa Toiduohutusameti poolt peatselt publitseeritavast Listeria monocytogenes’e alasest
teaduslikust arvamusest. Samuti esitatakse
lühiülevaade perioodil 2012–2016 teostatud
uuringutest L. monocytogenes’e levimusest ja
arvukusest valmistoitudes Eestis.

Sissejuhatus
Listeria perekonda kuulub 17 erinevat liiki
(Weller jt, 2015). Ametlikult registreeritud haigusjuhtumeid inimestel on põhjustanud üksnes L. monocytogenes (NHS, 2014), kusjuures ligikaudu 90% haigusjuhtudest on põhjustanud serotüübid 1/2a, 1/2b ja 4b (Ward jt,
2004). Aastal 2015 registreeriti Euroopa Liidus
(EL) 2206 listerioosi haigestumist, mis teeb
0,46 haigusjuhtu 100 000 inimese kohta (EFSA,
2016). Perioodi 2008–2015 lõikes on täheldatav statistiliselt oluline listerioosijuhtude arvukuse tõus. Aastal 2015 registreeriti EL-is 270
listerioosist tingitud surmajuhtu, mis on
2008. aastast alates kõrgeim suremusnäitaja.
Listerioosi surmaga lõppevate haigusjuhtude
määr oli EL-is 2015. aastal 17,7% (EFSA, 2016).
Eestis registreeriti aastal 2016 üheksa haigusjuhtu (Terviseamet, 2017). 2015. aastal registreeriti Eestis 11 haigusjuhtu ning haigestumus
100 000 elaniku kohta oli 0,8. Kliiniliselt avaldusid haigusjuhud meningiidina (45,4%), septitseemiana (27,3%) ning muude tunnuste või
täpsustamata listerioosina 27,3% haigusjuhtudest. Kõik haiged olid vanemad kui 50 aastat ning hospitaliseeriti eranditult. Esines kolm
surmajuhtu (VTA, 2015).
Kuigi listerioosi haigusjuhtude arv EL-is ei
ole kõrge, on haigustekitaja üks ohtlikumaid,
kuna surmaga lõppevate haigusjuhtude määr
on väga kõrge (EFSA, 2016). Listerioos on eriti ohtlik riskirühmadesse kuuluvatele inimestele nagu väikelapsed, rasedad, vanurid ning immuunpuudulikkusega inimesed. Riskirühmadesse mittekuuluvad inimesed võivad haigestuda mitteinvasiivsesse listerioosi, mis põhjustab mao-sooletrakti põletikke, mille tagajärjed
ei ole tavapäraselt eluohtlikud.
Enamik toidupõhistest haigusjuhtudest
seonduvad valmistoitudega. Valmistoit on toit,
mille tootja või valmistaja on ette näinud vahetult kasutamiseks, ilma et seda oleks mikroorganismide tõhusaks kõrvaldamiseks või nende taseme vastuvõetava piirini vähendamiseks vaja
kuumutada või muul viisil töödelda (ELT, 2005).

EFSA teaduslik arvamus
Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) bioloogiliste ohtude (BIOHAZ) paneeli poolt antakse
peatselt välja teaduslik arvamus, mis käsitleb
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valmistoitude saastumist Listeria monocytogenes’ga ning sellega seonduvat riski inimese
tervisele. Vastavalt EFSA avatud ja läbipaistvale tegutsemistavale oli dokumendi kavand
24.07.–29.09.2017 avalikuks aruteluks EFSA
kodulehel kättesaadav. Dokumendis selgitati,
et teadusliku arvamuse koostamise ajendiks
oli eelkõige inimeste listerioosijuhtude statistiliselt oluline tõus perioodil 2009–2013 vaatamata sellele, et 2006. aastast kehtestati EL-is
Komisjoni Määrusega (EÜ) nr 2073/2005 valmistoitudele L. monocytogenes’e suhtes toiduohutuse kriteeriumid ning aastatel 2010–2011
teostati alusuuring, kus hinnati valmistoitude
saastumist haigustekitajaga. Eelmainitud EL-i
alusuuring hindas patogeeni levimust ja arvukust kolmes valmistoidu kategoorias. Analüüsitud kala, liha ja juustu valmistoodete proovidest vastavalt 1,7, 0,43 ja 0,06% ületasid ametliku toiduohutuse kriteeriumi (100 PMÜ/g), kusjuures kõik analüüsid teostati säilimise viimasel
päeval. Kuna varasem L. monocytogenes’e toiduriske käsitlev teaduslik arvamus pärines aastast 2007, siis kasutati uue koostamisel aastate
2008–2015 andmeid.
Püstitati kaks lähteülesannet, millest esimene nägi ette kokku koguda ning kriitiliselt hinnata viimasel ajal avaldatud andmeid L. monocytogenes’e esinemisest valmistoitudes. Eelkõige tuli aluseks võtta EL-i alusuuringute ning
liikmesriikide seire andmed. Samuti tuli hinnangute andmisel kasutada EFSA poolt allhankena tellitud kolme erineva uurimisprojekti tulemusi, mis kõik seondusid riskihindamise andmete ja metoodika täiustamisega, nt
valmistoitude saastumisega kaasnevate riskitegurite hindamine, patogeeniga saastunud
valmistoitude tarbimisest tulenevate rahvatervise riskide hindamine ning toidu tootmise
ja tarbimise ahela erinevatest lülidest, k.a inimestelt, pärinevate L. monocytogenes’e isolaatide võrdlemine, kasutades kogu genoomi järjestuse määramist (WGS – whole genome sequencing). Eelnevale tuginedes oli
teiseks lähteülesandeks hinnata toidu saastumise võimalusi ning seonduvaid riskitegureid kogu toidu tootmise, töötlemise ja tarbimise ahelas. Samuti tuli hinnata inimeste toitumisharjumusi, et leida listerioosi haigusjuhtude kasvutrendi võimalikud põhjused. Riskihindamise kontseptsioonist lähtuvalt koguti
teadusliku arvamuse koostamise esimeses faasis asjakohast infot ohtude identifitseerimiseks,
ohtude iseloomustamiseks, kokkupuute hindamiseks ning nende põhjal riski iseloomustamiseks. Sellele järgnevalt toimus epidemioloogiliste suundumuste ja seatud hüpoteeside
hindamine k.a riskide olulisuse analüüs, mää-
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ramatuse analüüs, hüpoteesidega seonduvate
erinevate tõendite hindamine. Andmete analüüsi alusel koostati kvantitatiivne riskihinnang.
Ohu iseloomustamisel tuli vastata järgmistele küsimustele:
Millist mõju avaldab L. monocytogenes inimese tervisele?
Leiti, et invasiivne listerioos on tõsine, kuid
harvaesinev haigus: nt 2015. aastal registreeriti ELis 2206 haigusjuhtu. Perioodil 2008–2015
suurenes registreeritud üksikjuhtude arv koguni 60%. Samal perioodil registreeriti ka 37
listerioosipuhangut, mille puhul suudeti kindlalt tõendada, et tegemist oli toidust tingitud
listerioosi haigestumisega. Enim esines septitseemiat (72%) ning riskirühmadena tehti kindlaks rasedad, vanurid, vastsündinud ja raske
immuunpuudulikkusega inimesed. Listerioosi
haigestumise risk peaaegu et kahekordistub
üle 65 aasta vanuste meeste ja naiste hulgas.
Vanuse tõustes suureneb oluliselt ka surmaga
lõppevate haigusjuhtude määr, seda peamiselt
L. monocytogenes’e serogrupi 4b poolt põhjustatud listerioosi arvel..
Kas kõik L. monocytogenes’e tüved kujutavad inimesele terviseriski?
Teaduskirjanduse andmetel on kõik L. monocytogenes isolaadid inimese tervisele ohtlikud, kuid erinevate genotüüpide mõju haigestumisele on siiski erinev. Isolaatide sekveneerimine on näidanud, et tänu bakteri liikuvatele geneetilistele elementidele (transposoonid, plasmiidid, bakteriofaagid) võivad erinevad virulentsusmarkerid jõuda erinevatesse
L. monocytogenes’e tüvedesse. Riskirühmade
haigestumist tõstavad aga isegi tekitaja nõrga
virulentsusega kloonid. Selgituseks: klooni
moodustavad eellasrakkude järeltulijad ehk geneetiliselt väga sarnased bakterid. Kõrge virulentsusega kloonid on alati suurema nakkusvõimega, seda eriti riskirühmade jaoks.
Millised toidud seonduvad inimeste listerioosiga?
Üheks võimaluseks on hinnata EL-i sööda ja
toidu ohutuse kiirhoiatussüsteemi RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) andmeid.
RASFFi puhul on tegemist infosüsteemiga, mis
kogub ning jagab tõsiseid toidu või söödaga
seotud terviseriskide andmeid. Terviseriski kujutavad tooted kõrvaldatakse tarbijate tervise
kaitseks turult.
Leiti, et perioodil 2008–2016 seostus 87%
RASFF-i valmistoitude L. monocytogenes´ga
saastumise teadetest liha ja lihatoodete (v.a
linnuliha), kala ja kalatoodete ning piima ja piimatoodetega. Tõendatud toidupõhised listerioosipuhangud on peamiselt põhjustatud samade toodete kategooriate poolt samas olulisuse järjekorras. Aastate 2008–2015 ühtekokku
525-st sporaadilisest listerioosijuhtumist olid
210 (40%) põhjustatud eelmainitud kolmest
valmistoidu kategooriast: 126 liha- ja lihatoodetest; 44 piimast ja piimatoodetest ning 40 kalast
ja mereandidest. Samad kolm toidukategooriat

