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Uudismoodustis koera õlavarrepõimikus – 
haigusjuhtumi kirjeldus
Martin Karindi

EMÜ VLI väikeloomakliinik

Ülikooli väikeloomakliinikusse pöörduti esma- 
abi korras viie aasta vanuse segaverelise 
emase steriliseerimata koeraga seoses kolm 
kuud kestnud vasema esijäseme tugeva lon-
kega. Probleem oli alanud järsku, kuid oma-
nik traumaatilist põhjust tõenäoliseks ei pida-
nud. Kirjeldati ka sama jäseme varvaste vahel-
duvat veritsust ja piirkonna lakkumist. Samuti 
tundus omanikule, et koera nägemine oli haka-
nud halvenema. Kliinilisel läbivaatusel tuvas-
tati eeldatavalt lakkumisest tingitud dermatiit 
probleemse käpa kolmanda ja neljanda varba 
vahel. Liigeseid hinnates langes kahtlus või-
malikule küünarliigese siruulatuse vähenemi-
sele. Kliinikus looma liikumist jälgides näge-
misdefitsiiti ei täheldatud. Koer suunati tulene-
valt anamneesist ja leidudest edasi ortopeedi 
ja oftalmoloogi vastuvõtule.

Umbes kolme nädala möödudes teostati 
ortopeediline läbivaatus ja röntgenülesvõtted. 
Patsiendi kartliku iseloomu tõttu oli valu loka-
liseerimine raskendatud, kuid eelkõige tundus 
talle ebameeldivaim õlaliigesega manipuleeri-
mine. Vasema esijäseme õlavarrepiirkonna li-
hased olid kõhetunud. Röntgenoloogiliselt mi-
dagi patoloogilist ei tuvastatud. Koerale mää-
rati valuravi (tsimikoksiib 1,7 mg/kg p.o. q24, 
16 päeva) ja rahurežiim, ning kutsuti kordus- 
visiidile.

Orienteeruvalt kahe nädala pärast hinnati 
koera seisundit ortopeedi poolt uuesti. Oma-
niku sõnul oli seisund ravile vaatamata halve-

nenud. Koer oli hakanud liikuma vaid kolmel 
käpal ning lakkuma ka randmepiirkonda. Sü-
venenud oli õlavarre lihaste atroofia. Randme-
piirkonnas oli lakkumise tagajärjel välja kujune-
nud dermatiit. Liigeste sirutamisel ja painuta-
misel konkreetset valukollet seekord ei tuvas-
tatud, mistõttu hakkas ortopeediline algpõhjus 
järjest ebatõenäolisemana tunduma. Otsustati 
pikendada ravikuuri ja patsient suunati edasi 
neuroloogi vastuvõtule. Ühtlasi tunnistati koe-
ra silmad sama päeva põhjaliku oftalmoloogili-
se läbivaatuse tulemusel terveks.

Neuroloogi vastuvõtule jõudis koer um-
bes pooleteise nädala pärast. Longe oli sel-
leks ajaks valuravile vaatamata progresseeru-
nud ning koer eelistas käppa vaid üleval hoi-
da. Lamas ta pigem paremal küljel. Isu vähe-
nemist omanik ei kirjeldanud, kuid tema sõnul 
oli oluliselt vähenenud koera aktiivsus. Jätku-
nud oli randmepiirkonna näkitsemine ja lakku-
mine. Vasema esijäseme õlavarrepiirkonnas 
esines tugev lihasatroofia, mis oli eriti selgelt 
väljendunud õlavarre-kolmpealihasel. Neuro-
loogilisel läbivaatusel tuli asendireaktsioone 
kontrollides ilmsiks probleemse jäseme hüper-
meetria. Samuti oli vähesel määral nõrgene-
nud fleksorrefleks. Dermatoome hinnates sen-
soorset tundlikkuse vähenemist ei täheldatud, 
kuid võimalikuks peeti paresteesia esinemist. 
Diferentsiaaldiagnoosidena kahtlustati inflam-
matoorse, neoplastilise või traumaatilise taus-
taga monopareesi. Spetsiifiliselt triitsepsi ula-
tuslik kõhetumine viitas seda innerveeriva ko-
darluunärvi haaratusele. Edasiseks diagnosti-
kaks soovitati magnetresonantstomograafiat ja 
elektromüograafiat. Raviskeemi lisati gabapen-
tiin (5 mg/kg p.o. q12, 30 päeva) ja jätkati tsi-
mikoksiibi manustamisega endises doosis.

Enne kujutava diagnostikaga jätkamist 
pöördus omanik veel kordusvisiidile umbes 
kolme nädala möödudes. Süvenenud oli neu-
roloogiline defitsiit ning koer ei suutnud enam 
hüpitamisel keharaskust kanda. Samuti tundus 
koerale valulik olevat vasema abaluu kaudaal- 
selt suunamine. Enne magnetuuringuks vaja-
likku anesteesiat võetud hematoloogilises ve-
reanalüüsis tuvastati kergekujuline hemokont-
sentratsioon, biokeemilised näitajad olid refe-
rentsväärtuste piires.

Erinevalt ülejäänud protseduuridest vii-
di magnetresonantstomograafia, elektro-
müograafia ning metastaaside välistamiseks 
ka kompuutertomograafia läbi EriVet looma-
kliiniku meeskonna poolt Tallinnas. Magnet- 
uuringu (1,5 T Siemens) protokollis teostati T1, 
T1 FS (rasvsupressioon), T2 ja T2 TIRM (rasv-

Foto 1. Välised kliinilised tunnused neli kuud pärast 
lonke algust. A: õlavarrepiirkonna lihaste kõhetumi-
ne, B: kroonilise lakkumise tagajärjel tekkinud naha-
kahjustus (foto: EMÜ väikeloomakliinik) 
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Foto 2. Magnetresonantstomograafia: T2 TIRM 
transversaalsuunas. A: kodarluunärvi asukohas paik-
nev hüperintensiivne neoplaasia, B: tavalise lihas-
koega võrreldes hüperintensiivsem õlavarre-kolm-
pealihas (foto: EriVet loomakliinik)

Foto 3. Magnetresonantstomograafia: T2 sagitaal-
suunas. Noolega näidatud kodarluunärvi asukohas 
paiknev hüperintensiivne neoplaasia (foto: EriVet 
loomakliinik) 

Foto 4. Brahhiaalpleksuses paiknev uudismoodustis 
enne eemaldamist (osutatud kirurgiliste kääridega) 
(foto: EMÜ väikeloomakliinik)

supressioon) sagitaal-, transversaal- ja dorsaa-
lsuunas. Intravenoosse kontrastaine manusta-
misele järgnevalt korrati T1 FS samuti kõigis 
kolmes suunas. Uuringu tulemusena avasta-
ti neoplaasia kodarluunärvi kulgemise piirkon-
nas. Pärast magnetuuringut läbiviidud elektro-
müograafia käigus oli jälgitav vasema esijäse-
me õlavarre-kolmpealihase spontaanne aktiiv-
sus. Viimasena teostatud kompuuteruuring 
metastaase ei näidanud. Uudismoodustis soo-
vitati koos vasema esijäsemega kirurgiliselt 
eemaldada.

Koer jõudis operatsioonilauale viis kuud 
pärast esmakordset EMÜ väikeloomakliinikus-
se pöördumist. Jäse amputeeriti üheskoos 
abaluuga ning ühtlasi eemaldati koos lokaal-
sete lümfisõlmedega brahhiaalpleksuses aset-
sev uudismoodustis, mis fikseeriti 10%-lises 
formaliini vesilahuses ning saadeti patohisto-
loogilisele uuringule. Materjalist lõigati 10 his-
toloogilist lõiku ja need värviti vastavalt tava-
pärasele protokollile hematoksüliini ja eosiini-
ga. Mikroskoopiliselt täheldati mõõduka dife-
rentseerumisega spindeloidse kujuga kasvaja-
rakke. Jälgitavad olid mõõdukas anisotsütoos 
ja anisokarüoos ning üksikud nekroosikolded. 
Uuritud lümfoidkoes kasvajarakkude infiltrat-
siooni ei leitud. Diagnoosiks määrati sarkoom, 
eelkõige kahtlustati neurofibrosarkoomi. Ar-
vestatava retsidiveerumise riski tõttu hinnati 
prognoosi tervistumise suhtes kahtlaseks. Post- 
operatiivselt määrati patisendile analgeesiaks 
tramadool (5 mg/kg p.o. q12, 10 päeva), tsimi-
koksiib (1,9 mg/kg p.o. q24, 16 päeva) ja pai-
galdati fentanüüli plaaster (2,4 mcg/kg/t) ning 
alustati ühtlasi antibakteriaalse raviga (amok-
sitsilliin 19 mg/kg klavulaanhappega p.o. q12, 
10 päeva).

Haav paranes plaanipäraselt ja õmblu-
sed eemaldati umbes kahe nädala möödudes. 

Koera üldine seisund püsis pärast operatsioo-
ni kolme kuu vältel hea, kuid siis märkas oma-
nik koeral lühiajalisi valulikkuse episoode, mis 
hakkasid edaspidi sagenema. Väidetavalt olid 
häälekad valureaktsioonid märgatavad eriti la-
mavast asendist püsti tõusmisel, kuid ka liiku-
matult lamades. Samas ei näidanud loom väl-
ja ühtegi valulikkuse märki ei joostes, hüpates, 
mängides ega ka ujudes. Koer oli hakanud lak-
kuma paremat esijäset. Ortopeedilisel ja neu-
roloogilisel läbivaatusel märkimisväärseid kõr-
valekaldeid ei täheldatud. Patsiendi kartliku 
iseloomu tõttu oli valulikkuse hindamine en-
diselt raskendatud, kuid on võimalik, et koer  
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pidas palpatsioonil valulikuks operatsiooni-
järgselt tekkinud armi piirkonda. Otsustati kat-
seliselt uuesti valuraviga alustada (gabapen-
tiin 7 mg/kg p.o. q12, 30 päeva) ja võeti plaani  
ultraheliuuring võimaliku retsidiivi tuvastami-
seks. Käesoleva artikli valmimise hetkeks seda 
veel teostatud ei ole.

Perifeersete närvide kasvajatest 
kirjanduse põhjal

Esinemus ja patoloogia

Perifeersete närvide kasvajad on koertel võrd-
lemisi ebatavalised ja kassidel esinevad harva. 
Alguse võivad nimetatud tuumorid saada kra-
niaalnärvidest, spinaalnärvide juurtest või pe-
rifeersetest närvidest ning diagnoositakse ta-
valiselt keskealistel või vanematel keskmist või 
suurt kasvu koertel. Kõige sagedamini on kra-
niaalnärvidest haaratud kolmiknärv ja spinaal-
närvide juurte kasvajad esinevad reeglina õla-
varrepõimikus, kuid neid võib leiduda ka näi-
teks lumbosakraalpleksuses. Neoplaasiad te-
kivad Schwanni rakkudest, perineuraalsetest 
fibroplastidest või nende kahe kombinatsioo-
nist ning neid nimetatakse vastavalt švannoo-
mideks, neurofibroomideks või neurofibrosar-
koomideks. Üldjuhul on koerte perifeersete 
närvide kasvajad pahaloomulised ja bioloogi-
liselt agressiivse loomuga. Vähene leitav in-
formatsioon kasside kohta viitab võimalusele, 
et nende analoogsed tuumorid on võrreldes 
koertega suurema tõenäosusega healoomuli-
sed.

Anamnees ja kliinilised tunnused

Kliinilised tunnused sõltuvad eelkõige neo- 
plaasia anatoomilisest asukohast. Mass brah-
hiaalpleksuses põhjustab esijäseme kroonilise 
progresseeruva lonke, mis sarnaneb esialgu 
ortopeedilistele haigustele. Korrektse diag-
noosini jõudmine võtab reeglina aega mit-
meid kuid. Teatud juhtudel võib mõõtmetelt 
suurema kasvaja korral olla see tuntav kaenla 
all, kusjuures piirkonna palpatsiooni peab pat-
sient reeglina valulikuks. Dorsaalsuunas kas-
vav moodustis võib vertebraalkanalisse tungi-
des kompresseerida seljaaju ja olenevalt loka-
lisatsioonist põhjustada seeläbi erinevaid müe-
lopaatiaid. Tihti kaasneb perifeersete närvide 
neoplaasiatega lihasatroofia, mis on näiteks 
kraniaalnärvidest kolmiknärviga seotud tuu-
morite puhul nähtav mälumislihaste (näiteks 
mälur- ja oimulihas) kõhetumisena.