põhjustasid 69% haiglaravi vajavatest listerioosijuhtudest ning 70% (n=26) surmaga lõppenud juhtudest. Surmaga lõppenud haigusjuhtudest üksteist olid põhjustatud liha- ja lihatoodetest ning üksteist ja neli vastavalt piimast ja
piimatoodetest ning kalast ja mereandidest.
Kas listerioosi haigusjuhtude arv on suurenenud alates 2008. aastast?
Enamikes EL-i riikides, k.a Eestis, on listerioosijuhtude arv tõusnud. Vastavalt Euroopa järelevalvesüsteemi TESS-i (The European Surveillance System) andmetele on aastail 2008–2015
kuupõhiselt registreeritud ühtekokku 14 002
listerioosijuhtu.
Koondtulemuste tasandil tegelikult statistiliselt olulist kasvurendi ei ole, kuid kui hinnata
haigestumust erinevate vanusegruppide kaupa, siis naistel vanuses 25–44 aastat ning üle
75 aastastel naistel ja meestel on listerioosi
haigestumine selgelt sagenenud. Haiguse esinemissagedus ongi kõrgeim vanusegrupis 75
ja vanemad inimesed (75+).
Annus-vastuse (dose-response) mudeli abil
taheti saada vastust küsimusele: kui suur peab
olema L. monocytogenes’e arv ehk toiduga
söödav kogus, mis põhjustab inimese haigestumise ning milline on nakkusdoos erinevate
vanuserühmade puhul?
Kasutati Pouillot jt (2015) mudelit ning leiti, et erinevate riskirühmade (rasedad, erinevate haigustega patsiendid ning erinevad vanuserühmad) puhul on tegemist suhteliselt erinevate nakkusannustega. Suhteline risk (relative
risk) listerioosi haigestumiseks on 1,07 meestel vanuses 45–64; 1,87 naistel vanuses 65–74;
3,50 meestel vanuses 65–74; 3,40 naistel vanuses ≥75 ning koguni 6,33 meestel vanuses
≥75 aastat. Eeltoodud võrdluse aluseks on kogu populatsiooni suhteline haigusrisk 1,0.
Hinnati r parameetrit ehk kui suur on tõenäosus ühel ainsal L. monocytogenes’e rakul
põhjustada inimese haigestumist. Leiti, et <65
aasta vanustel inimestel on see 10-15 ning kõige
tundlikumal elanikkonnal vahemikus 10-12 kuni
10-7. Võttes arvesse nii haigustekitaja virulentsuse kui ka erinevate vanuserühmade tundlikkuse varieeruvust, oletati Pouillot’ jt (2015) mudeli põhjal, et enamik listerioosijuhtudest on
põhjustatud patogeeniannustest 3,5–7,5 log10
PMÜ/toidukord ehk kui ühel söömiskorral on
toidus 3500–35 000 000 bakterit.
Eksponeeringu ehk kokkupuute hindamisel
taheti saada vastust küsimusele: millisel määral puutub tarbija kokku L. monocytogenes’ga
tarbides valmistoite?
Aluseks tuli võtta patogeeni arvukused jaekaubanduses säilitamisel (levimus ja arvukus),
kodusel toidu säilitamisel (arvukuse muutused)
ning tarbimisel (toidu portsjoni suurus ning
portsjonite arv).
Olemasolevatele andmetele tuginedes leiti,
et enamike valmistoidu kategooriate puhul oli
levimuse mediaan alla kümne protsendi, kuid
erandiks olid fermenteeritud lihatooted (10%),
külmsuitsu kala (13%), kuum- või külmsuitsu
kala (12%) ning soolakala (12%).
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 4 • 2017
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Säilimisaja lõpus oli L. monocytogenes’e
levimus suitsukalas ning graavikalas (levimus
10,3% ning 1,7% proovide puhul arvukus suurem kui 100 PMÜ/g) suurem kui kuumtöödeldud lihas (levimus 2,1% ning 0,43% proovide puhul arvukus suurem kui 100 PMÜ/g) ning
pehmetes ja poolpehmetes juustudes (levimus
0,5% ning 0,1% proovide puhul arvukus suurem kui 100 PMÜ/g).
Kvantitatiivse riskihindamise tulemina leiti, et EL-i vanusegrupp ≥75 aastat tarbib aastas 55 miljonit portsjonit toitu, mille puhul
L. monocytogenes’e arvukus on >100 PMÜ/g.
Teaduslikus arvamuses tõdeti, et potentsiaalselt ohtlikud toidu valmistamise ja säilitamise
praktikad ning tavad on kahjuks vanurite hulgas suhteliselt levinud (>10%) ning see on ka
listerioosi haigestumise oluline riskitegur. Kodukülmkappide temperatuurid on suure varieeruvusega. Leiti, et Lõuna-Euroopa riikides
on külmkapi temperatuurid reeglina kõrgemad.
Leiti, et oluliseks riskiteguriks on ka valmistoitude ristsaastumine nii teiste toitude kui ka
saastunud pindadega.
Milline on erinevate tegurite mõju haigustekitajaga kokkupuutele?
Teguriteks, mis enim mõjutavad listeeriate
kasvu on jahesäilitamise temperatuurid, valmistoidu säilimisaja pikkus, antimikroobsete
ühendite ja konkureeriva mikrofloora olemasolu ning kontsentratsioon toidus. Järelikult
saab neid suunates ka riske ohjata.
Listerioosijuhtudest oli enamik põhjustatud
kuumtöödeldud liha- ja vorstitoodetest, vastavalt 863 ja 541. Järgnesid graavi- ja külmsuitsukala, vastavalt 370 ja 358, ning pehmed
ja poolpehmed juustud ning kuumsuitsukala,
vastavalt 19 ja 7 haigusjuhtumit.
Leiti, et listerioosirisk miljoni toiduportsjoni kohta oli kõrgem rasedate ja vanurite grupis.
Seega, enamik prognoositavatest haigusjuhtumitest leiab aset vanurite (48%) ning rasedate
grupis (41%).
Millised tegurid võivad põhjustada listerioosi
haigestumise tõusu EL-is?
Leiti, et tõenäoliselt on põhjuseks tundlike inimeste arvu suurenemine nii meeste kui naiste
vanusegrupis >45 aastat. Ebaselgete mõjurite/
tegurite alla paigutati L. monocytogenes’e levimus ja arvukus kolmes hinnatud valmistoidu
kategoorias, kuid ka haigustekitaja virulentsus
ning jaekaubandusjärgsed toidu säilitamistingimused. Haigestumise tõusu tõenäoliselt mittemõjutavateks teguriteks hinnati valmistoidu
tarbimise tõusu (tarbitud portsjonite arv inimese kohta) ning inimeste listerioosi paranenud riiklikku järelevalvet EL-is.
Teadusliku arvamuse üldised soovitused on
järgnevad:
Tuleb tõsta kõikide osapoolte üldist teadlikkust, kuna kõrgesse riskigruppi kuuluvate inimeste osakaal tõuseb EL-is ka edaspidi. Andmete võrreldavust liikmesriikide vahel tuleb parandada, eriti nende, mis käsitlevad
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L. monocytogenes’e esinemisest valmistoitudes. Tõdeti, et olemasoleval seiresüsteemil on
teised eesmärgid, mistõttu ei ole seireandmed
pikema ajaperioodi trendide hindamiseks sobivad. Vaja on rohkem andmeid hindamaks valmistoitude tarbimismustrite muutusi aja jooksul EL-is tervikuna.
Vaja on tõsta riskihindamiseks ja -juhtimiseks vajaliku lähteinformatsiooni kvaliteeti, ühtlustades EL-is andmete kogumist erinevate riskirühmade tasandil. Vaja on teada juhtumite arvu eelkirjeldatud kolmes riskigrupis ning neisse kuuluvate inimeste valmistoitude tarbimise
harjumusi. Samuti on vajalik koguda sotsiaalmajanduslik-demograafilisi andmeid.
Mida peavad teadma toidukäitlejad?
Toidukäitlejad, kes toodavad toitu turustamise
eesmärgil, peavad kindlustama, et toit on kogu
säilimisaja jooksul ohutu. L. monocytogenes’e
eripärast tingituna tuleb erilist tähelepanu pöörata valmistoitudele, milles haigustekitaja on
võimeline säilitama eluvõime ning kasvama.
L. monocytogenes’t peetakse töödeldud pika
säilimisajaga valmistoitudele üheks kõige ohtlikumaks toidupatogeeniks, kuna see on võimeline kasvama jahetemperatuuridel: nt on
L. monocytogenes’e kasvutemperatuuri alumine piir toidust sõltuvalt -1,5 kuni +3 ºC.
Seega on toitude säilimisaja määramisel
oluline arvestada sellega, kas toit kui keskkond
soodustab L. monocytogenes’e kasvu või mitte. Kahjuks ei ole L. monocytogenes’e kasvu
osas olemas lihtsaid reegleid, kuna seda mõjutavad mitmed erinevad tegurid üksikult või
koosmõjus, nt temperatuur, pH, aw, konkurentsmikrofloora olemasolu ning antimikroobsete ühendite kontsentratsioon toidus, toidu
tootmis- ja pakendamisviis, toidu säilimisaja
pikkus ja toidu säilitamistemperatuur jms.
Järgnevalt on esitatud mõned L. monocytogenes’e kasvu toidus iseloomustavad näitajad:
• L. monocytogenes kasvab nii aeroobses
(hapniku olemasolul) kui anaeroobses keskkonnas (nt vaakumisse pakendatud valmistoidus, kust õhk, k.a hapnik, on eemaldatud);
• minimaalne kasvu võimaldav pH 4,2;
• minimaalne kasvu võimaldav vee aktiivsus
(aw) 0,90;
• minimaalne kasvutemperatuur -1,5 °C;
• arvu kümnekordse vähendamise väärtused
erinevatel temperatuuridel: D60 °C, 5-10 minutit ning: D70 °C, ligikaudu 10 sekundit.
P.S.: D-väärtus on aeg, mis kulub antud temperatuuril konkreetse mikroobipopulatsiooni arvukuse vähendamiseks 90% ulatuses ehk 1 log
ühiku võrra.
Enamik listerioosi haiguspuhangutest on
põhjustatud pika säilimisajaga (üle 10 päeva) valmistoitude, eelkõige liha- ja kalatoodete tarbimisest, mis omakorda on seotud
L. monocytogenes’e võimega kasvada madalatel temperatuuridel nii vaakumisse kui gaasikeskkonda pakendatud valmistoitudes (Stephan jt, 2015). Potentsiaalset ohtu tarbijate tervi-
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sele – eelkõige riskirühma esindajatele – kujutavad toidud, kus L. monocytogenes’e arv toidu ühe grammi või milliliitri kohta ületab 100
bakterit (Hächler jt, 2013), mistõttu on Euroopa
Liidus valmistoidule kehtestatud toiduohutuse
kriteeriumid.
Vastavalt toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumite määrusele (ELT, 2005) rakendatakse
L. monocytogenes suhtes toiduohutuse kriteeriume kolmele valmistoidu kategooriale:
1. Valmistoidud, mis on ettenähtud väikelastele ja spetsiaalsed meditsiiniliseks otstarbeks valmistoidud. L. monocytogenes’t ei
tohi esineda 25 grammis (n=10, c=0) kogu
säilimisaja jooksul.
2. Teistele valmistoitudele, milles L. monocytogenes ei paljune, kehtib reegel L. monocytogenes’e arvukus ühes grammis valmistoidus ei või ületada 100 PMÜ kogu
toidu säilimisaja jooksul (n=5, c=0).
3. Valmistoitudele, milles L. monocytoge-nes
võib paljuneda, kehtib nõue, et L. monocytogenes’t ei tohi esineda 25 g-s tootes
(n=5, c=0) selle valmistamise lõpus, võttes
proovi ettevõttes või selle laost ehk enne
toidu toidukäitleja vahetu kontrolli alt väljumist. Juhul, kui valmistaja suudab pädevale asutusele tõendada, et kogu säilimisaja jooksul kriteerium 100 PMÜ/g ei saa
ületatud (kuid samas on tegemist tootega,
milles L. monocytogenes võib paljuneda),
kehtib nõue, et L. monocytogenes’e arvukus ühes grammis valmistoidus ei või ületada 100 PMÜ kogu toidu säilimisaja jooksul (n=5, c=0).
Selgitus: n = proovi moodustavate ühikute
arv; c = proovi nende ühikute arv, mille väärtused jäävad näitajate/piirmäärade m ja M vahele.

L. monocytogenes levimus ja
arvukus valmistoidus Eestis
L. monocytogenes’e levimust ja arvukust aastatel 2012–2016 hindavas uuringus (30 016
analüüsi) leiti, et enim olid haigustekitajast
saastunud kala ja kalatooted (11,6%).
Eestis varasemalt (2008–2010) tehtud
L. monocytogenes’e levimust ja serotüüpilist
kooslust erinevates toitudes hinnanud uuringus (Kramarenko jt, 2013) leiti selle levimuseks
kalas ja kalatoodetes 5,4%. Seega on varasema ajaga võrreldes tekitaja levimus kalatoodetes suurenenud ning seda ka võrreldes Euroopa Toiduohutusameti üleeuroopaliste andmetega, kus L. monocytogenes levimuseks kalatoodetes oli 3,5% (EFSA, 2016).
Perioodil 2012–2016 olid kalatoodete kategoorias enim saastunud soolatud kala ja kalatooted (28,6%), suitsutatud kala (28,3%) ning
külmsuitsukalatooted (14,3%). Kalatoodete
kategooria teistes tooterühmades, nt kuumsuitsu ja kuumtöödeldud kalatoodetes oli
L. monocytogenes’e levimus tunduvalt madalam, vastavalt 4,3% ja 3,0%.
Suure osa soolatud kalatoodetest moodustavad õrnsoola kalatooted, kus NaCl-sisaldus
lõpptootes jääb vahemikku 1,3–1,5%, mis ei ole

kaugeltki piisav L. monocytogenes’e hävitamiseks ega ka oluliseks kasvu pidurdamiseks. Sama saab väita külmsuitsuga töötlemise kohta,
kus temperatuurid ei ole L. monocytogenes’e
hävitamiseks piisavalt kõrged. Kuumtöödeldud kalatoodete, k.a kuumsuitsu toodete madalamad L. monocytogenes’e levimuse näitajad (vastavalt 3,0% ja 4,3%) viitavad aga märkimisväärselt tõhusamate temperatuurirežiimide rakendamisele, mis enamikel juhtudel tagab
listeeriate hävimise valmistoodetes.
L. monocytogenes’e levimus (valmis)lihatoodetes oli 0,9%, pehmetes ja poolpehmetes juustudes 1,5%. Eesti RTE (readyto-eat, valmistoit) piimatoodetes esineb
L. monocytogenes’t vaid harvadel juhtudel.
Peamiseks põhjuseks muidugi see, et enamasti on tegemist pastöriseeritud piimatoodetega
või pastöriseeritud piimast valmistatud piimatoodetega. Pastöriseerimine hävitab patogeeni.
Teistes uuringus käsitletud valmistoodete
kategooriates oli L. monocytogenes’e levimus
madal. Vaid puu- ja köögiviljatoodetes oli haigustekitaja levimus 3,9%, mis võib olla tingitud
puu- ja köögiviljatoodete tükeldamise ja riivimise seadmete listeeriatega saastumisest tingitud, kuid see on vaid autorite oletus.
L. monocytogenes’e arvukus määrati
14 342 valmistoidu proovis ning leiti, et ühtekokku ületas toiduohutuse kriteeriumi neist
0,32% (n=46), kusjuures enim oli toiduohutuse kriteeriumi (100 PMÜ/g) ületamisi kala ja kalatoodete hulgas (0,50%; n=28). Kõrgeid näitajaid oli ka liha- ja piimatoodete ning puu- ja
köögivilja valmistoodetes. Kalatoodetest olid
enim saastunud õrnsoola kalatooted ja suitsu-,
k.a külmsuitsu kala.
Kokkuvõtteks saab öelda et perioodil 2012–
2016 oli L. monocytogenes’e levimus valmistoodetes 3,6% ning toiduohutuse kriteeriumi
ületamisi esines 0,3% analüüsitud proovidest.
Eesti varasemate uuringutega võrreldes on levimus tõusnud õrnsoola kalatoodete ning suitsukala kategoorias.
Põhjalikumalt on võimalik Eesti uurimuste
tulemuste ja aruteluga tutvuda järgmiste artiklite abil:
Kramarenko jt. (2013);
Kramarenko jt. (2016);
Roasto jt. (2017).
Kokkuvõtteks saab öelda, et L. monocytogenes on oluline toidupatogeen, millele on kehtestatud ametlikud toiduohutuse kriteeriumid
valmistoitudes. Tagamaks valmistoitude ohutuse kogu säilimisaja jooksul, tuleb toidu käitlemisega valmistoidu turustamise eesmärgil tegelevatel ettevõtetel teha kindlaks patogeeni
kasvuvõime nende poolt toodetavates valmistoitudes ning tagada, et kogu säilimisaja jooksul ei ületata toidus L. monocytogenes’e piirmäära 100 PMÜ/g. Patogeeni kasvuomaduste
hindamiseks on võimalik rakendada Challengeteste, matemaatilisi (kasvu)prognoosimudeleid
ning kestvuskatseid vastavalt Euroopa Komisjoni juhenddokumendile (EC, 2008). Kestvuskatsete eesmärgiks on hinnata toote säilimisEesti Loomaarstlik Ringvaade • 4 • 2017
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aja jooksul L. monocytogenes’e kasvu või ellujäämist põhjendatult eeldatavates jaotamis-,
ladustamis- ja kasutamistingimustes, arvestades seejuures ka erinevate säilitamistemperatuuridega: +8 °C (tootmistasand), +12 °C (jaemüük) ning 12 °C (tarbijapoolne toidu säilitamine). Kestvuskatsete tulemusi analüüsides on
toidu tootjal võimalik vajadusel muuta toote
koostist ja/või toote töötlemis- ja säilitamistingimusi või lühendada säilimisaega nii, et ametlik toiduohutuse kriteerium (100 PMÜ/g) ei saa
säilimisajal ületatud.
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Kuhu liigud, loomaarstiteadus?
Mait Klaassen
EMÜ rektor, EPA veterinaaria eriala 1978. aasta lõpetanu
Loomaarste on Tartus õpetatud alates 1848.
aastast. Igal ajastul on seda tehtud vastava
ajastu teadmistele ja võimalustele tuginedes.
Paraku on loomaarstide õpetamine toonasega
võrreldes tundmatuseni muutunud ja meil jääb
tollest ajast kaasa võtta vaid sünnipäev. Me ei
saa tänast loomaarstide õpetamist võrrelda
isegi mitte 15 või 20 aasta taguse ajaga. Sest
üha enam lähenevad humaan- ja veterinaarmeditsiini meetodid ja tippveterinaarkliinikud
kasutavad juba täna meditsiinivaldkonnaga
analoogseid seadmeid. Olgu see siis kompuutertomograaf, röntgen või vereanalüsaator.
Sellele vastavalt on tõusnud ka eriala kallidus.
Veterinaarias on asi vahest et hullemgi, sest
me tegeleme mitmete loomaliikidega ning samas ka inimese tervise tagamisega läbi tervete
loomade ja toiduainete kontrolli.
Loomaarstide ettevalmistus ja selle rahvusvaheline akrediteerimine on olnud vaatluse all
juba aastaid. Esimene suurem rahaeraldis tehti valitsuse poolt 25. septembril 2002, mil otsustati kliinikute renoveerimiseks ja Phare projektide kaasfinantseerimiseks eraldada 8,5 milj
eurot. Phare projektidega eraldati veel 5,093
milj, mille hulgas oli 1,902 milj Eesti-poolset kaasfinantseeringut. Ülikool lisas aastatel
2000–2010 omalt pool 2 milj eurot.
Sellele lisaks on vahepealsetel aastatel põhiliselt riigi ja ülikooli toel rajatud ka Märja katsefarm, mis on samuti vajanud kogu aeg peale
riigipoolsete kapitalieraldiste ka ülikooli vahendite lisamist.
Tänaseks on rajatud infrastruktuur aga juba
sedavõrd vana, et vajab nii remonti kui asendamist. Tasapisi oleme seda ka kogu aeg teinud, aga kliinilise õppe kvaliteetseks läbiviimiseks vajame selgelt lisavahendeid.
Hetkel on meie ülikoolis loomaarstide ettevalmistus üks väheseid, mille suhtes on kohustused toodud eraldi välja ka riigi ja ülikooli vahelises lepingus. Nimelt peame igal aastal vastu võtma 25 uut üliõpilast. Kuna sellele erialale
tulijad on enamasti väga kõrgelt motiveeritud,
siis pole ka erilisi probleeme lõpetamisega. Samas võtame vastu ka ca 25–30 õppurit väljastpoolt Eestit, mis tingib ka suure osa õppest
inglise keeles.
Ingliskeelse õppe rakendamine võimaldab
ühest küljes pakkuda tasulist õpet soovijatele
mujalt, ja teisalt võimaldab suurem üliõpilaste
arv ka kulusid optimeerida. Õppe korraldamine
ainult eesti keeles ja tasuta muudaks loomaarstiõppe nii kalliks, et seda poleks otstarbekas enam Eestis läbi viia. Seega on ingliskeelne õpe teatud mõttes ka paratamatu. Samas
annab ingliskeelne õpe meie lõpetanutele olulise eelise mujale tööle asumisel, sest erialaline
sõnavara on juba omandatud. Jah, paljud on
minu käest küsinud, et miks me peame õpetama ja õppima võõras keeles, aga ülalnime-