Diagnostika

Nagu varasemalt mainitud, on selliste uu-
dismoodustiste diagnoosimine raskendatud. 
Eriti keeruliseks peetakse just õlavarrepõi-
mikus asuvate masside avastamist. Kahtluse 
peaks äratama kroonilise esijäseme lonke pu-
hul konkreetse muskuloskeletaalse põhjuse 

Foto 5. Koer neli kuud pärast kasvaja eemaldamist 
ja vasema esijäseme amputatsiooni (foto: EMÜ väi-
keloomakliinik)

puudumine. Parimaks kujutava diagnostika va-
hendiks peetakse magnetresonantstomograa-
fiat, kuid piisavalt suure diameetriga uudis-
moodustiste puhul võib need avastada ka ult-
raheliuuringu abil. Ebatavalised leiud elektro-
müograafias võivad lihaste atroofia esinemi-
sel aidata eristada muskuloskeletaalset haigust 
primaarsest neurogeensest või müopaatilisest 
algpõhjusest, mistõttu on teatud juhtudel selle 
rakendamine samuti näidustatud. Negatiivsete 
uuringutulemuste ja tõsise kahtluse korral võib 
järgmise variandina kaaluda diagnostilist kirur-
giat. Definitiivse diagnoosi annab patohisto-
loogiline uuring, aga suuremate moodustiste 
puhul võib preoperatiivselt ultraheli kontrolli 
all võetud peennõelaaspiraatide tsütoloogiline 
uurimine samuti informatiivne olla. Patohisto-
loogia kombineerimine immunofenotüpisee-
rimisega võimaldab maksimaalse täpsusega 
hinnata tuumori olemust ja sellest lähtuvalt ka 
prognoosi.

Ravi ja prognoos

Olenemata asjaolust, et perifeersete närvide 
kasvajate täielik resektsioon on sageli raskesti 
saavutatav, on kirurgiline ravi siiski reeglina 
soovituslik. Sõltuvalt uudismoodustise suuru-
sest ja asukohast, võib ühtlasi olla vajalik jä-
seme amputeerimine või laminektoomia teos-
tamine. Soodsa asukoha ja väiksema diameetri 
korral võib teatud juhtudel õnnestuda tuumori 
eemaldamine ilma jäseme funktsiooni kahjus-
tamata. On kirjeldatud ka haigusjuhtumeid, 
mille puhul on operatsiooni käigus neoplaa-
sia ulatust hinnates otsustatud eutanaasia ka-
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suks. Onkoloogilise ravi kohta esineb piiratud 
koguses teavet, kuid senini publitseeritud ük-
sikjuhtumite andmed viitavad postoperatiivse 
kiiritusravi võimalikule kasutegurile. Kemote-
raapia kasutamise kohta leiab veel vähem in-
formatsiooni.

Üldjuhul peetakse kirurgilise sekkumise 
korral koerte prognoosi kahtlaseks kuni hal-
vaks. Seda mõjutavad mitmed tegurid: olu-
lisemateks võib pidada kasvaja hea- või pa-
haloomulisust, selle suurust ja asukohta ning 
avastamise kiirust. Perifeersete närvide neo- 
plaasiate metastaseerumise riski peetakse ma-
dalaks, kuid postoperatiivselt lokaalse taastek-
ke tõenäosust kõrgeks. Samas on kirjeldatud 
mitmeid juhtumeid, mille puhul on patsiendid 
terved püsinud mitu aastat pärast moodusti-
se eemaldamist. Vähemalt aastapikkust eluiga 
on uudismoodustise avastamise järgselt tä-
heldatud ka koertel, kes ravi ei saanud. Seni-
maani avaldatud kasse käsitlevad uurimistööd 
viitavad analoogsete tuumorite esinemisel pi-
gem paremale prognoosile võrreldes koertega 
ja ühtlasi ka pikemale elueale. Kassidel ei ole  
autorile teadaolevalt nimetatud moodustis-
te metastaseerumist kirjeldatud, küll aga on 
komplikatsioonina raporteeritud lokaalset taas-
teket.

Tänusõnad
Tänan loomaarst Ranno Viitmaad magnetreso-
nantspiltide jagamise ja tõlgendamise eest!
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Lamava lehma sündroom – kuidas patsienti 
aidata?
Anri Timonen, Hertta Pirkkalainen

EMÜ VLI kliinilise veterinaarmeditsiini õppetool

Sissejuhatus
Lamava lehma sündroomiks nimetatakse sei-
sundit, mille korral loom on lamanud maas üle 
24 tunni olenemata põhjusest. Selle sündroo-
miga lehma nimetatakse „lamavaks lehmaks” 
ja „roomajateks” nimetatakse neid lamavaid 
lehmi, kes ei suuda tõusta, kuid kes rooma-
vad edasi. Suuremas osas piimafarmides esi-
neb aasta jooksul vähemalt üks lamava lehma 
juhtum. Suurtes kõrge piimatoodanguga far-
mides, kus lehmi söödetakse täisratsioonilise 
segasöödaga, on suurem risk lamava lehma 
sündroomi esinemiseks võrreldes teiste far-
midega. Siiski ei ole välistatud haiguse esine-
mine ka teist tüüpi farmides. Lehmade karjata-
mine vähendab lamava lehma sündroomi riski.

Lamava lehma sündroomi korral on kee-
rukas tagada lehma heaolu. Lamavate lehma-
de eest hoolitsemine on töömahukas ja haigus 
toob kaasa majanduslikke kahjusid nii vähene-
nud või saamata jäänud piimatoodangu näol 
kui ka suurenenud tööjõu vajaduse tõttu. Li-
saks on lamava lehma tervenemise prognoos 
ettevaatlik, kuigi uuringud näitavad, et head pi-
damistingimused ja kvaliteetne hooldus haigu-
se ajal soodustavad tervistumist.

Lamava lehma sündroomi põhjused

Lehm võib jääda lamama pärast süsteemse – 
kas ainevahetusliku või põletikulise – haiguse 
läbipõdemist, mille puhul on tegu sekundaarse 
lamava lehma sündroomiga. Tavaliselt peaks 
ainevahetusliku või põletikulise haiguse ravi-
mine taastama lehma normaalse seisundi ja 
ta võiks ravijärgselt püsti tõusta. Muskuloske-
letaarsed traumad põhjustavad primaarset la-
mava lehma sündroomi. Põhjuslikud traumad 
võivad tekkida näiteks raske poegimise käi-
gus või lehma libisedes ja kukkudes. Harulda-
semad lamava lehma sündroomi põhjused on 
erinevad infektsioonid ja mürgitused, näiteks 
klostridioos või ammoniaagimürgitus.