tatu see põhjus
ongi. Pealegi on
peale emakeele
veel teise keele väga heal tasemel oskamine
väga teretulnud
– haritud inimene peaks niikuinii keeli oskama.
Loomaarstiõppe kvaliteedi rahvusvaheliseks tunnustamiseks on oluline see, kas ja Mait Klaassen
kuidas me ole- (foto: Mait Klaasseni erakogu)
me suutelised
täitma EAEVE nõudmisi loomaarstide ettevalmistuse osas. Ülikool ja veterinaarmeditsiini- ja loomakasvatuse instituut on siinjuures
pingutanud ja teevad seda ka tulevikus, kuid
üha enam kostab ülikooli seest kriitikat, et veterinaaride ettevalmistus neelab liiga palju raha. Eks see nõnda ongi. Samas nuriseb instituut, et vahendeid ei jätku. Tegelikult on õigus mõlemal. Ühest küljest toimub ülikooliõpe igal maal kohalikku kulude ja tulude taustsüsteemi arvestavalt, aga veterinaaria valdkonnas on sisendhinnad sedavõrd kõrged ja
patsientide arvud madalad, et lihtne majandusarvestus ei toimi. Siit johtuvalt võeti juba 2015. aastal vastu ülikooliseaduse ja veterinaarkorraldusseaduse parandused, mis nägid ette loomaarstide kliinilise õppe rahastamise riigieelarvest eraldi reana. Seni pole nimetatud seadust täitma asutud. Läbirääkimised on käinud ja käivad nii Maaeluministeeriumi kui ka Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Aastaid tagasi oli meil loosung – ükskord me võidame niikuinii. Nõnda tegeleb ka
ülikool selle küsimusega jätkuvalt. Meie aastane reaalselt põhjendatud vajak on ca 540 tuhat eurot. See on sama proportsioon kliiniku
kogukäibest, mida eraldatakse ka näiteks Soomes.
Paraku peab tõdema, et kõik maad, kus loomaarste koolitatakse, rahastavad kliinilist õpet
lisaks riigi- ja kohalike omavalitsuste eelarvetest. Meie head naabrid soomlased lisavad riigipoolselt 2,2 miljonit ja kohalike omavalitsuste lepingutega veel lisaks ligi 800 tuhat eurot ja
ka siis lisab teatud osa veel ülikool. Seni kuni
pole piisavalt hästi toimivat kindlustussüsteemi loomade haiguste raviks ega loomade tervisekindlustuse maksu, pole meil ka võimalust
loobuda kliinilise õppe lisarahastusest. Loomulikult on ka teine võimalus – minna „kiviaega“
tagasi ja lasta loodusel otsustada, kes jääb ellu
ja kellel tuleb lahkuda. Ilmselt peaksime käituma ikkagi kaasajale kohaselt.
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 4 • 2017
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Kuid siinjuures on mul ka üks mure, mis
ilmselt hakkab teravnema. Nimelt on üha enam
levimas arusaam, et mis on hea inimesele
(minule), on hea ka minu loomale. Mis mulle
meeldib, peab ka minu lemmikule meeldima.
Paraku unustatakse looma loomulikud vajadused ja temale sobilik keskkond ning asutakse innukalt kujundama inimese egost lähtuvat
lemmikut ja looma temale ka vastavat keskkonda. See on puhtalt minu isiklik arvamus, aga
ma olen veendunud, et sageli on loomadele inimese soovidest lähtuva tõuaretusega liiga tehtud. Ja siis näemegi tänaval kummaliselt
rõivastatud loomi, kelle liikigi on raske määrata, kõnelemata tõust. Kindlasti ei ole see looma soov kanda jopet ning saapaid ja kindlasti
ei ole see liigile loomulik keskkond, vaid on inimese poolt peale sunnitud ja looma jaoks eba-
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loomulik, sageli ka ebamugav olukord. Siinjuures ootaksin ma küll loomakaitsjate olulisemalt suuremat abi loomadele.
Ülikool on kindel, et loomaarstide koolitus
jääb ka tulevikus meie ülikooli põhitegevuseks.
Enamgi veel! Seoses muutustega inimeste vajadustes ja ühiskonna arenedes muutuvad üha
enam tähtsaks valdkonnad, mis puudutavad
loomade pidamist, nende heaolu, toiduainete
kvaliteedi kontrolli, loomataudide ennetustööd
ja rahva tervise kaitset meile kõigile ühiste haiguste eest. Selleks kõigeks on tarvilik kõikide
loomaarstide ja ülikooli hea koostöö, mida Eesti
Maaülikool omalt poolt on valmis ka pakkuma.
Loomaarstiõppe ajalugu seab meile lausa
kohustuse hoida lipp kõrgel! Seda saame me
teha aga kõik koos panustades ja eriala tutvustades. Selleks kõigile jõudu!

VARIA

Professor Friedrich August Brauell 210
Enn Ernits
EMÜ VLI veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetool
Tartu Veterinaariakooli professor Friedrich
August Brauell sündis 11. detsembril 1807. aastal Weimaris õukonna loomaarstist isa Johann
Brauelli (1777–15. III 1828) perekonnas. Ta õppis Jena ja Berliini Veterinaariakoolis ning kaitses 1834. aastal Erlangeni ülikoolis filosoofia ja
kaunite kunstide doktorikraadi.
F. Brauell töötas mõnda aega veterinaararstina Saksimaal Allstedti hobusekasvanduses.
Pärastpoole otsustas ta oma elu siduda Vene
impeeriumiga, kus lootis leida tegutsemiseks
avaramaid võimalusi. Doktoritöö kaitsmise järel toimetas Weimaris resideerunud Venemaa
saadik 1835. aasta juulis F. Brauelli dokumendid Vilniuse Medikokirurgilisse Akadeemiasse, kus noore teadlase sooviks oli asuda ilmselt professori ametikohale. Ent lootus oli asjata. Nõuti, et veterinaaria kateedrisse kandideerijal peab olema Vene riigis omandatud inimese- või loomaarstikutse. Nõnda sooritaski noor
teadlane 1837. aastal Vilniuse Medikokirurgilises Akadeemias teise järgu veterinaararsti eksami. Ometi osutus, et taotletava professorikoha oli hõivanud juba läti esimene loomaarst
Kārlis Dāvids Justs Muiželis (1799–1843). Seepärast määrati F. Brauell sama akadeemia adjunktiks, st professori abiliseks, kellena õpetas
aastatel 1838–1841 praktilist kirurgiat, pidades
erandkorras isegi loenguid.
F. Brauell vahendas medikokirurgilise akadeemia II ja III klassi kasvandikele praktilist kirurgiat iga päev kaks tundi kirurgiakliinikus,
mis mahutas kuni 12 hobust, 3 lehma, 4 lammast ja 4 koera. Ta oli väga edasipüüdlik, sooritades 1840. aastal Vilniuses esimese järgu
inimesearsti ja 1843. aastal Peterburi Medikokirurgilises Akadeemias vanemveterinaararsti
kutseeksami. Muide, viimast võrdsustati Vene
riigis toona doktorikraadiga.
Haridusministeeriumi palvele F. Brauelli võimete kohta vastas K. Muiželis 1841. aastal, et
sakslane on väga hoolas ja töökas ning on kahe aasta jooksul õppinud kõnes ja kirjas selgeks poola keele ning tegelnud ka vene keelega, „seepärast võib kindel olla, et ta peagi valdab ka seda keelt“. Selle soovituse põhjal otsustas akadeemia nõukogu 1841. aasta juulis,
et F. Brauell on võimeline iseseisvalt juhatama
kateedrit ning et „vene keele seisukohalt pole
suurt takistust, sest ta tunneb selle keele aluseid ning valdab hästi poola keelt“.
Käsitletud palve oli tingitud tõenäoliselt F.
Brauelli soovist asuda tööle Kaasani ülikooli,
ometi võis ta korralise professori kohast vaid
und näha, töötades aastatel 1841–1845 sealse veterinaariakateedri adjunkti kohusetäitjana,
1845–1846 adjunktina ja alles aastatel 1846–
1848 erakorralise professori kohusetäitjana,
kellena õpetas koduloomade anatoomiat, füsioloogiat, lahkamist, patoloogiat ja teraapiat.

Joonis 1. F. Brauell. Tundmatu autori pliiatsijoonistus
(TÜ muuseum ÜAM 499: 60 Ar)

Kaasani-perioodist on tema sulest teada vaid
üks ladinakeelne uurimus, mis käsitleb osmiumhappe toksilist toimet loomorganismile.
Seetõttu peetakse F. Brauellit Venemaal Kaasani loomafüsioloogia koolkonna rajajaks.
Kui 1848. aastal asutati Tartu Veterinaariakool, tänase veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi eellane, määrati ta siia tööle
loomaanatoomia, -füsioloogia, patoloogilise
anatoomia ja üldpatoloogia korralise professorina. Tartus elas ja tegutses F. Brauell intensiivselt 20 aastat. Siin abiellus ta Tartu ülikooli keemia ja farmaatsia professori, ruteeniumi
avastaja Carl Clausi tütre Ernestinega, kellega
oli neli last: Oscar, Alexander, Alide ja Emma.
Abikaasa lahkus siit ilmast 1861. aastal. Teist
korda abiellus F. Brauell 1866. aastal Leipzigist

Joonis 2. F. Brauelli siluettportree. Kunstnik Johann
von Panck, 5.09.1851 (Panck, 1932)
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Foto 1. Theatrum zootomicum Vene tänaval 1960ndatel (?) aastatel. Arhitekt Karl Rathaus (foto autor pole teada)

pärinenud Clara Marie Rüderiga. F. Brauelli Tartu-periood aastatel 1848–1868 oli teaduslikus
mõttes väga viljakas. Sel ajajärgul käis ta teaduslähetuses Saksa- ja Prantsusmaal (9. VI–8.
IX 1856) ning koos Tartu Veterinaariakooli kasvandiku G. Šimiņšiga Poltava ja Hersoni kubermangus, peamiselt Bondarevka katsejaamas
veiste katku uurimas (24. VI–4. IX 1861). 1869.
aastal valiti F. Brauell teenete eest teaduse vallas Tartu Veterinaariakooli auliikmeks.
Tartust naasis F. Brauell Saksamaale abikaasa kodumaile Leipzigisse, kus ta töötas lühikest aega Leipzigi Ülikooli filosoofiateaduskonna äsja avatud põllumajandusinstituudis
veterinaarmeditsiini korralise honorarprofessorina. Ta õpetas 1870. aastal hobuse topograafilist anatoomiat, koduloomade patoloogilist
anatoomiat ja füsioloogiat ning loomahügieeni, 1871. aasta kevadsemestril aga peale topograafilise anatoomia veel loomade nakkushaigusi.1 Samas linnas suikus F. Brauell 10. detsembril 1882 igavesele unele.
F. Brauelli peamised teadussaavutused pärinevad infektsioonhaiguste ja morfoloogia vallast. 1857. aastal Tartus kirjeldas ta esimeste hulgas siberi katku tekitajat ja rajas infektsioonhaiguste mikrobioloogilise diagnoosimise meetodi. Samuti tegi ta kindlaks siberi katku
ülekandumise inimeselt loomadele ja eri loomaliikide resistentsuse. Peale selle diferentseeris F. Brauell antraksist sigade punataudi. Teadlane tõestas lootekestade barjäärfunktsiooni
mikroobide tungimisel emaorganismilt lootele.
Ta uuris põhjalikult veiste katku puhuseid patoloogilisi muutusi ja selle haiguse patogeneesi,
mille kohta avaldas monograafia (1862). Samuti katsetas ta vaktsineerimist suu- ja sõrataudi
vastu.
http://histvv.uni-leipzig.de/dozenten/brauell_f.html. Tänan
Hartmut Boettherit Saksamaalt F. Brauelli Leipzigi-perioodi
puudutavate oluliste täpsustuste eest (e-kiri 9.08.2017).
1
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Morfoloogia vallas on F. Brauell teinud rohkesti avastusi kabja, sõra ja küüniste mikroehituse ja kasvu ning suguelundite lihaste ehituse kohta. Prof Elmar Vau andmeil tegi F. Brauell
kindlaks 1) kabjaseina välimise kaitsekihi päritolu, 2) seosed sarv- ja pärisnahalamellide vahel ning 3) kabjaseina pärisnaha osatähtsuse
sarvkabja kasvamisel. Lisaks uuris F. Brauell
koos oma õpilastega eksperimentaalselt kabjaseina kasvule mõjuvaid tegureid, sh närvisüsteemi reguleerivat (uuriti närvide läbilõikamisega) ja ärritavate salvide ravitoimet. Peale selle
on teadlane avaldanud uurimusi diafragma rebendist, kabjahaigustest ja hobuse mao imendumisvõimest. F. Brauelli osavõtul ehitati ja sisustati 1857–1860. aastal uue asukoha leidnud
Tartu Veterinaariakooli Theatrum zootomicum,
mida kasutati järjekindlalt 1992. aastani, osaliselt veidi hiljemgi.
Prof F. Brauell oli väljapaistev teadlane, kelle
saavutused on olulised nii humaan- kui ka veterinaarmeditsiini vallas. Tartu ülikooli kasvandiku, nobelisti Wilhelm Ostwaldi tüpoloogia kohaselt kuulus ta klassikaliste teadlaste hulka, keda iseloomustab suhteliselt väike teadustööde arv (paar tosinat), kuid nende äärmine põhjalikkus. F. Brauelli auks paigutati instituudi eelmise juubeli puhul 2012. aastal Zoomeedikumi seinale ta pronksbareljeef
(kunstnik Peeter Saarva). Rohkesti kirjandusviiteid põhjalikumaks tutvumiseks suure õpetlase
elu ja tööga leiab huviline ETBLi esimesest köitest.
Kasutatud kirjandus
ETBL = Eesti teaduse biograafiline leksikon. Peatoimetaja K. Siilivask. Tallinn: Eesti Entsüklopeedia Kirjastus, 2000, 1, lk 159.
Panck, J. V. Silhouetten Dorpater Hochschullehrer: vierundzwanzig Bildnisse aus vergangenen Tagen herausgegeben von Walter Treumann. Dorpat: J. G. Krüger, 1932, lk 12–13.
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Muljeid WSAVA/FECAVA 2017 kongressilt
Kopenhaagenis
Helen Valk
Männimäe loomakliiniku loomaarst, EVS juhatuse liige, FECAVA 2018 korralduskomitee liige
Käesoleva aasta septembrikuu viimase esmaspäeva varastel hommikutundidel kohtus Tallinna Lennujaamas veidi üle 20 Eesti loomaarsti, kes võtsid ühiselt suuna Kopenhaagenisse WSAVA/FECAVA (World Small Animal
Veterinary Association / Federation of Companion Animal Veterinary Associations) kongressile. Lisaks enesetäiendusele sõitvatele kolleegidele pakkisime ka meie, FECAVA 2018
Tallinna konverentsi tutvustav naiskond, oma
kohvrid täis flaiereid, Kalevi komme ning armsate usinate kolleegide näputööd. Osa asju jagasime veel lennujaamas kolleegide kohvrite
vahel ära, et pagasi kaal lõhki ei läheks.
Kopenhaageni kongress oli meie korraldusmeeskonnale üks olulisemaid konverentsi tutvustamise sihtkohti, kuna Taani maailma- ja
eurokongressil osales ligi 3000 delegaati üle
maailma. Seetõttu läksime sinna ka suurema
esindusega kui tavaliselt: Janne Orro, Ingrid
Hang, Helen Valk ja meie FECAVA 2018 Tallinna konverentsi reklaamimise raudvara Tiina
Toomet. Nelja päeva vältel tegime näitusesaalis
tihedat tööd, et kõik huvilised leiaksid tee Tallinna konverentsile. Kindlasti on paljud näinud
meie fotoreportaaži sotsiaalmeedias, kuidas
välismaalased õpivad Tallinna külastamiseks

olulisi eestikeelseid sõnu (nt loomaarst, kass,
song, õlu). Ekraanil jooksis Eestit tutvustav
video, kusjuures tänu sellele käidi meilt isegi
e-residentsuse kohta infot küsimas. Mitmel korral külastasid samad inimesed meie boksi Kalevi kommide pärast – kiidusõnad olid uhked
ja juba ainult maiustuste pärast lubati Tallinnasse tulla. Muidugi olid meie suurimaks „leivanumbriks” heegeldatud lilled. Seda on need
igal üritusel, kus oleme FECAVA 2018 kongressi tutvustamas käinud. Tore oli näha, kuidas delegaadid kandsid Eesti rahvusvärvides lille rõõmuga rinnas kõigil konverentsi päevadel ning
et see polnud lihtsalt saadud meene, mis kiirelt
ununeks. Kõiki huvitas, mis see on ja imestati, et tegemist on meie oma loomaarstide kätetööga. Iga lillekandja lubas viia oma kodumaale
sõnumi Tallinnas toimuva kongressi kohta. Siinkohal tänan kogu FECAVA korraldustoimkonna
nimel usinaid heegeldajaid ning kutsun üles lilli juurde tegema, sest talvel ja kevadel toimub
veel mitmeid konverentse, kus plaanime üritust
reklaamida.
Hea meel oli tõdeda, et huvi Tallinnas toimuva FECAVA kongressi vastu oli tõesti suur
ning väga paljud lubasid, et Tallinnas kohtume:
iraanlannast kanadalasteni. Eks me siis näe.

Foto 1. Eesti delegatsioon 2018. aasta FECAVA kongressi tutvustamas
(foto: © Simon Callaghan Photography)
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Samuti toimus Publiconi esindajatel edukas suhtlus ja läbirääkimised võimalike sponsorpindade ostjatega Tallinnas toimuvale kongressile.
Kopenhaageni kongressilt oli nii mõndagi
õppida, mida üle võtta või mida sootuks teisiti teha.
Taani konverentsi toimumisega paralleelselt avasime Tallinna kongressile registreerumise. Oli üsna ootuspärane, et tung registreerida ei olnud suur, sest kõik nautisid alles toimuva kongressi melu. Küll aga ei jäänud me esimeste registreerinuteta. Oleme nii väikese riigi rahvas ja ka iga eestlase panus osalejana on
väga oodatud ning vajalik.
Lisaks otsesuhtlusele delegaatidega tuli enda seni tehtud ettevalmistusi ja tööd tutvustada ka FECAVA juhatusele ning nõukogule. Väga kiidetakse meie mitmekesist ja rikkalikku
loengute kava ning esinduslikku lektorite nimekirja. Samuti on meil muljetavaldav kultuuriprogramm, sealhulgas mitmeid valikuid ühevõi kahepäevasteks reisideks Eesti eri paikadesse. See kõik on vajalik selleks, et FECAVA
2018 eurokongress Tallinnas atraktiivsemaks
teha. Teadupärast toimub järgmine, FECAVA
2019 kongress Peterburis.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Taanis sai eesmärk täidetud 120%, kõik flaierid, kommid ja lilled said otsa neljanda päeva lõunaks, kui kongressi lõpuni olid veel jäänud mõned tunnid.
Grande finale oli kongressi lõputseremoonial, kus peaaegu kogu eestlaste esindus Kopenhaagenis läks lavale, et kutsuda delegaate
järgmiseks aastaks Tallinnasse. On tavaline, et
järgmise konverentsi korraldajad pisikese etteaste korraldavad, kuid täiesti erakordne ja märkimisväärne oli see, et nii palju esindajaid korraga lavale tuli. Tunne oli nagu laulupeol, väike
rahvas ja nii suur hing! Torupilliloo abil andsime
tulevastele külalistele tunda Eesti kultuuri hõngu ja salapära. Eks ikka selleks, et isu tekitada.
Aitäh meeldivale reisiseltskonnale, uhke oli
seista laval koos sellise tugeva seljatagusega.
Iga Eesti loomaarst saab anda oma panuse Tallinna kongressi edusse, kutsudes tuttavaid kolleege lähemalt ja kaugemalt endale juunis 2018
külla ja ühildada töö ning puhkus. Samuti saame meeleldi kaasa anda reklaammaterjale neile, kes lähevad ise mõnele välismaisele koolitusele. Ja kes veel ei tea, mis üritusest on jutt,
siis fecava2018.org kodulehelt või Facebookist
FECAVA 2018 Tallinn leiab täpsemat infot.

Konverents European Buiatrics Forum 2017
Bilbaos
Anri Timonen, Piret Kalmus, Birgit Aasmäe
EMÜ VLI kliinilise veterinaarmeditsiini õppetool
Euroopa veisearstide konverents korraldati selle arenemisega. Prof Derek Fosteri uurimisgrupp
aasta oktoobri alguses Põhja-Hispaanias, Baski- Põhja-Carolina ülikoolist USAst oli määranud
maa pealinna Bilbao Euskalduna konverentsi- antibiootikumide farmakokineetilisi ja -dünaakeskuses (Euskalduna Conference Center). Sel- milisi omadusi otse veiste seedekulgasse pailelaadne ainult veiste meditsiinile keskendunud galdatud anduritega, et hinnata antibiootikukonverents, kus veisearstidele üle Euroopa tut- miravi mõju soolestiku normaalmikrofloorale.
vustatakse uut informatsiooni veiste haiguste Teine väga huvitav ettekanne pärines Hollandi
diagnostikast ja ravist, toimub iga kahe aasta kolleegidelt, kes tutvustasid uut meetodit, miljärel. Peamiselt on konverentsi korraldajaks ol- lega bakterite antibiootikumitundlikkust saab
nud Prantsusmaa Veisearstide Ühing (Société määrata MBT-ASTRA analüüsiga (MALDI bioFrançaise de Buiatrie), kelle juhtimisel toimus esimene konverents
2009. aastal Marseille’s. 2015. aastal toimus konverents esmakordselt väljaspool Prantsusmaad –
Roomas. Käesoleval aastal korraldati konverents koostöös Euroopa
Karjatervise kolledži (European College of Bovine Health Management)
ja Hispaania Veisearstide Ühinguga
(Assocacion National de Especialistas en Medicina Bovina de Espana).
Konverents avati kolmapäeva
hommikul plenaarsessiooniga, kus
antibiootikumide pre- ja postoperatiivsest kasutamisest tegi ettekande
prof Mireille Meylan Berni Ülikoolist. Järgnevad teemadki olid seoFoto 1. Bilbao Guggenheimi muuseum (foto: Anri Timonen)
tud antimikroobse resistentsuse
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Foto 2. Bilbao asub mägises piirkonnas (foto: Anri Timonen)

typer antibiotic susceptibility test rapid assay).
Antud meetod võimaldab ühe tööpäeva jooksul tuvastada haigust põhjustava patogeeni ja
määrata selle antibiootikumitundlikkust. Konverentsil esines suulise ettekandega ka meie
Birgit Aasmäe, kes andis ülevaate antimikroobsest resistentsusest Eesti veise- ja seakarjades. Mitmed stendiettekanded ning ka
üks suuline ettekanne kirjeldasid fluniksiini
sisaldava kriipsulahuse toimet nii vasikate hingamiselundite haiguste kui veiste sõrahaiguste ravis. Läbiviidud uuringud näitasid, et kriipsulahusel on vasikate palaviku alandamisel samaväärne toime võrreldes süstitava lahusega
ning veiste lonkamine väheneb fluniksiini kasutamise järel. Sigimise tervishoiu ning reproduktsioonihäirete teemadest oli kandev osa
erinevatel inna sünkroniseerimise skeemide
võrdlusel, kus peaesinejaks oli prof Geert Opsomer Genti ülikoolist. Konverentsi teine päev
keskendus nakkus- ning parasitaarhaigustele. Nakkushaiguste valdkonnas oli põhilise tähelepanu all produktiivsust mõjutavate infekt-

sioonide (IRT, VVDV) ohjamine erinevate vaktsineerimisskeemide abil. Samal teemal toimusid ka konverentsi peasponsorite poolt korraldatud töötoad. Reedese päeva avaloengutena
tutvustas dr Inna Lysnyansky Iisraelist Mycoplasma bovis’e levikut ning diagnostikat Euroopas. Söötmise rollist udarapõletike arengus
rääkis prof Ceballos-Marques Kolumbia Ülikoolist. Suurem osa loengutest olid üles ehitatud
lihtsalt ja arusaadavalt, sest konverents oli eelkõige suunatud praktiseerivatele veisearstidele.
Konverentsil jäi silma sponsorite aktiivne osalemine nii suuliste kui stendiettekannete esitamisel, kus näiteks enam kui neljandikul uurimistöödest oli esimene autor ravimifirmast.
Kuna konverents toimus nö foorumivormis, ei toimunud ühiseid õhtusööke. Seevastu kohvi- ja lõunapausid olid piisavalt pikad, et
kolleegidega mõtteid vahetada ja näitust külastada. Põhja-Hispaaniale kohaselt pakuti lõunaks erinevaid väikeseid soolaseid suupisteid
ning tapaseid, millele järgnesid magusad suupisted ja imehead koogid. Veinimaale omaselt
ei möödunud loomulikult ükski lõuna- ega õhtusöök veinita. Väljaspool konverentsi jäi aega ka linnaga tutvumiseks. Paadi- ja bussituur
läbi linna andis fantastilise ülevaate Bilbao omapärasest arhitektuurist
ja erinevatest linnaosadest. Asub
ju Bilbaos ka kuulus Guggenheimi
muuseum. Kuigi oktoober on sügiskuu, oli ilm meie jaoks suviselt soe,
et Hispaania lõõgastavast atmosfääri nautida.

Foto 3. Eesti Maaülikooli delegatsioon:
(vasakult) Birgit Aasmäe, Piret Kalmus ja
Anri Timonen (foto: Birgit Aasmäe erakogu)
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Eesti Maaülikoolis veterinaarmeditsiini
õppimisest välistudengite pilgu läbi
Intervjueerisid Hertta Pirkkalainen ja Kerli Mõtus

Kuidas tekkis mõte tulla Eestisse veterinaarmeditsiini õppima?
Zachary Smith Ameerika Ühendriikidest (3.
kursus): Minu otsus siia õppima tulla oli üsna
metodoloogiline. Minu esmane otsus oli see,
et ma tahan õppida mõnes välismaa veterinaarkoolis; seejuures ei tundunud väga põnev
teha seda mõne sõidutunni kaugusel olevas lähimas koolis. Leidsin nimekirja veterinaarkoolidest, mis pakuvad ingliskeelset õpet ning hakkasin nendega lähemalt tutvuma, et selgitada
välja enda jaoks õigeim. Soovisin leida linna,
kus oleks tudengina ilus elada. Uurisin nende
maade kliimat ja geograafiat, oluline oli ka õppeasutuse tunnustatus suuremate organisatsioonide, nagu EAEVE poolt. Samuti oli oluliseks teguriks õppimiskulu. Eesti Maaülikool
langes seega valitute hulka ning pärast selle
külastamist hakkas mõte siin õppimisest veelgi
enam meeldima.
Mari Susanna Ruuhonen Soomest (4. kursus):
Olen alati tahtnud minna välismaale, mistõttu
otsisin võimalusi Euroopa ülikoolide seas ning
leidsin Eesti Maaülikooli. Ma ei tundnud kedagi, kes siin oli õppinud, kuid Eestis õppimine
tundus mulle küllaltki eksootiline, olemata seejuures kodust väga kaugel. Olin juba eelnevalt
tuttav Eesti ja eestlastega ning mõlemad meeldisid mulle.
Viorel Revenco Moldovast (5. kursus): Esmakordselt 2015. aastal vahetusüliõpilasena Eesti
Maaülikooli tulles jäi mulle silma, et siinsed
loomaarstid on professionaalsed ja äärmiselt
pühendunud. Mõistsin, et loomaarsti elukutse
eeldab pühendumist ja kirge selle töö vastu.
Sain kinnituse, et igat juhtumit tuleb käsitleda
erilisena vastavalt patsiendile ja tema vajadus-

Foto 1. Viorel Revenco (foto: Cristina Revenco)
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tele. See kõik motiveeris mind jätkama oma
õpinguid Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini
õppekaval.
Karoliina Rissanen Soomest (5. kursus): Minu
ema oli see, kes leidis juba minu sisseastumisaasta varakevadel, et Eestis on võimalik õppida veterinaarmeditsiini inglise keeles. Selleks
ajaks olin oma avalduse sisse andnud ka Helsingisse ja Budapesti.