Süsteemset haigust põdev lehm on tavali-
selt apaatne, isutu, ei mäletse ega proovi püs-
ti tõusta. Need lehmad võivad nö külili vajuda 
ehk nad ei suuda püsida rinnaku peal. Lisan-
duvad ka sündroomi tinginud haigusele, näi-
teks poegimishalvatusele omased spetsiifili-
sed kliinilised tunnused. Muskuloskeletaarse 
probleemi tõttu lamavad lehmad on tavaliselt 
erksad, isu on säilinud ja nad mäletsevad ning 
proovivad püsti tõusta. Samuti püsivad nad  
ilma toeta rinnaku peal.

Sekundaarsed kahjustused

Lamavatel lehmadel tekivad sekundaarsed 
kahjustused sõltumata algsest lamama jää-
mise põhjusest. Kuni 84% lamavatest lehma-
dest on diagnoositud erineva raskusastmega 
sekundaarseid kahjustusi, millest suurem osa 
on kliinilise tähtsusega ehk mõjutavad lehma 
tervenemist. Kui lehma pidamistingimused ei 
ole tervistumist toetavad, on tal 2,5 korda suu-
rem risk kliinilise tähtsusega sekundaarsete 
kahjustuste tekkimiseks. Kui lehm on lamanud 
üle 24 tunni, määravad sekundaarsete kahjus-
tuste esinemine ja raskusaste lehma edasise 
prognoosi, v.a nende juhtumite korral, kus es-
mane lamama jäämise põhjus on väga tõsine, 
nt selgroo murd. Kliiniliselt olulise sekundaar- 
se kahjustusega lehmadel on kaheksa korda 
väiksem tõenäosus tervenemiseks võrreldes 
lehmadega, kellel neid kahjustusi ei esine.

Sekundaarsed kahjustused hõlmavad när-
vide kahjustusi, nt kodarluu- (N. radialis) või 
reienärvi (N. femoralis) kahjustus, ning lihaste 
müonekroos (ingl cow compartment syndro-
me). Lamavatele lehmadele võivad tekkida ka 
erineva raskusastmega lamatised ja lehma pe-
rifeersed kehaosad võivad eriti talvisel perioo-
dil külmuda. Sagedased on nahamarrastused 
ja -vigastused, mis tekivad, kui lehm proovib 
püsti tõusta või kasutatakse tema tõstmiseks 
korduvalt puusaraudu.

Tabel 1. Sagedamini esinevad lamava lehma sündroomi põhjused

Ainevahetuslikud ja põletikulised põhjused Muskuloskeletaarsed põhjused

Hüpokaltseemia (sh poegimishalvatus)
Hüpomagneseemia (sh karjamaatetaania)
Hüpofosfateemia
Hüpokaleemia
Ketoos
Rasvunud maksa sündroom
Endotokseemiline udarapõletik
Endotokseemiline emakapõletik

Lihaste rebend
Luumurd
Närvide pitsumine
Reieluu luksatsioon
Seljaaju trauma ja kompressioon
Sõrahaigused
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Lihaste müonekroos on lamavatel lehma-
del kõige sagedamini esinev sekundaarne kah-
justus. Kõige sagedamini tekib neid kahjus-
tusi tagajäsemete lihastel. Lamades on surve 
lehma all asetseva tagajäseme lihastele väga 
suur. Veenid ja lümfisooned on kokku suru-
tud ning veri ei saa jäsemest ära voolata. Ar-
teriaalset verd voolab aga pidevalt jäsemete 
veresoontesse juurde, mistõttu veremaht suu-
reneb ja vereplasma hakkab imbuma interstit-
siaalsesse ehk rakkudevahelisse ruumi. Kuna 
lihaseid ümbritsevad fastsiad ei saa vastusena 
interstitsiaalse vedeliku mahu suurenemisele 
venida, siis avaldab lihastesse kogunenud in-
terstitsiaalne vedelik lihasrakkudele suurt sur-
vet. Lõpptulemusena põhjustab surve lihasrak-
kude isheemia ehk hapnikupuuduse, mis tekib 
juba 3–6 tunni jooksul. Isheemiale järgneb li-
haskoe nekroos – lihaskude kahjustub ja lihas-
rakud purunevad.

Diagnostilised võtted lamava lehma 
juures

Kui lamava lehma haigustunnused ei viita aine- 
vahetuslikule või põletikulisele haigusele (nt 
poegimishalvatus või endotokseemiline udara-
põletik), tuleb põhjaliku kliinilise läbivaatusega 
otsida lehma lamamajäämise teisi põhjusi ja 
uurida sekundaarsete kahjustuste olemasolu. 
Seda tasub teha ka juhul, kui lehma on ravitud 
diagnoositud haiguse suhtes kaks korda, kuid 
tulemusteta.

Pärast üldise kliinilise läbivaatuse teosta-
mist võiks lamavat lehma uurida lihaseliste ja 
luuliste ebakorrapärasuste ning närvide funkt-
sioneerimise suhtes. Lehma lamades rinna-
ku peal tuleks pöörata tähelepanu selgroo, 
selgroolülide ja puusaköprude asendile. Leh-
ma selgroog peaks olema sirge, kui tõmmata 
joon lehma peast kuni sabani. Ühes või teises 
suunas nihkunud selgroolülid annavad märku 
selgroo ja ka seljaaju kahjustusest. Samuti vii-
tavad selgroolülide oga- ja nimmejätkete asen-
dimuutused selgroo kahjustusele. Puusaköb-
rud peaksid asetsema samal horisontaalsel ta-
sapinnal. Nihkunud puusaköber ja alla vajunud 
ristluu viitavad vaagnapiirkonna ulatuslikumale 
traumale. Nii selgroo, puusaköbru kui ka vaag-
napiirkonna luid ja lihaseid palpeerides tuleks 
tähelepanu pöörata valureaktsiooni ja tursete 
esinemisele.

Edasi hinnatakse rinnaku peal lamava leh-
ma jalgade asendit, valureaktsiooni ja lihaste 
toonust. Alustatakse jäsemetest, mis ulatuvad 
keha alt paremini välja ning pärast nende uuri-
mist keeratakse lehm alumiste jalgade uurimi-
seks teise külje peale. Küljesuunas väljasiruta-
tud tagajäsemed, ehk nö konnaasend, tähen-
davad kas toppenärvi (N. obturatorius) pitsu-
mist, puusaliigeste nihestust või reieluu mur-
du. Puusaliigese nihestuse või reieluu murru 
puhul tundub kahjustunud jäse teisest jäse-
mest lühem. Jäset ja liigeseid palpeerides ot-

sitakse valusaid või turses piirkondi. Jala liige-
seid painutades ja jalga liigutades hinnatakse 
jäsemelihaste toonust. Toonuse puudumine 
tähendab kas jalga innerveerivate perifeerse-
te närvide või kesknärvisüsteemi kahjustust. 
Lõpuks hinnatakse valureaktsiooni, pigistades 
nahka sõra piirdepiirkonnas kõvasti kas sõr-
mede või veresoonesulguritega. Lehm peaks 
valule reageerima jalga ära tõmmates. Kui va-
lureaktsiooni ei teki, on kahjustunud kas peri-
feersed närvid või seljaaju.

Lamava lehma kliiniline läbivaatus lõpe- 
tatakse lehma püsti aidates juhul, kui selleks 
on farmis olemas vastavad vahendid ja leh-
ma seisund seda võimaldab. Selgroo või puu-
saköprude murru puhul seda ei tehta, et väl-
tida liigset valu. Seisval lehmal hinnatakse 
jalgade asendit ja tehakse korralik rektaalne  
uuring. Perifeersete närvide pitsumine ja kah-
justus on näha spetsiifilise jalgade asendina. 
Vaagnaluude murd võib põhjustada istmiku-
närvi paralüüsi, puusaliigese nihestus aga top-
penärvi paralüüsi. Rektaalse uuringu käigus 
hinnatakse vaagnaluude asendit ja vaagnaluu-
de murdude või nihestuste esinemist. Rektaal-
ne uuring tasub teha ka juhul kui lehma püs-
ti aitamine ei ole võimalik. Sellisel juhul võib 
abiline liigutada ülemist tagajalga, et looma-
arst saaks rektaalse uuringu käigus tuvastada 
vaagna- või reieluu murdu ja nihestusi.

Seerumiproovist saab määrata elektrolüü-
tide tasakaalu, kui on alust arvata, et on tegu 
nende puudusega. Samuti saab määrata ve-
rest lihasensüümide, kreatiinkinaasi (ingl crea-

Foto 1. Oletatava selgroomurruga lehm. Puusaköb-
rud ei asetse samal tasapinnal ja selgroog on nih-
kunud. Konnaasendi korral toppenärv venib, mis 
võib põhjustada närviparalüüsi ja lehma püs-
ti tõusmine on raskendatud. Prognoos on selg-
roomurru korral halb (foto: https://www.prove-
gan.info/uploads/tx_provegan_veganbook_posts/
pics/2016/06/20140214_02_kuh-2.jpg)
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tine cinase, CK) ja aspartaataminotransferaasi 
(ingl aspartate aminotransferase, ASAT) aktiiv-
suse, mis näitab lihaste müonekroosi raskus-
astet. Lihasensüümid vabanevad müonekroo-
si korral purunenud lihasrakkudest. Soovitav 
on võtta vereproov lamava lehma esmase lä-
bivaatuse käigus, olgugi tegu näiteks poegi-
mishalvatusega. Tsentrifuugitud seerumiproov 
säilib külmkapis kuni kolm ööpäeva. Seega 
poegimishalvatuse diagnoosi retrospektiiv-
seks täpsustamiseks saab proovi saata labo-
risse siis, kui lehm ei reageeri ravile. Kui leh-
malt ei võeta kohe vereproovi, võiks seda te-
ha hiljemalt siis, kui lehm on lamanud üle 24 
t või kui lehma ravitakse ainevahetusliku/põ-
letikulise diagnoosi tõttu teist korda. Lamaval 
lehmal võiks vereproove analüüsida vähemalt 
kaks-kolm korda nädalas. Nii saadakse infor-
matsiooni müonekroosi arenemisest ja haigu-
se prognoosist.

Lamava lehma hooldamine

Lamava lehma hooldamine teenib sekundaar-
sete kahjustuste vältimise eesmärki ja soo-
dustab seeläbi prognoosi tervistumisele. See-
tõttu on lamava lehma eest hoolitsemise ees-
märk ennetada sekundaar-
sete kahjustuste, peamiselt 
müonekroosi tekkimist. Seda 
tehakse äärmiselt heade pi-
damistingimuste tagamise ja 
hooldusega. Vaatamata sel-
lele, et lamavate lehmade pu-
hul on kõige olulisem osa se-
kundaarsete kahjustuste väl-
timisel ja prognoosi soodus-
tamisel, siis vastavalt uurin-
gutele saavad ainult umbes 
pooled patsientidest haiguse 
ajal piisavalt kvaliteetset hool-
dust.

Kui lehmal esineb aineva-
hetushaiguste või endotok-
seemia tunnuseid, ravitak-
se teda vastavalt nende hai-
guste raviskeemile. Edasi tu-
leb lamavale lehmale tagada 

Tabel 2. Lihasensüümide omaduste võrdlus

Kreatiinkinaas (CK) Aspartaataminotransferaas (ASAT)

Spetsiifiline lihasensüüm, vabaneb ainult 
lihastest.

Aktiivusus tõuseb kiiresti, 4–6 tundi pärast 
lihaste kahjustust.

Poolestusaeg 4–8 tundi, aktiivsus langeb 
kiiresti.

Näitab aktiivset lihaste kahjustust esimese  
48 tunni jooksul kahjustusest, kui kahjustus ei 
arene edasi.

Pole spetsiifiline lihasensüüm, vabaneb ka  
nt maksakahjustuse puhul.

Aktiivsus tõuseb aeglaselt, 24 t pärast lihaste 
kahjustust.

Poolestusaeg kaks ööpäeva, aktiivsus langeb 
aeglaselt.

ASATi kõrge aktiivsus ei tähenda aktiivset 
lihase nekroosi, vaid juba vanemat kahjustust.

võimalikult head tingimused tervenemiseks ja 
valu olemasolul seda leevendada. Kui lehm ei 
püsi ise rinnaku peal, tuleb tema asendit toe-
tada näiteks heinapallidega. Lisaks tuleb lama-
vaid lehmi udarahaiguste ennetamiseks tava-
päraselt lüpsta. Lamavaid lehmi saab ravida ka 
karjamaal, kus kehtivad samad hooldusreeglid 
kui laudas. Karjamaal peaks lehmal olema va-
ri kaitsmaks teda liigse päikese, tuule ja vihma 
eest.