Milline oli esmamulje Eestist?
Zachary Smith (3. kursus): Esimene koht,
mida Eestis külastasin, oli Tallinn. Minu kodulinnas ei olnud vanalinna nagu Tallinnas ning
seda esmakordselt külastades tekkis tunne
nagu kõnniks muinasjutus. Tartu tundus esimesel külastamisel palju vaiksem paik. Külastasin seda ühe suve teisipäeva või kolmapäeva
hommikul, nii et mul ei olnud võimalust kogeda, kuidas näeb linn välja reedel, mil tudengid lõbutsevad. Eestisse tulek oli minu jaoks
siiski lihtne otsus, sest armusin sellesse juba
esmakordsel külastamisel.
Mari Susanna Ruuhonen (4. kursus): Külastasin Tartut esmakordselt 2011. aastal, kui käisime siin koos sõbraga koertenäitusel. Siis ei
teadnud ma veel midagi sellest, mis juhtub
kolm aastat hiljem . Esimesel taaskohtumisel
Tartuga tundus see linn mulle väga euroopalik
oma ilusa arhitektuuri, elava raekojaplatsi ning
rohelise Toomemäega. Lisaks veel kõik need
noored inimesed, kes siin linnas elavad! Tänu
Soome loomaarstiüliõpilaste ühingule Suolet
ja tudengitest tuutoritele tundsin end ettevalmistununa juba enne siia tulekut.
Viorel Revenco (5. kursus): Minu esmamulje
Eestist oli 2015. aastal sama nagu praegu –

Foto 2. Zachary Smith (foto: Susanna Häkkä)
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palju rohelust ja lilli Tartu tänavatel. Väiksed
ja maalilised tänavad arvukate uudishimulike
turistidega, kesklinn väikeste restoranidega,
metsikud pardid ja paadid jõel ning inimesed
istumas rohelisel murul ja nautimas päikesepaistet.
Karoliina Rissanen (5. kursus): Tartusse kolides olin eelnevalt vaid korra käinud Tallinnas
(lühike kahepäevane reis vanaemaga). Minu
teadmised Eesti kultuurist olid napid. Esmamulje oli hea. Ilm oli hea, poodides ja restoranides töötavad inimesed olid viisakad. Ülikoolis tervitas meid välissuhete osakond. Meid
viidi isegi ööbimisega loodusreisile!

Milline oli esmamulje eestlastest,
kas ja kuidas see ajas muutus?
Zachary Smith (3. kursus): Alguses olin veidi
kartlik eestlastega suheldes, sest teadaolevalt
on nende stereotüübiks olla üsna suletud ja
raskesti sõbrunev. Oma meeldivaks üllatuseks
pole sellega üldse probleemi olnud. Eestlastega koos olles on minu eest alati hoolt kantud – hoolitsetakse selle eest, et saaksin toimuvast aru ja oleksin kaasatud. Peaaegu kõik õppejõud on lahked ja abivalmid. Juba algusest
peale olen tundnud, et eestlased on minu suhtes külalislahked.
Mari Susanna Ruuhonen (4. kursus): Minu esimene mulje eestlastest oli see, et nad on palju
positiivsemad kui soomlased. Kui miski ei lähe
just nii nagu loodetud, ei nukrutse eestlased
nädala, vaid ütlevad „ikka juhtub“ ja elu läheb
edasi. Nad tunduvad olevat soe külalislahke
rahvus, kes on uhke oma saavutuste üle. Eestlased rahulduvad palju vähemaga kui soomlased. Arvan, et mu mulje eestlastest ei ole
ajaga palju muutunud, kuid ma mõistsin, et mu
elu on siin palju lihtsam kui õpin rääkima eesti
keeles.

mikutest ja ma näen, et eestlased armastavad oma lemmikloomi ja peavad nende heaolu
oluliseks.
Karoliina Rissanen (5. kursus): Pärast paarikuist siin elamist märkasin, kui introvertsed
on eestlased. Vaatamata sellele, et tulen Soomest, kus inimesed ei ole ka ekstravertsed, oli
see minu jaoks kultuurišokk. Samuti on siin õppimiskultuur oluliselt teistsugune. Märkasin, et
lektorid ootavad tudengitelt enam aktiivsust
ja viisakust. See ei olnud iseenesest midagi
halba, vaid pigem kultuuride erinevus.

Mida positiivset on Eestis õppimises?
Zachary Smith (3. kursus): Minu jaoks on parim asi see, et saan kogemuse, kuidas elada
ühes Euroopa riigis kuus aastat. Seda kogemust ei oleks ma teisiti kuidagi saanud!
Mari Susanna Ruuhonen (4. kursus): Mulle
meeldib see linn! Tudengielu on siin väga aktiivne, ülikooli ja rühmade väike suurus annab
eelise, et iga tudengiga arvestatakse. Õpe on
ka väga praktiline, alustades juba esimesest
õppeaastast, kui Esta Nahkur õpetab anatoomiat. Ülikool on selgelt arengule suunatud ja
tudengite tagasisidet võetakse arvesse. Eriti
just sel sügissemestril on meil olnud suurepäraseid välislektoreid üle terve Euroopa. Eriline
tänu läheb seejuures noortele innovaatilistele
õppejõududele, kes otsivad pidevalt uusi võimalusi õpetamiseks ja tudengite aktiveerimiseks!
Viorel Revenco (5. kursus): Üks kõige toredamatest asjadest on see, et mul on siin võimalus suhelda ja kohtuda inimestega erinevatest
kultuuridest ja riikidest ning meid ühendab kirg
veterinaaria vastu.

Viorel Revenco (5. kursus): Minu arvates on
eestlased sõbralikud, alati valmis aitama. Mulle
meeldivad inimesed, kes hoolivad oma lem-

Karoliina Rissanen (5. kursus): Olen väga õnnelik, et elan Tartus. See on suur väike linn.
Siin on kompaktselt olemas kõik, mida vaja.
Samuti oleme kursusekaaslastega väga head
sõbrad. Meie rühm on väike, vaid 20 tudengit.

Foto 3. Mari Susanna Ruuhonen (foto: Eveliina Piironen)

Foto 4. Karoliina Rissanen (foto: Karoliina Rissaneni
erakogu)
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Kõik aitavad kõiki ja meil on nii koolis kui pärast kooli tore koos olla. Mulle väga meeldib
reisida, olen seda saanud teha rahvusvahelistel kursustel osaledes. Olen praktikat teinud nii
Saksamaal, Šotimaal kui Soomes. Samuti on
mul paariks viimaseks õppeaastaks planeeritud
mitmeid õppereise.

Mis võiks olla paremini korraldatud
Maaülikooli veterinaariaõppes?
Zachary Smith (3. kursus): Kursuse ainepunktide arv peaks korreleeruma kursuse läbimiseks vajalike tundidega, kuid olen tähele pannud, et enamjaolt ei ole seal seost. Näiteks on
mõne kahe ainepunktiga aine läbimiseks vaja
õppida märkimisväärselt rohkem kui nelja ainepunktiga kursuse läbimiseks. Kahe viis ainepunkti andva õppeaine läbimiseks võib kuluda
oluliselt erinev õppeaeg. Olen juba õppinud ignoreerima ainepunktide arvu. Selle probleemi
lahendamine aitaks aga üliõpilastel paremini
õppimisaega prioritiseerida.
Mari Susanna Ruuhonen (4. kursus): Spikerdamine eksamitel on kindlasti selline asi, mida
ei saa kuidagi tolereerida. Samuti võiksid mõned ainekursused olla enam kliinilise lähenemisega. Aastatega on tulnud meelde jätta fakte,
mille olulisus on küsitav .
Viorel Revenco (5. kursus): Minu arvates on
veterinaariaharidus hästi organiseeritud ja
struktureeritud, siin on tasemel uue põlvkonna
varustus, laborid, kvalifitseeritud spetsialistid,
kes teevad head tööd. Olen kindel, et instituudil on potentsiaal saada üheks prestiižsemaks
veterinaariat õpetavaks asutuseks terves maailmas.
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Karoliina Rissanen (5. kursus): Mõned lektorid
muudavad meelevaldselt õppetöö toimumisaegu, andmata seejuures tudengitele muutustest piisava etteteatamisega teada. Mõne lektoriga on raske paika panna eksamite toimumisaegu või teisi olulisi tegevusi. See muudab
keeruliseks eraelu puudutavate plaanide tegemise. Välistudengitena oleks hea seda kõike
ette teada, et osta piisavalt vara ja soodsama
hinnaga lennupileteid kohtumaks pereliikmete
ja sõpradega.

Mis on olnud kõige suuremaks
elamuseks Eestis õppides ja elades?
Zachary Smith (3. kursus): Näha oma esimest
jõuluturgu Tallinnas. Wow! Selliseid ei ole seal,
kust mina pärit olen.
Mari Susanna Ruuhonen (4. kursus): Mäletan
elavalt oma esimest anatoomia praktikumi päris preparaatidega ning tabamast end mõttelt,
et kas ma tõesti olen selleks kõigeks valmis.
Mäletan esmakordset vereproovi võtmist lehmalt ja hobuselt ning seda, kuidas mu käed sel
ajal värisesid. Aga ma arvan, et enamus elamusi on tulnud Tartust eemal olles mõistes,
et oled midagi selgeks saanud, ja saades aru,
milleks mingisuguseid asju tehakse. Igal sügisel Tartusse tulles saan uue elamuse – avades
autoukse ja hingates värske sõõmu Tartu õhku
tekib tunne, et oled taas oma teises kodus.
Viorel Revenco (5. kursus): Kõige suurepärasemaks elamuseks oli näha siinset kloonimislaborit ja kloonitud looma.
Karoliina Rissanen (5. kursus): Jahmusin sellest, kui modernne on Eesti. Kõike, mida ette
kujutad, saab teha internetis! Pärast suve veetmist Saksamaal hakkasin seda eriti hindama.

VARIA

Intervjuu 2018. aasta ELÜ Loomaarsti Elutöö
auhinna laureaadi Taimi Parvega
Intervjueeris Kerli Mõtus
Kuidas vaatad tagasi pikaaegsele tööle Rakvere rajooni peaveterinaararsti ja veterinaarinspektorina?
Sissejuhatuseks: ka NSVL okupatsiooni ajal inimesed elasid, pidasid loomi. Loomad haigestusid ja vajasid loomaarstide abi – esinesid ja
levisid taudid, nende tõrjet tuli teha. NSVLi organid valvasid poliitiliselt ka veterinaaritööd ja
selle juhtimist.
Rajooni juhtiva veterinaarspetsialisti Taimi Parve tööle võtmise lugu
1955. aasta suvel olime üle elanud väga väärika kolleegi lahkumise – loomaarst Hugo Ruubel suri enne 50-aastaseks saamist vähktõppe.
Asetäitjaks määrati Rakvere rajooni veterinaarbakterioloogia laboratooriumi juhataja, loomaarst Johann Kask. Kiiresti algas kandidaadi otsimine, kes oleks sobiv nii Rakvere Rahvasaadikute Nõukogu täitevkomiteele kui ka ENSV
Põllumajandusministeeriumi kaadrite osakonnale ja Põllumajandusministeeriumi veterinaariavalitsusele. Algasid vaidlused – kes Rakverele sobis, ei sobinud Tallinnas. Kuues kandidaat oli venelasest polkovnik, armeest demobiliseeritud veterinaararst. Oli mõtlemise koht
kolleegide hulgas.
Olin mõelnud peavetarsti ametist – sellest
tööst – kuid poliitiline foon oli mul ju kahtlane. Aga mul olid kogemused: zoovetjaoskonnast, Zoovetvarust (pool aastat), veterinaarbakterioloogia laboratooriumist (olin neli aastat olnud seroloog), Ubja sovhoosist (olin kaks aastat kohakaasluse korras töötanud); olin kuude
viisi tegelenud asendajana veterinaar-sanitaarekspertiisi alal lihakombinaadis ja linna turul.
Lisaks oli mul pooleli kaugõppe aspirantuur
Moskvas NSVLi Veterinaariaakadeemias (parasitoloogia). Kui küsisin kolleeg Savjalovilt (tollane veterinaarvalitsuse juhataja) arvamust kandideerimise kohta, siis oli vastus: „Nii me seda
asja küll pole mõelnud...“. Ju olin vaid noorepoolne naiskolleeg laborist... Aga siiski – olles
dotsent Valdar Parve abikaasa, oli mu tollane
Rakvere ülemus mu eest kostnud ja soovitanud – läkski Tallinnas positiivselt. Aga rajoonis
tuli ise enda eest seista. Töö juures võtsin kuulda ka oma lähimate kolleegide soovitust ning
viisin oma avalduse Rakvere Rajooni täitevkomitee esimehele sm Ivan Ojale – „ülekuulamise“ järel oli tema (sõna-sõnaline) vastus:
„Ma arvan, me saame teid ära kasutada. Vormistage kaadrites vajalikud dokumendid.“ Mäletan, et inimese kohta sõna „kasutamine“ tarvitamine oli eestlastele ka tollal ebasünnis, peeti solvavaks. Teadsime aga, et Ivan Oja oli Venemaa eestlane, ja üks haritumaid rajoonijuhte.
Rakvere rajooni peavetarstiks kinnitati mind
mõlemalt poolt. Mida oli võita, mida kaotada? Peavetarsti töö ulatus ja vastutus olid

Foto 1. Piira Veterinaarravila peahoonele nurgakivi
panek. Vana kombe esmakordne taastamine ENSVs,
mis võeti hiljem kasutusele ka mujal uusehitustel
(foto: Taimi Parve erakogu)

teada, palgas võitsin vaid umbes 10%, kuid
korter kesklinna esinduslikus majas (5 tuba,
seejuures kommunaalteenused olid riiklikel
vetarstidel tasuta) oli eriline eelis.
Töö algus
Ametlik töö uuel ametikohal algas 1. oktoobril 1955. a. Täitevkomitee poolt toimus rajooni
loomaarstide ametlik sissejuhatav koosolek rajooni täitevkomitee saalis.
Ma olin tuttav kõigi kolleegidega: kõrgharidusega loomaarste oli vähe, enamik veterinaartöötajaid olid praktikud, vetvelskrid, mõned ka kursused lõpetanud. Vetjaoskonnad
olid siiski komplekteeritud.
Tööl
Kuidas kõike korraldada? Üle võtta süsteem,
mis oli töötanud juba 19. sajandist loomaarst Madis Treumani juhtimisel, kes oli esimene Eestisse raudtee kaudu toodud veiste
katku likvideerija Narvas ja Virumaal.
Rajooni peavetarsti ametikoht andis juriidilise õiguse olla juhtiv eriala küsimustes, kohustuse olla vastutav kogu rajooni veterinaartöö
korraldamise eest ja kindlasti vastutav tauditõrje eest; viimane ülesanne selgus õige varsti.
Ühtlasi andis ametikoht õiguse juhatada rajooni keskset veterinaarravilat kui asutust, kus
oli rajooni täitevkomitee poolt ette nähtud oma
eelarve, oma alluvuses kindlad töötajad riigi
poolt, oma raamatupidamine. Veterinaarravila koosseisu kuulusid ka ametlikud zoovetjaoskonnad ametlike töötajatega. Vetravila enda
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koosseisus oli väga hästi töötav desosalk:
autojuht, sanitar ja desoauto „DУK“, oli isegi
eraldi veoauto vajalike desoainete ja muu, ka
veterinaarjäätmete transpordiks. Oluline ja tähtis oli peavetarsti kasutada olev tööauto – esimene USA abifondist Viru maakonna põllumajandusele saadetud pesuehtne aga aegunäinud USA Willys. Ka autojuhi ametikoht oli.
Autojuhti tööl ma ei vajanud, tegin kiiresti
autojuhieksamid, olles 1956. a Rakvere linna
esimene kutsega naisautojuht. Autojuhi palgafondi eest sai päevinäinud auto hooldatud ja
remonditud kuni aastani 1958.
Olen siin kirjeldanud seda olude ja tingimuste seisu, millelt tuli ja sai alustada. Pean
kohe märkima ka, et sellel algusajal oli ENSV
põllumajandus mitmete süsteemide valitseda:
esmaselt ENSV Põllumajandusministeerium ja
teiseks ENSV Sovhooside Ministeerium. Viimase juhtkond püüdis oma peavetarsti kaudu
rajooni mitte tunnustada, mis tekitas mitmeid
häireidki. Peale ministeeriumide veel erinevate
ülesannetega põllumajanduslikud trustid jms
– igaüks oma õigustega. Julgust nende erinevate süsteemide veterinaartöö kontrollimiseks
ja suunamiseks andis just rajooni peavetarsti
kolm tööülesannet: rajooni keskse veterinaarravila juhataja teatud majanduslike võimalustega, rajooni peavetarst kui eriala juht ning rajooni riiklik veterinaarinspektor. Just vetinspektori juriidilised õigused on olnud (seaduste abiga) lahenduste otsimisel abiks veterinaarselt
õigete otsuste tegemisel: tundes teadust ja
seadust ning tuginedes oma tollase kohaliku
RSN TK võimule. See nõudis tollaste NSVLi arvukate käskude ja keeldude tundmist ning nendega arvestamist. Ja erinevate ülemuste kui
isiksuste tundmist ja sellega arvestamist. Võimaluste piires muidugi.
Vääramatu nõue oli veterinaaria eriala
tundmine ja rakendamine! Selle eest olen tänulik oma ülikooliaegsetele väärikatele õppejõududele, eriti prof Julius Tehverile täpsuse
nõudmise eest, ja oma abikaasale kui laia silmaringiga teadlasele (TRÜst poliitilistel põhjustel lahkuma sunnitud) dotsent Valdar Parvele.
Abikaasa oma töökohtade tõttu veterinaarsüsteemis oli parim.
Tunnistan, et suurt abi olen saanud 1965–
1970 TRÜ psühholoogia osakonnas õppimisest
– on teatud hulk sotsiaalseid ja psühholoogilisi
teadmisi, mis aitavad suhelda (vältides kohtlemist). Et alates 1970. aastast peavetarst Taimi
Parve olevat muutunud paremaks suhtlejaks –
seda on kinnitanud just lähimad kaaskolleegid...
Millised olid silmapaistvaimad/meeldejäävaimad ettevõtmised karjääri jooksul?
Peavetarstina olin 30 aastat kolmes rollis ja just
nende kolme rolli ühtsus võimaldas saavutada
tulemusi, mida praegu hea meenutada.
Esiteks oli peavetarst piirkonna veterinaartöö juht. Tema korraldada olid veterinaaride ja
aja jooksul üha enam ka majandite ja loomaomanike suhted.
Teiseks juhtis veterinaarravila juhataja rajooni riikliku veterinaartöö majandamist ja per-
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sonali, suunas finantseerimisotsuseid ja korraldas nende täitmist.
Kolmandaks ja kõige tähtsamaks ülesandeks osutus peavetarsti kui riikliku inspektori
õiguslik roll nii krooniliste kui ägedate nakkushaiguste tõrjel rajooni loomakarjades. See hõlmas loomulikult ka loomakarjade pidamise ja
söötmise järelevalvet ja veterinaar-sanitaarekspertiisi organiseerimist.
Vastavalt nimetan ka meelespeetavaid
sündmusi, mis on ju erineva sisuga.
Alul olin Rakvere rajooni veterinaarravilas ainus ülikooliharidusega loomaarst. Rajooni suurenedes ja loomade arvu kasvades tuli juurde kolm loomaarsti ametikohta, igaüks
oma liini juhina. Rajooni peaepizootoloogiks
asus dr Ada Lauri, sigimisala vanemvetarstiks
dr Aino Toome ja loomsete toiduainete tootmise ja kontrolli vanemvetarstiks dr Kaja Katmann. Kõik kolm olid praktikas kogenud, kes
oma liinis iseseisvalt hästi toime tulid nii teaduse kui seaduse abil. Nende osa kogu rajooni
veterinaartöö ja erialase tegevuse juhtidena on
hinnatud ning tunnustatud.
ENSV haldusreform oli toimunud 1951.
aastal. Suure Virumaa asemele olid tulnud väikesed rajoonid ja kolm oblastit. Mu tööle asumise ajal 1955. a toimus oblastite kadu ja rajoonide suurendamine. Üks esimesi ülesandeid oli üle võtta, õigemini Rakvere alla tagasi
võtta Vihula valla ja Võsu alevi teenindamine
– sealt Loksa rajooni Sagadi zoovetjaoskond
ning Kunda jõest idapoolse Kiviõli rajooni Viru-Nigula jaoskond. Toonase lühiajaliste territoriaalsete liigendamiste tööalase läbielamise
tõttu on mul praegust haldusreformiks nimetatavat protsessi eriti valus pealt vaadata. Ajaloo
vältel kujunenud joontel ja mustritel on nii looduse kui ühiskonna toimimises palju suurem
mõju, kui kaardilt välja paistab.
Loomaarstitöö suurimaks saavutuseks loen
veiste tuberkuloosi likvideerimist rajoonis, ja
lõpuks sai sellest Eesti lugu. Tegu oli äärmiselt kompleksse ülesandega, mis hõlmas seni

Foto 2. Piira Veterinaarravila valmis 1976. a. Rakvere
neli juhtivat naisloomaarsti (istuvad peaepizootoloog
dr Ada Lauri, peavetarst Taimi Parve, seisavad kolleegid dr Kaja Katmann ja dr Aino Toome) esimese
koosoleku eel uues freskodega saalis (foto: Taimi
Parve erakogu)
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esimese ja viimase tuberkuloosi koondisolaatori rajamist, käitamist ja lõpetamist ning
ka loodusliku ohukolde elimineerimist. Selle 1950ndatel tohutut innovatsiooni nõudnud
protsessi metodoloogia aitas ette valmistada
Rakvere veterinaarlabori loomaarstiteadlane,
TRÜ-st poliitilistel põhjustel vallandatud dotsent Valdar Parve, kes oli ka ENSV ajal ilmunud
loomatervishoiu suure käsiraamatu üks autoritest. Ettevõtmine hõlmas koostööd ka bioloogidega, kuid veel olulisemana riiklike eriala- ja
jõustruktuuride kaasamist, kuni EKP Keskkomiteeni. Pole suur liialdus öelda, et tuberkuloosi likvideerimisest sõltus Eesti veisekasvatuse
saatus. Veiste tuberkuloosi ajalugu on õpetlik
ja kõlbaks eraldi tekstina esitada. Tänuavaldust
väärivad paljud.
Kuna toitlusprogramm vajas täitmist, oli rajoonide parteiliste loomakasvatusjuhtide jaoks
lüpsilehmade massiline tapmine vastuvõetamatu. Väikesi tuberkuloosikoldeid oli üle Eesti. Nii tehti otsus Rakvere rajooni Küti sovhoosi
üleriigiline tbc-positiivsete lehmade koondisolaator luua ja piimaplaani täitmiseks veeti sinna
vabariikliku ministeeriumi otsusega kokku kogu Eesti tbc-positiivseks diagnoositud lehmad
ja jätkati nende lüpsmist. Eelduseks sai meil
Kehalas olnud erikoorejaam ohtliku piima töötlemiseks uudse termograafi kontrolli all.
Põhjus, miks sellise isolaatori kohaks valiti Küti sovhoos, oli see, et rajooni peavetarstina olin saavutanud ENSV liha- ja piimatööstuse juhtkonna nõusoleku rajooni ühes koorejaamas – nimelt Viru-Jaagupis Kehalas – korraldada oma rajooni ohtliku piima kõrgpastöriseerimine. Et piim oleks kontrollitult ohutu, rakendati Kehala koorejaamas meie veterinaarne
nõue: paigaldada ohtliku piima kuumutamiseks termograafiga töötav seade. Töö andis tulemusi. Siis leitigi Tallinnas, et pole vaja piima
vedada, vaid tuua Küti sovhoosi koondisolaatorisse kokku kõik kogu Eestis laiali asuvad tbcpositiivsed lehmad. Kogu riigist... Vale vedu oli.
Veiste tuberkuloositõrje Kütis oli töömahukas arvukate ja täpsust nõudvate tuberkuliinimiste tõttu. Sanitaartööd tegid kolleegid üle
vabariigi. Nüüd õnnestus mujal Eestis tuberkuloosidiagnoosiga veistest vabaneda.
Aga lahendada tuli ikkagi Küti sovhoosi
kokku veetud tuhande lehma saatus. Tuberkuloosikolle Kütis, Võhu jõe ülemjooksul oli levinud ning ohustas ümberkaudsete eralehmade
tervist, nagu selgus uuringutega. Lihakombinaadis tuvastati sigadel vastavaid patoloogilisi
muutusi. Levik jõudis loodusesse – ka piirkonna põdrad olid nakatunud: diagnoosisin jahisaagina lastud põdral tbc-muutused (pärltõve)
kopsukelmel. Selline olukord oli nakkuse Kütis
looduskoldeliseks muutnud.
Täieliku muutuse tuberkuloositõrjes tekitas
Roela maa-arstijaoskonna positiivsete reaktsioonide leid laste tuberkuliinimisel, millega algas minu kui vastutaja koostöö meedikutega
ehk Rakvere tuberkuloosidispanseriga. Koos
sovhoosi juhtkonnaga ja rajooniorganite toetusel asusime isolaatori likvideerimise plaani tegema, tubli planeerija oli sovhoosi peazooteh-