Esmalt tuleb lehmale teha pehme ja piisava 
allapanukihiga ase. Mida kõvemal pinnal lehm 
lamab, seda suurem on rõhk jäsemelihastele 
ja seda suurema tõenäosusega tekib müone-
kroos. Kõval pinnal külili lamamine põhjustab 
ka kodarluunärvi paralüüsi. Allapanuks võib ol-
la kas põhk, saepuru, turvas või liiv. Oluline on 
ükskõik millise allapanu kasutamisel selle ki-
hi paksus vähemalt 30–40 cm, mis tagab pii-
savalt pehme aseme. Piisav allapanu aitab ka 
lehmal püsti tõusta. Juhul kui lehmal on entu-
siasmi proovida ise püsti tulla, tuleks allapa-
nu paigutada piisavas koguses ka tema üm-
ber, et ta ennast püsti tõusmisel ei vigastaks. 
Kammitsaid on soovitatav kasutada lehmadel, 
kes proovivad ise püsti tõusmist, see hoiab 

Foto 2. Lamava lehma ravi väljas. Lehmal puudub allapanukiht, ta la-
mab märja ja musta pinnase peal. Lehma liikumisala ei ole piiratud, mis 
roomamise korral soodustab tagajala närvide pitsumist. Väljas peetava-
tel lamavatel lehmadel peaks olema varjualune päikese, tuule ja vihma 
eest (foto: EMÜ suurloomakliiniku erakogu)
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ära tagajalgade külgsuunas libisemise. Kui vii-
mane peaks juhtuma, pitsub toppenärv ja leh-
ma püstitõusmine on veelgi raskendatud. Alla- 
panu ja lehma aseme puhtuse eest tuleb hoo-
litseda iga päev kas allapanu vahetades või  
lisades. Must keskkond soodustab udara- ja 
nahapõletike teket.

Kõige parem on, kui lamava lehma saab 
paigutada eraldi sulgu. Sellisel juhul saab te-
ma liikumisala piirata, vältimaks lehma äraroo-
mamist pehme allapanukihi pealt. Roomaja-
te liikumisala piiramine on tähtis, et vähenda-
da reienärvi kahjustust. Roomates lükkab lehm 
ennast edasi tagajalgadega, mille puhul tekib 
reienärvi venitus ja võib tekkida närviparalüüs. 
Roomajad vigastavad tihti ka tagumiste sõrga-
de nahka proovides edasi liikuda. Roomamist 
tasub vältida, sest võib tekkida sekundaarselt 
nahaaluste kudede või sõrgatsiliigese põletik. 
Hea oleks, kui lehm ei saaks üle 3 m edasi roo-
mata. Lamaval lehmal peab kogu aeg olema 
ees värske sööt ja vesi. Eraldi sulus saab lama-
vale lehmale tagada ka sööda ja joogivee and-
mise nii, et teised lehmad neid tema eest ära 
ei söö või veeämbrit ümber ei ajaks.

Lamavat lehma tuleks püsti aidata vähe-
malt kaks korda päevas. See tõhustab taga-
jalgade vereringet ja soodustab lehma tervis-
tumist. Meetodeid lehma tõstmiseks on mit-
meid, kuid neid rakendades tuleb silmas pida-
da ohutust ja lehma heaolu. Põhjamaades on 
kõige levinum viis lehma tõstmiseks puusarau-
dade kasutamine. Spetsiifiline raud asetatakse 
mõlema puusaköbru alla, kuhu rauad fikseeru-
vad, ning lehma tõstetakse traktoriga. Lisaks 
raudadele tuleks lehma esijalgade taha, rinna-
ku kohale, asetada rihm toetamaks lehma keha 
eesosa. Lehm kannab 60% oma keharaskusest 
esijalgade peal. Kui teda eesosast tõstmisel ei 
toetata, on tal püstitõusmine ja tasakaalu hoid-
mine raskendatud, ta jääb puusaköprudest 
rippuma ja nende piirkonnas tekivad kudede 

kahjustused. Rihmad peaksid olema vähemalt 
10 cm laiusega, et tagada rõhu jaotumine suu-
remale pinnale. Kui rihmad on liiga kitsad, on 
rõhk lokaalselt suurem, mille tõttu tekivad ku-
dedes vereringehäired, muljumised ja närvide 
pitsumine. Rihmade servad ei tohiks olla tera-
vad nahavigastustest hoidumiseks.

Tõsta tuleb rahulikult, kiireid liigutusi te-
gemata. Lehma tõstetakse puusaraudadega  
ainult nii palju, et tal tekib võimalus jalgadele 
toetuda. Kui lehm ei siruta ja ei toetu ise jal-
gadele, tuleb tema sõrad rahulike liigutustega 
tallapinnale toetada. Jalgu liigutades lastakse 
lehma natukene allapoole, et ta toetuks ise jal-
gade peale ja jääks seisma. Lehma ei tohi jät-
ta rippuma puusaraudadest ja ühel tõstmise 
korral tohib teda seismas hoida kuni 15 minu-
tit. Kui hoida lehma kauem rippuvas asendis, 
põhjustab see lihaste rebendeid, verevalumeid 
ja lihaste nekroosi. Samal põhjusel ei tohi leh-
ma puusaraudadega ühest kohast teise liigu-
tada – suur kudede kahjustus teeb prognoosi 
halvaks.

Lamaval lehmal tekib lihaste isheemia ja 
müonekroos juba mõne tunniga. Sellest tule-
nevalt tuleks püsti aitamiste vaheaegadel kee-
rata teda ühelt küljelt teisele iga 3–6 tunni järel 
juhul, kui ta seda ise ei tee. Nii ei jää lihased lii-
ga pikaks ajaks hapnikunälga ja nekroosi tekki-
mise risk on väiksem.

Lamava lehma prognoos
Lamavate lehmade prognoos sõltub lihaste 
müonekroosi raskusastmest ja lamatud päe-
vade arvust. Kuldreegel on, et mida kauem 
lehm lamab ja mida tõsisem on lihaste nek- 
roos, seda halvem on prognoos. Nii kaua 
kui lehm sööb, joob, on ergas ja proovib ise 
tõusta, on tal võimalus tervistuda. Mida kva-
liteetsem on lamava lehma hooldus, seda pi-
kema lamamisperioodi järel võib ta tervistuda. 
Lamav lehm võib tervistuda ka pärast kahe-

kolme nädalast lamamisperioodi, 
kuid ainult väga heade pidamistin-
gimuste puhul. Lehmad, kellele ei 
suudeta tagada häid pidamistingi-
musi, üldjuhul ei tervistu.

Tavaliselt pannakse lamava-
le lehmale prognoos lihasensüü-
mide aktiivsuse ehk müonekroosi 
raskusastme alusel. Aktiivset lihas-
te kahjustust ja nekroosi näitavad 
nii suurenenud CK kui ASAT. Kui 
ASATi tase püsib mõnevõrra kõr-
ge, aga CK hakkab langema, on te-
gu vanema, 7–10 päeva tagasi juh-
tunud lihaste kahjustusega. Sellisel 
juhul on prognoos parem ja lihaste 
kahjustus ei arene edasi. Kui ASATi 
tase püsib pidevalt kõrge, on prog-
noos halvem. ASATi tase üle 900 
IU/l ja CK tase üle 20 000 IU/l näita-
vad rasket lihaskahjustust. Kriitiline  

Foto 3. Hea ase lamavale lehmale. Piiratud liikumisalale on lisa-
tud piisavas koguses puhast ja kuiva allapanu. Heade pidamistin-
gimuste korral on lamaval lehmal suurem tõenäosus tervistuda ja 
püsti tõusta (foto: Hannelore Kiiver-Pärk)
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ASATi taseme piirväärtus on 890 IU/l: kui seits-
me päeva jooksul ASATi tase ei lange alla sel-
le, siis tervistub ainult 5–13% lehmadest. Ehk 
mida kauem ja kõrgem on ASATi tase, seda 
halvem on lehma prognoos. CK kriitiline piir-
väärtus sõltub lamatud päevade arvust. Mida 
kauem lehm lamab, seda väiksem on CK krii-
tiline piirväärtus ja seda väiksema CK väärtuse 
puhul on lehma tervistumise prognoos halb. 
Näiteks üle kaheksa päeva lamanud lehma CK 
kriitiline piirväärtus on 1800 IU/l, mis on tundu-
valt väiksem võrreldes ainult ühe päeva lama-
nud lehma CK kriitilise piirväärtusega 12 000 
IU/l.

Paraku ei ole ühest ja selget seisukohta, 
millal lõpetada lamava lehma ravimine. Kui 
kliinilised tunnused viitavad tõsisele traumale 
või ravimatule probleemile, tuleb lehm tema 
heaolu seisukohalt koheselt eutaneerida. Ka 
siis kui sekundaarsed kahjustused on ulatusli-
kud või lehma seisund halveneb päev-päevalt, 
on mõttekam ravi lõpetada. Halb on prognoos 
lehmal, kes ei püsi üldse ise rinnaku peal. Ju-
hul kui on teada, et lehmale ei suudeta või ta-
heta tagada häid pidamistingimusi ja kvaliteet-
set hooldust, on tervistumine äärmiselt eba-
tõenäoline ja loom oleks mõttekam eutaneeri-
da tema heaolu seisukohast ning tööjõu, -aja 
ja raha säästmiseks.
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Meelespea lamava lehma sündroomi korral

• Lamavatel lehmadel tekivad alati sekundaarsed tüsistused, mis mõjutavad tervistumist.
• Head pidamistingimused ja hooldus vähendavad sekundaarsete kahjustuste tekkimist 

ja parandavad prognoosi.
• Lamava lehma hooldus näeb ette:

• pehmet, puhast vähemalt 30–40 cm paksust allapanukihti,
• vigastuste ennetamiseks allapanu ka lehma ümber,
• kogu aeg saadaval olevat värsket vett ja sööta,
• lehma liikumisala piiramist,
• üksiksulgu eraldamist,
• lehma keeramist iga 3–6 tunni järel,
• lehma püsti aitamist 2–3 korda päevas, 15 min korraga,
• kammitsate kasutamist, kui lehm proovib ise tõusta,
• lehma lüpsmist,
• valu medikamentoosset vaigistamist.

• Kui algne lamama jäämise tekkepõhjus on tõsine, ei soovita ravi alustada või kui lehma 
seisund ravimise jooksul halveneb, tuleb loom eutaneerida.

• Lamava lehma eest hoolitsemine nõuab aega ja vaeva, kuid nendeta ei ole ka tulemusi.
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Mees sisalduda võivatest mürgistest ainetest
Tõnu Püssa1,2

1EMÜ VLI toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool, 2Bio CC

Sissejuhatus

Mesi on looduslik loomne magusaine, mi-
da toodavad meemesilased (Apis mellifera) 
taimede nektarist ja elusate taimeosade ning 
neist toituvate putukate eritistest. Mesilased 
muundavad neid aineid endile eriomaste aine-
tega ühendades, paigutavad kärjekannudesse, 
kuivatavad ja ladustavad neid seal ning lõpuks 
jätavad küpsema ja valmima.

Esimesed teated meemesilaste „kodusta-
misest” on pärit Türgist umbes 8500 aasta ta-
gusest ajast. On püstitatud hüpotees, et mesi-
lased pärinevad tegelikult Aafrikast ning too-
di Euroopasse kahel korral, mille tõttu tekkisid 
geneetiliselt erinevad Lääne- ja Ida-Euroopa 
tõud. Huvitaval kombel on selliste „tarustatud” 
mesilaste geneetiline mitmekesisus suurem 
kui nende eellastel (Harpur jt, 2012).

Tähtsaim meeliik on õiemesi, mis on saa-
dud kas mitmete erinevate taimede õitelt (po-
lüfloorne mesi) või põhiliselt ühe taimeliigi  
õitelt (monofloorne mesi). Eestis toodeti aas-
tatel 2005–2014 keskmiselt 797 tonni mett aas-
tas, kusjuures kõrgeim meetoodang (1155 ton-
ni) oli 2014. aastal (EKI, 2015).