nik Aili Kiik. Nii suure karja tapale saatmise tegi eriti keeruliseks see, et tühjade lautade ajalgi
vajasid inimesed tööd. Plaan hõlmas ka põtrade asurkonna likvideerimist ning tuberkuloosist ohtlike karjamaade ja jootmiskohtade bioloogilist tervendamist, eraloomade kontrolli.
Plaani kaitsmine toimus EKP KK põllumajandusosakonnas. Korraldus läks loomakasvatuse ja veterinaaria valitsustele täitmiseks. Küti sovhoosi majandus taastati. Kari sai üsna
joonelt lihaks tapetud. Jahimeeste abiga likvideeriti Küti, Voore ja Roela piirkonnas põtrade asurkonnad ning Valdar Parve juhendamisel
korraldasid agronoomid suurte karja- ja rohumaade suvised kordusniitmised. Rohi kuivatati pikalt päikese käes hoides kuivaks heinaks.
Sellist karjamaa saneerimist juhendas loomaarst V. Parve vetlaborist, varem polnud seda kirjeldatud. Päikeselise suvega oli tohutult õnne.
Uus kari osutus tuberkuliinimisel terveks ja
sellega oli Eestist veiste tuberkuloos praktiliselt
välja juuritud. Väga suur abi oli meedikutega
tehtud koostööst, eriti Roela maa-arstijaoskonna ja Rakvere tuberkuloosidispanseriga. Dispanseri venelasest vana peaarsti sõnu mäletan
pea kolmveerand sajandit hiljem: „Teie töö on
väga ulatuslik ja vajalik, no tak i tak spassibo
vam nikto ne skažet.“ Siiski kutsuti mind peavetarstina Moskva üleliidulisele põllumajandusnäitusele, kus tegin veterinaariakonverentsil ettekande. Ettekanne avaldati üleliidulises
veterinaariaajakirjas ja seda refereeriti ka Saksa
ajakirjas „Tierärztliches Monatsheft“.
Paralleelselt tuberkuloosi väljajuurimisega
pidime tegelema leukoosiga. Vao ja Vinni sovhoosis surid viiekümnendate lõpul leukoosihaiged lehmad laudas lausa ootamatult – patoloogiliste muutustega. Esimesena Eestis ja tõenäoliselt N. Liidus hakkasime Rakvere vetlaboris lugema piimalehmade verepilte. Abiks oli vetvalitsuse kolleeg Aino Born, kes tegi leukoosiuuringuid väitekirja koostamise käigus, sest andmed kohapeal viisid loomade viirusliku leukoosi diagnoosini. Koos uuringutulemuste rakendamisega diagnoosimisel õnnestus suremus
peatada. Kujundasime metodoloogia leukoosi ennetamiseks põllumajandusloomadel, kasutades nii pärilikkuse kui keskkonnaandmeid.
1957. aasta sügisel algas Rakvere linnas ja
ümbruses ka sigade katk. Nii kliiniline pilt kui
laboriuuringud kinnitasid diagnoosi. Nakkus
sai alguse lõunapoolsete piirkondade tapamajadest Tõrma karusloomakasvandusse imporditud loomsest söödast. Karusloomakasvanduses kasutatud anumatega käidi ka linna tapamajas jäätmete järel. Tapamaja sulbiga läks
nakkus linna sigadele. Kohaliku täitevkomitee
otsusega ja koostöös lihakombinaadiga korraldasime linna kõigi erasigade tapmise konserviks ja jäätmete autoklaviseerimise. Linnast väljas haigestunud sigadest sai sigade
katku diagnoosi küll ainult üks siga Hulja sovhoosis. Kuid probleemi maha vaikida ei saanud. Lihakombinaadiga otsustasime erivalve
all kõik Hulja sead lihakombinaati saata ja töödelda konservideks. Sigade katku tõrje nii Rakvere linnas kui Hulja sovhoosis nõudis tohutut
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usalduskapitali igalt osaliselt. Suur abi oli lihakombinaadi vetarsti Rudolf Saremati tööst, ja
asjaolust, et mõnda aega töötles lihakombinaat
ainult katkusigu. Rakvere linnas lõpetati sigade pidamine sootuks. Lihakombinaat hakkas
edaspidi välja andma ainult kontrollitud tasemel autoklaviseeritud tapajäätmeid.
1956. a registreeriti Eestis esimene suu- ja
sõrataudi juhtum, mille diagnoosisime Rakvere
linna piiril Tõrmas, karusloomakasvanduse abimajandis. Ka see sai alguse ETKVL Tõrma Karusloomakasvanduse sööda hankimisest lõunapoolsetest piirkondadest. Tõrma autojuht kasutas auto ämbrit nii rebasesööda tõstmiseks
kui kodus oma lehma jootmiseks. Lehm haigestus ja enne kui kasvanduse vetarst sai kodulehma haigusest teada, oli abimajandis lüpsjana töötanud autojuhi naine nakatanud farmi
lehmad. Nakkuse sai 25 lehma, kuid et nakkuskolle sai tuvastatud ja suletud kiiresti, kindlustatud äärmiselt tugeva valve alla ning et võimalikud nakkusekandjad-inimesed isoleeriti ja desinfitseeriti väga kiiresti, siis nakkus ei levinud.
Nakatunud lehmi peeti isoleeritult ning tervenemise järel tapeti karusloomafarmi oma tapamajas. Liha söödeti karusloomadele ja sellega
ring sulgus. Kõik kontaktsed pinnad ja vahendid said desinfitseeritud nii vetravila liikuva desoseadeldise abil kui farmi oma seadmetega.
1970ndatel toodi Viru kolhoosi juhtkonna
otsusega kuivadest stepipiirkondadest tõulambaid, kellel lõi Eesti niiskes ja jahedas kliimas
välja Maedi-Visna kopsutaud. Hädatapetud
lamba laboratoorsel uurimisel suutis kolleeg
V. Parve lugemuse varal panna diagnoosi. Õnneks oli kolhoosis väga korralik isolaatorlaut.
Loomi tõuaretuseks ei jõutud kasutada ja nakkuse levik sai eos summutatud. Kallite tõulammaste lihaks hävitamist tuli seletada.
Pügajaraia kontrolli alla saamine ja vaktsiinitootmine Haljala biotsehhis. Meie karjades oli karjuv vajadus pügajaraia vaktsiini järele. EPA korraldatud veterinaaride konverentsil sain Moskva professori poolt NSVL Veterinaariaakadeemias tehtud uuringute tulemuste
esitamiselt teada, et vaktsiin on juba loodud ja
olemas kuid katsetusjärgus. Pöördusin üleliidulise ministeeriumi veterinaaria peavalitsusse
taotlusega lubada Haljala biotsehhis seenhaiguste vaktsiini tootmist suures mahus. Uskumatu lugu – ravimitööstus kolhoosis! Nõuded
olid ranged, kuid loa Viru kolhoosis pügajaraia vaktsiini tootmiseks me saime. Viru kolhoosi Haljala biotsehhis suutsime rakendada
kõik nõuded, viisime oma karjades läbi heade tulemustega katsed, ja toodetud vaktsiine
eksporditi üle kogu NSVLi, Euroopasse ja isegi
USAsse. Meie vaktsiinidest rääkisid lääne veterinaarid rahvusvahelistel kongressidel. Tulemuse eest omistas üleliiduline veterinaarakadeemia mulle akadeemik Kovalenko medali. Toode
teenis teadlastele, tootjatele ja organiseerijatele riikliku preemia, ka minule. On siiralt kahju,
et üleminekuperioodil vaktsiini tootmine ja side Moskva teadlastega katkes.
Piira Veterinaarkeskuse rajamine. Rakvere linnas levisid 1960ndatel nakkushaigused.
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Foto 3. Peavetarst Taimi Parve linnalähedase „Energia“ kolhoosi Karitsa farmi piimaruumis 1969. a,
probleemiks piima kvaliteet (foto: Taimi Parve erakogu)

Arvati, et üks levitajaid oli loomakliinik. Sanitaar-epidemioloogiajaam nõudis, et kliinik tuleb
linnast välja viia, näiteks mõnda linnalähedasse
tallu. Labori direktor Kask teatas seepeale, et
kunagi antakse talud tagasi ja siis tuleb hakata maid jagama (vaat kus ettenägelik!). Tuleks
ikka ehitada uus ravila. Kuna üleliiduline vetravila tüüpprojekt oli väga hale ja kole, siis tuli
mõte, et võtame mitu asutust kokku ja paneme
ühte kompleksi kokku vetravila, -apteegi, -labori, linnalähedase vetjaoskonna ja agronoomide
seemnelabori. Kokku tuli eelarveks miljon rubla, mis ületas vabariigi ministeeriumi jaoks lubatava summa. Nii asutuste kokkupaneku luba kui eelarveraha tuli Moskvast välja rääkida. Korrektsed projektid ja eelarve aitasid saada NSVLi riigipanga finantseerimise, ja ehitatud veterinaarkeskuse adminhoone sai äsja sel
aastal kultuurimälestisena kaitse alla võetud.
Pisike aga ülisuure mõjuga oli klubi, mille
ruumi ehitasime 1962. aasta remondirahast vetravila pööningule. Kolleegidel oli vaja suhelda,
aga veterinaarid said kokku tulla ainult täitevkomitee ruumides. Seal oli väga keeruline tööasjadest sisuliselt rääkida. Ehitasime vana ravila pööningule 100 koha ja vajadusel lisapinkidega koosolekuruumi. Ruumi kasutasid peagi
kõik põllumajandusala spetsialistid, ka zootehnikud, agronoomid ja kolhooside-sovhooside
ülemused käisid seal. Iga koosolek andis võimaluse ka veterinaarseid probleeme selgitada
nii sisuliselt kui korralduslikult. Peaveterinaararstina muutusin omamoodi kontaktpunktiks.
Tsunftisisesed probleemid said võimukandjaid
asjasse segamata omavahel ja väga operatiivselt lahenduse. Selle klubi kaudu muutusid veterinaarid põllumajandussüsteemi toimivaks
osaks.
Ärevaks tegi seitsmekümnendatel see, kui
Arkna seemendusjaama toodi ostetud tõupullidega veiste rinotrahheiit. Seemendusjaam pandi kohe karantiini ja seejärel tuli hakata organiseerima asendusspermat, mis nõudis
suurt korraldustööd.
Sigadel kippus olema kasvupiduriks kroo-
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niline rinotrahheiit. Selle katkestamiseks juurutasime linnukasvatuse ja välismaiste kogemuste põhjal esimesena N. Liidus „kõik sisse–
kõik välja“ põhimõtte. Kõige suurem katsumus
oli arhitektide ja inseneridega uut tüüpi lautade väljatöötamine. Innovaatiline printsiip oli ka
ajendiks lautades osakondadevahelise liikumise lõpetamiseks.
Piimakvaliteet oli kolhooside algaastail sageli probleem. See vajas kontrolli, kuid eelkõige koolitusi. Koostöö EPA loomatervishoiu dots
Helmi Soomaniga oli tihe ja tõhus. Õpetasime
lüpsjatele vajalikke lüpsihügieeninippe kõigepealt loomakasvatusjuhtidele ja zootehnikutele, juurutasime eellüpsi. See õpe oli järjepidev.
Piimakvaliteedi probleemistiku lahendamine oli eesmärgiks ka minu TRÜ psühholoogia
diplomitöös. Eksperimentide käigus muudeti
Rakke sovhoosis katseliselt laudatöötajate töötingimusi. Tuli välja, et lauda personaliruumide
otstarbekuse tõstmine ja rõivaste täiustamine
kasvatasid laudatöö mainet, kuid mitte hoiakuid ega kutsevalikut. Uurisin ka loomaarstide
maine kohta – selgus vähene informeeritus.
Eelnenust võib välja paista, kui mitmekesine oli veterinaariavaldkonna juhi suhtlusring ja
milliste teguritega tuli ennast kurssi viia: ehitus,
tervishoid ja meditsiin, korrakaitse, jahindus,
söödatehnoloogia, kõrgete ülemustega suhtlemine, teadus, tööpsühholoogia ja palju muud.
Veiste rinotrahheiit levis Arknast Vajangule
tõenäoliselt jõge mööda. Selle ja teiste keskkonnaga seotud tähelepanekute ja kahtlustega elamise tulemusena sattusin juhtima Eesti
Looduskaitse Seltsi Rakvere osakonda ja sellel positsioonil olles sattusin otse fosforiidisõja eesliinile. Veiste leukoosiga samal ajal tuvastasid arstid suurema leukoosileviku ka piirkonna inimestel, aga sellest keelati rääkida.
Andsin korralduse piirkonna lasteasutustesse viia piima ainult leukoosi osas täiesti kindlalt kontrollitud farmidest. Kuna peaaegu kogu
meie piim läks tollal Leningradi, siis ei tohtinud
sellisest sõelumisest loomulikult keegi midagi
teada: kuidas omadele annad head kraami ja
Venemaa kangelaslinna saadad ei tea mida –
vangi oleks pandud. Kirjeldatud tegevuse tulemusena jõudsin pensioni eel Lääne-Viru maavalitsuse rahvatervise spetsialistiks.
Lõpetan oma ettevalmistatud loomaarsti
kutseetika avaldamata ettekande tsitaadiga:
„Arst ravib inimest, loomaarst inimkonda.“
Olen kindlalt seda meelt. Seda on kinnitanud
ka üleilmsed veterinaariakongressid, millest
osavõtu olin kindlasti ära teeninud.
Mida sooviksid näha teisiti Eesti tänasel veterinaarmaastikul?
Tunnistan, et olen praegusest veterinaarkorralduse süsteemist napilt informeeritud – üksnes
IT ja ajakirjanduse kaudu, ja tegelikkusega ka
eriti kokku ei puutu. Seepärast võin vaid minimaalselt kaasa rääkida. Mõelnud olen mõndagi.
Alustan järjekorras.
Psühholoogina näen, kuulen ja tunnen, et
veterinaaria kui inimese töö ja eriala otstarve ja
tähendus on 21. sajandil muutunud koos ma-

janduse uue paradigmaga: see, mis toimus
eelmisel sajandil (minu ajal, NSVLi ajal) Eestimaal, kus eelkõige vajati riiklikku loomaarsti tegema kindla palga eest nii loomade haiguste
ravi kui nende pidamise kontrolli – seda tööd
kaasaja tark põllumees ei saa vajada, sest vastutus on julmalt majanduslikuna ta enda peal.
Minu arvamus nn majandusabist: see on
vajalik ikalduste puhul, muu toetus on ohtlik...
Kaasaja majanduses vajab farmiloomakasvatus parimal järjel veterinaarteaduslikku lähenemist, et vajalike uuringutega saaks hinnata
kõiki mõjukomponente. Pidevalt.
Süsteemsus on looma omaniku valida, see
peaks olema paigas nii teaduslikult kui seadusandlikult, ja loomaarst kuulugu ise selle loomise juurde – parem omaniku kui süsteemi teenindajana.
Märkus: kaasomanike hõivamine just farmitööle võiks olla igal alal ise töötava ja oskava vastutaja tasemel, s.t keda vaja, saagu kaasomanikuks – vastutus on igaühele otsene ja
majanduslik, mitte vaid hirm seaduse ja politsei ees.
NB: Võõrad, majandusliku vastutuseta inimesed ei peakski farmis töötama. Kui pole
omanik või osanik, siis parem mitte. Aga see
kehtib, kuni pole taudi. Taudiaeg vajab suurt ja
oskuslikku koostegutsemist kõigi ühiskonnaalade liikmetelt. Sest kahju mõju võib olla suur,
nagu oli omal ajal Aafrikas sigade katkuga...
Inimeste näljahäda sellest taudist muutis paikkondades kogu elu.
Märkus: minu meenutused Austraalia loomakasvataja kogemustest (kohtumine 1983. a
Üleilmse Veterinaarkongressi ajal): „farm on
rentaabel, kuni seda suudab pidada ÜKS perekond. Palgalistega põllumajandus ei ole Austraalias rentaabel. Ja heade talude pärijad õppisid sageli erialaks veterinaaria – peeti rentaabliks, sest vetabi oli talule väga kallis.
PS! Selle vastuse juurde lisan oma kogemustest tuleneva probleemse mõtte:
Miks on EV valitsuse haldusalade jaotamisel riigi kogu kinnis- ja loodusvara üksnes
Keskkonnaministeeriumi halduses? Maa, mets,
vesi ja maavara?
Endine Põllumajandusministeerium – koos
veterinaarteenistuse ja muuga – millele see tugineda sai, kui haldus läks mujale? Arvan – küsimus on nii meie erialale kui eriala ajakirjale
põhiline ja kindlasti huvitav.
Märkus: olin 1992. a EV Riigikogu valimistel
Järva-Viru kandidaatide hulgas saadud häältearvuga keskmisel kohal, kuid erakonna nimekiri kustutas võimalused: minu kõrval kandideeris Juhan Aare oma 4000lise TV-häältearvuga,
mis isiklikku mandaati teistele ei jätnud. Sotsiaalpsühholoogina tundsin nii loomakasvatajate kutseala kui kogukonda hästi, olin respekteeritud ja soovisin „suure kõrval ka väikest ettevõtlust“. Seda on eriti veenvalt põhjendanud
Soome majandusprofessor Paula Kyrö, keda
ka president Meri on tsiteerinud kui vägagi
arvestatavat autorit.

Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 4 • 2017

29

VARIA

Aasta Loomaarst Toomas Tiirats
Toomas Tiirats on aastaid olnud Eesti loomaarstide esindaja FVE (Federation of Veterinarians of Europe) juures. Euroopa Veterinaararstide Föderatsioon on kujunenud ELi institutsioonide arvestatavaks partneriks oma valdkonna (kliiniline veterinaarmeditsiin, looma tervis ja heaolu, toiduhügieen ja -inspektsioon,
veterinaarne rahvatervishoid, veterinaarharidus) arengute suunamisel Euroopa Liidus.
Toomas Tiiratsi eestvedamisel toimus 7.–
10.06.2017 FVE peaassamblee (FVE General
Assembly) esmakordselt Eestis (ka Baltimaades). Peaassambleele kogunevad tavaliselt kõikide rahvuslike erialaorganisatsioonide esindajad 38st riigist, kes viivad kaasa ka arvamuse
peaassamblee korraldajariigist. See tähendas
vastutust korraldada peaassamblee heal tasemel ja demonstreerida erinevate maade kolleegidele Eesti loomaarstide suutlikkust taolisi
esinduslikke üritusi korraldada.
Eesti Loomaarstide Ühing hindab kõrgelt
Toomas Tiiratsi panust rahvusvaheliste kontaktide arendamisel ja eriti sellise esindusliku ürituse läbiviimisel, mille mõju Eesti ja Eesti loomaarstide mainele ning tulevaste siin korraldatavate ürituste õnnestumisele on väga oluline.
Peaassamblee leiab laialdast kajastamist ning
jõuab erinevate meediakanalite vahendusel
kõigi 200 000 loomaarstini Euroopas.
Osalejate tagasiside ürituse korraldusele
on olnud väga positiivne, peaassamblee programmi ja teostamisega jäädi väga rahule. Saadud tagasiside põhjal soovib enamik osalejaid
kas tööalastel põhjustel või eraviisiliselt Eestit
uuesti külastada.
Priit Koppel
Eesti Loomaarstide Ühingu juhatuse nimel
Toomas Tiiratsit intervjueeris Kerli Mõtus
1. Kuidas hindad oma panust Eesti veterinaarmeditsiini arengusse?
See on tõsiselt raske küsimus. Ma ei oska sellele vastata ning oma panust mõõta. ELÜ toimetamised ja veterinaarmeditsiini konverentsid 90-ndatel, meie FVE liikmestaatus aastast
1997, töö veterinaarkorralduse seaduse esimese redaktsiooniga, meie veterinaarmeditsiini õppekava rahvusvahelise tunnustuse saavutamine, erinevate rahvusvaheliste konverentside korraldamine, mis hetkeks on päädinud FVE peaassamblee ellu viimisega Tallinnas
– need on olnud tõesti üks osa minu tegemistest. Tuleb meelde, et jõudsin osaleda ka Eesti
Väikeloomaarstide Seltsi asutamiskoosolekul...
Hetkel minevikule (seega ka tehtule) ei mõtle.

30

Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 4 • 2017

Aasta Loomaarst Toomas Tiirats FVE 2017. aasta
peaassambleel (foto: FVE pildikogu)

Ootel on ja tegemist ootavad uued asjad. Minu
üks ilus unistus on, et meie loomaarstkond ja
tegemised oleks rohkem integreeritud Põhjamaadega. See tähendab lihtsaid asju nagu
ühine veterinaarse tööturu info kättesaadavus,
ühtsed haiguste ja diagnooside koodid, ühised
registrid, ühesugused juhendmaterjalid, jms.
2. Kuidas tekkis sügavam huvi veterinaaria
vastu?
Mäletan, et päris väiksena olin pidevalt kaasas
loomaarstist isaga. Hiljem üritas tüürimehest
sugulane mind Leningradi merekooli kaugsõidukapteniks õppima ärgitada. Kirjutamise
huvi oli mul ka sellal päris suur ning hetkeks käis isegi läbi mõte ajakirjandust õppima
minna. Keskkooli lõpus valikuid tehes jäi aga
sõelale siiski amet, mis oli sõna otseses mõttes „kodune“, mille olemust ma teadsin ja oskasin ennast selles valdkonnas ka kõige paremini toimetamas näha.
3. Mis pakub elus rõõmu maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi
direktori ja õppejõuna tegutsemise kõrval?
Kui töiste tegemiste kõrvalt aega jääb, siis
meelsasti tegutsen Otepää lähedal maakodus. Mägedes suusatamas käimine on pea igaaastane korraline tegevus talvel. Eksootilised
maad tõmbavad mind magnetina. Eriti meeldib mulle Lõuna-Ameerika. Kahetsen, et viimastel aastatel ei ole suutnud sobivaid sukeldumisreise liiga tihedalt täis broneeritud kalendrisse paigutada. Mootorratas ootab – pärast külje maha panekut – juba pikemat aega
väikest putitamist...

VARIA

Aasta Loomaarst Arvo Viltrop
Prof Arvo Viltropi tegevus väärib tunnustust
seoses tema viljaka teadustegevusega sigade
Aafrika katku (SAK) alal. Tema osalusel ning
initsiatiivil on teostatud mitmeid olulisi analüüse ja uuringuid haiguse epidemioloogia selgitamiseks ning haigustekitaja jätkuvaks tundmaõppimiseks. Aktiivne osalemine rahvusvahelistes võrgustikes, koostöö Euroopa juhtivate
teadusinstituutide ning Euroopa Toiduohutusametiga (EFSA), on võimaldanud viia Eesti kogemuse ning teadmised ka mujale maailma.
Eestis on prof Viltrop andnud olulise panuse
haiguse tutvustamisse nii kolleegidele loomaarstidele kui ka ametnikele, loomakasvatajatele, jahimeestele, aga ka laiemale avalikkusele.
Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi poolt
soovime eraldi esile tõsta tema rolli laboratooriumi loomahaiguste diagnostika valdkonna ülesehitamisel ning jätkuvat koostöö- ja abivalmidust väga erinevate loomahaiguste diagnoosimist puudutavate küsimuste lahendamisel.
Imbi Nurmoja
Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi nimel
Arvo Viltropit intervjueeris Kerli Mõtus
1. Kuidas hindad oma panust Eesti veterinaarmeditsiini arengusse?
Ma ei tahaks ise seda hindama hakata. Tehku
seda teised. Mul on olnud õnn elada suurte
muutuste ajastul. Minu loomaarstiks saamine
langes kokku Eesti Vabariigi taassünniga. Tänu
sellele on kõik minu tööaastad kulgenud tormiliste arengute tingimusis. Eks ma ole püüdnud
neile arengutele jõudumööda hoogu juurde
anda. Loodetavasti on sellest abi olnud.
2. Kuidas tekkis sügavam huvi veterinaarepidemioloogia vastu?
Tulin pärast ca kaht aastat praksise pidamist
tööle Eesti Põllumajandusülikooli leukooside
uurimisgruppi. Seega oli minu töö ülikoolis
kohe otseselt seotud epidemioloogiaga, selle
praktilisema poole – tauditõrjega. Siis aga avanes 1994. aastal võimalus tänu meie sõpradele
Helsingi Loomaarstikõrgkoolis osaleda Põhjamaade loomaarstiteaduskondade ühisel epidemioloogia doktorikursusel Soomes, kus õpetajaks oli Ian Dohoo isiklikult. Lisaks sellele, et

Aasta Loomaarst Arvo Viltrop ja ELÜ president Priit
Koppel auhinna üleandmisel (foto: Ain Erkmaa)

ta on kirjutanud suurepärase ilmakuulsa epidemioloogia käsiraamatu, on ta ka võrratu õpetaja. Seal kursusel toimus valgustumine. Siis
teadsin, et see on midagi minule.
3. Mis pakub elus rõõmu maaülikooli õppejõu
ja teadlasena tegutsemise kõrval?
Mul on minu pere, minu lapsed – kõikide mu
tegemiste aje ja eesmärk ning elu suurima
rõõmu allikas. Olen suur muusikasõber. Meeldib muusikat teha ja kuulata. Spordisõber olen
ka, ehkki see sõprus on pisut teiselaadne – tegemine ei ole ses suhtes esikohal.

Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 4 • 2017

31

VARIA

Aasta Loomaarstiabiline Vaike Leola
Vaike Leolat intervjueeris Kerli Mõtus
1. Kuidas hindad Sulle omistatud
aasta loomaarstiabilise tiitlit?
Kui aus olla, tuli see mulle suure
üllatusena. Pedandina kes tihtipeale pärast vahetuse lõppu
mõtleb, kuidas oleks igasuguseid asju saanud ju teisiti ja veel paremini teha,
ei osanud ma sellist tiitlit
oodata. See oli meeldiv
üllatus, hindan seda usaldust ning kolleegide toetust äärmiselt kõrgelt. Teisalt paneb see veelgi rohkem pingutama – et ikka
vastata omistatud tiitlile.

(paanitsemine tekitab rohkem kahju kui
kasu). Olulised on kindlasti ka hoolivus, oskus ja tahe puhtust hoida.
Tihtipeale peab abiline ka omanikega vestlema, seega on
oluline ka suhtlemisoskus. Ja
siililegi on selge, et loomaarmastus on põhiline!

3. Mis pakub rõõmu loomaarstiabilisena töötamise kõrval?
Eelkõige loodus – mulle
meeldib kolada metsades
ja rabades, uudistada varemeis ja mahajäetud taludes,
avastada uusi paiku, istuda
2. Milliseid omadusi pead
õhtuti lõkke ääres. Samavõrra
oluliseks hea loomaarstiabiarmastan kodus tee- või kakaoFoto 1. Aasta Loomaarstiabiline
lise töös?
tassi
kõrval raamatuid lugeda ja
Vaike Leola patsiendiga
Korrektsus, kiire mõtlemis- ja temuusikat
kuulata. Rõõmu pakuvad
(foto: Eda Leola)
gutsemisvõime, samas aga ka oskus
ka heas seltskonnas veedetud kaarmõelda kriitilistes olukordades kainelt
di- ja lauamänguõhtud.

Niina Sidorova 60
Niina Sidorova (kuni 1991. aastani Petšnikovskaja) sündis Tartu linnas 19. detsembril 1957. aastal. Keskhariduse omandas Niina
toonases Tartu 4. Keskkoolis. 1981. aasta kevadel lõpetas ta Eesti Põllumajandusakadeemia (EPA) veterinaariateaduskonna. Diplomeeritud
loomaarst suunati tööle
Rõngu sovhoosi vanemloomaarstiks.
Aastatel 1983–1984 oli Niina
Tartu rajooni SanitaarEpidemioloogiajaama
tsiviilkaitse meditsiiniteenistuse staabiülem.
Tänaseni kestev laborispetsialisti karjäär sai alguse 1984. aastal Vabariiklikus Jõusööda Kesklaboratooriumis, kus ta oli ametis bakterioloogina.
Kahe aasta pärast avanes võimalus asuda erialasele tööle EPAsse. Aastatel 1986–1994 täitis Niina vanemteaduri, preparaatori ja laborandi ülesandeid loomaarstiteaduskonna nakkushaiguste kateedris. 1991. aastal nimetati
ülikool ümber Eesti Põllumajandusülikooliks
(EPMÜ), loomaarstiteaduskonnas moodustati
1994. aastal teraapia instituut. Selle instituudi
sisehaiguste õppetooli kliinilise diagnostika laboris jätkas Niina tööd vanemlaborandina ning
alates 2004. aastast teraapia õppetooli veterinaararstina. 2005. aastal nimetati EPMÜ Eesti
Maaülikooliks (EMÜ), moodustati veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (VLI).
2015. aastal loodi VLI koosseisus kliinilise vete-
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rinaaria ühendlaboratoorium, mille kliinilise
biokeemia ja hematoloogia laboris Niina oma
kaua kestnud laborispetsialisti karjääri loodetavasti veel pikka aega jätkab.
Struktuuriüksuse ja labori nimetusest
olenemata on Niina korrektselt ja
kohusetundlikult uurinud laborisse saadetud koerte-kasside ja veiste-hobuste vereproovide põhjal nende
ainevahetust ja hinnanud verepilti. Koos teiste aegade jooksul laboris töötanud kolleegidega on ta osalenud mitme kraaditaotleja teadusuuringute jaoks laborianalüüside tegemisel, assisteerinud mittenakkavate sisehaiguste
õppejõudusid praktikumide läbiviimisel,
juhendanud laboris töötavaid noori teadureid
ja tudengeid. Teaduritest ja õppejõududest,
kelle meeskonnas Niina on kahtlemata olnud
tõhusaks liikmeks, võiks nimetada professor
Ants Nummertit, dotsent Hiljar Pärna, professor Mait Klaassenit. Niina peres on üles kasvanud tütar ja poeg, ta on hoolitsevaks vanaemaks väikesele tütretütrele. Õnnitleme Niinat
juubeli puhul ning soovime talle tugevat tervist
ja kordaminekuid nii töös kui isiklikus elus!
Kolleegide nimel
Külli Must
EMÜ VLI kliinilise veterinaaria
ühendlaboratooriumi juhataja

Valik erialaseid täiendusvõimalusi 2018. aastal
8.02–9.02.2018
Gent (Belgia)

European Practitioners Symposium of Equine Reproduction
http://www.ivis.org/eser/

8.02–10.02.2018
Tallinn (Eesti)

Dimediumi talvekool 2018
www.dimedium.ee/et/talvekool

9.02–11.02.2018
Bergen (Norra)

Nordic Equine Veterinary Conference
http://dnv.ems123.no/NEVC2018/

21.03–23.03.2018
Tallinn (Eesti)

SVEPM (Society of Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine) Conference & Annual
General Meeting of the Society
https://www.svepm2018.org/

5.04–8.04.2018
Birmingham (Inglismaa)

BSAVA (The British Small Animal Veterinary Association) Congress 2018
www.bsavacongress.com

5.05–8.05.2018
Barcelona (Hispaania)

34nd World Veterinary Association Congress
www.wvac2018.org

24.05–26.05.2018
CranCanaria (Hispaania)

ESVONC (European Society of Veterinary Oncology) Congress
www.esvonc.com/congress

31.05–2.06.2018
Innsbruck (Austria)

EVDF (European Veterinary Dental Forum) 2018
www.evdf.org

14.06–16.06.2018
Tallinn (Eesti)

24thFECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Association) Eurocongress
www.fecava2018.org

21.06–23.06.2018
Veneetsia (Itaalia)

EVECC (European Veterinary Emergency and Critical Care Society) Congress 2018
www.eveccs.org

2.07–3.07.2018
Berliin (Saksamaa)

11th International Veterinary Congress
www.veterinary.conferenceseries.com

28.08–01.09.2018
Sapporo (Jaapan)

World Buiatrics Congress.
http://www.wbc2018.com/

6.09–8.09.2018
Rotterdam (Holland)

ECVIM-CA (European College of Veterinary Internal Medicine for Companion Animals) Congress
http://www.ecvimcongress.org/

12.09–15.09.2018
Birmingham (Inglismaa)

BEVA (British Equine Veterinary Association) Congress
https://www.beva.org.uk/Home/Education/Congress

27.09–29.09.2018
Dubrovnik (Horvaatia)

Annual Congress of the ESVD-ECVD (European Society of Veterinary Dermatology;
European College of Veterinary Dermatology) 2018.
www.esvd.org

27-29.09.2018
Cordoba (Hispaania)

22nd Annual ESDAR Conference 2018
http://www.esdar.org/esdar-conference-2018/announcement-2018-gb-1.html

26.10–27.10.2018
Tartu (Eesti)

Veterinaarmeditsiin 2018
www.vet.ee

Oktoober 2018
Zagreb (Horvaatia)

EERVC (Eastern European Regional Veterinary Conference) 2018
www.eervc.vet

Kasulikke linke koolitustest
ESAVS (European School for Advanced Studies) kursused http://www.esavs.org/
Veterinaarsed üritused üle maailma http://www.vetagenda.com/
Loomaarstide koolitused üle maailma http://www.vetpd.com/
http://www.conference-service.com/conferences/veterinary-medicine.html
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