Mett tuntakse suurepärase toiduaine ja ko-
guni ravimina. Mesi sisaldab vett, mitmesugu-
seid sahhariide (glükoosi, fruktoosi, sahharoo-
si, maltoosi ja kõrgemaid suhkruid), glükoon-
hapet, laktoone, fenool- ja teisi orgaanilisi hap-
peid, flavonoide, vitamiine, valke, sh ensüüme, 
lämmastikühendeid jt fütokemikaale. Kokku on 
mees tõestatud üle 400 erineva ühendi, iseloo-
mulik on suur erinevate ensüümide nagu dia-
staasi, invertaasi, katalaasi, glükoosi oksüdaasi 
jt sisaldus. Mineraalainetest leidub mees kõige 
enam kaaliumi, rauda, kaltsiumi, fosforit, mag-
neesiumi, ka erinevaid mikroelemente. Lehe- 
ja mesikastemeed ning tumedamad meed si-
saldavad mineraalaineid rohkem kui heledad. 
Kaalu järgi on mee tähtsaimad komponendid 
erinevad sahhariidid ehk süsivesikud (80% ko-
gukaalust), eelkõige monosahhariidid (umbes 
75% süsivesikutest) ja disahhariidid (10–15% 
süsivesikutest) ning vesi (15–20% kogukaa-
lust) (Islam jt, 2014; da Silva jt, 2016). Peaae-
gu kõigis meetüüpides on monosahhariididest 
esikohal fruktoos, välja arvatud rapsi (Brassica 
napus) ja võilille (Taraxacum officinale) meed, 
milles on suhteliselt rohkem glükoosi. Viima-
sed kristalliseeruvad seetõttu kiiremini (da Sil-
va jt, 2016). Mee koostis ja omadused sõltu-
vad taimeliigist, millelt mesi on kogutud, tai-
mede kasvukoha ilmastikust, mesilaste tõust, 
aga ka mee käitlemise, töötlemise ja säilita-
mise meetoditest ja mesiniku oskustest (Mart-
verk jt, 2016).

Mesi on organismi poolt kergesti omasta-
tav ning energiarikas (keskmiselt 330 kcal/100 
g kohta), omab prebiootilisi ja probiootilisi 
omadusi ning antioksüdantset toimet (Mart-
verk, 2016).

Kõrvuti terve rea kasulike ja tervislike ühen-
ditega (Khan jt, 2018) võib mesi sisaldada ka 
mürgiseid aineid, õnneks üldjuhul siiski sööja-
le ohututes kogustes. Sellised ained võib jaga-
da nende päritolu järgi:

• taimsed mürgid,
• keskkonnamürgid,
• ravimijäägid,
• mee töötlemisel ja säilitamisel tekkivad 

mürgid.
Alates 1998. aastast toimub Eestis riikliku 

seireprogrammi alusel erinevate saasteaine-
te nagu metallide kaadmiumi (Cd) ja plii ehk 
seatina (Pb), antibakteriaalsete ainete sulfoon- 
amiidide, aminoglükosiidide, tetratsükliinide 
ja makroliidide ning pestitsiidide (karbamaa-
did, püretroidid, fosfororgaanilised ühendid, 
sh glüfosaat ja kloororgaanilised pestititsiidid) 
ning keskkonnasaasteainete polükloorbifenüü-
lide (PCB) määramine mees (VTA, 2017). Edasi 
käsitleme lühidalt olulisemaid meemürke, läh-
tudes ülaltoodud jaotusest.

Ülevaade
Taimsed mürgid

Graianotoksiinid. Taimse päritoluga meemür-
kidest on tuntuimad graianotoksiinid (ka and-
romedotoksiin, atsetüülandromedool ja rodo-
toksiin), mida leidub kanarbikuliste (Ericaceae) 
sugukonna taimede nagu rododendron (Rho-
dodendron), õisküüvitsad (Pieris), agaristad ja 
kalmiad mees, ka lehtedes, võrsetes ja õites 
(Jansen jt, 2012; Islam jt, 2014). Keemiliselt on 
need ained polühüdroksüleeritud diterpeenid, 
kokku üle 25 isovormi. Erinevates rododend-
roni liikides sisalduvad graianotoksiinid 1, 2 ja 
3 on eriti olulised kliiniliselt kirjeldatud suhteli-
selt kergetes mürgistusjuhtumites, kusjuures 
nende suhtelised sisaldused sõltuvad nii ro-
dodendroni liigist kui ka kasvukohast. Lõviosa 
andmeid graianotoksiinide sisaldumise kohta 
mees pärinevad Türgi Musta mere idaosa ran-
nikult (R. ponticum ja R. flavum), Hong Kon-
gist (R. simsii) ning Kanadast (Jansen jt, 2012). 
Küüvitsa (Andromeda) õied sisaldavad samuti 
graianotoksiine (Islam jt, 2014).

Graianotoksiinide mürgisus põhineb nende 
seondumisel lihasrakkude membraanide Na-
kanalitega, mille tulemusel jäävad rakud eru-
tusseisundisse. Mürgistuse (hullu mee haigus 
– mad honey disease) sümptomiteks, mis il-
muvad pärast kuni kolme tunni pikkust latent-
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susperioodi, on rohke süljevool, higistamine, 
oksendamine, peapööritus, nõrkus ja surin jä-
semetes ning suuümbruses, madal vererõhk 
ja bradükardia ehk südamenõrkus. Kõrgema-
tes doosides lisanduvad koordinatsioonihäi-
red, progresseeruv lihasnõrkus ja ventrikulaar-
ne tahhükardia ning Wolff-Parkinson-White’i 
sündroom. Toime on siiski harva surmav ning 
kestab üldjuhul alla ööpäeva. Arstiabi pole 
enamasti vaja, mõnikord on siiski soovitav at-
ropiiniravi (Püssa, 2005). Patsiendid on tavali-
selt söönud 20–200 g mürgist mett, eriti levi-
nud on mürgistumine Türgi Musta mere ran-
niku meega. Kuna enamik sealseid mesinikke 
toodab mett väikestes kogustes, siis saadakse 
toodang väikeselt alalt või isegi vaid ühest ta-
rust, mistõttu graianotoksiinide sisaldus võib 
olla väga kõrge. Graianotoksiinide kontsent-
ratsioonid suurusjärgus 100 ppm on määra-
tud ühes USA-s kogutud proovis. Piirkonda-
des, kus meepartiid on suuremad ning koosta-
tud erinevatest korjepiirkondadest saadud too-
dangust, on nii kõrged graianotoksiinide sisal-
dused ebatõenäolised. Mõned mesinikud aga 
toodavadki eesmärgipäraselt graianotoksiiniri-
kast mett – selle mürgi madalatele annustele 
omistatava, kuid seni veel lõplikult tõestamata 
antihüpertoonilise ja antidiabeetilise toime tõt-
tu (Jansen jt, 2012).

Rooma kirjaniku Plinius Vanema ja hiljem 
Vana-Kreeka geograafi ja ajaloolase Strabo-
ni järgi kasutasid Musta mere äärsed rahvad 
mürgist rododendroni (Rhododendron pon-
ticum) mett Kyros Noorema (401 eKr) ja Pom-
peiuse (69 eKr) armeede vastu, mis põhjustas 
sõjameeste võitlusvõime olulise languse tõt-
tu nende Vana-Rooma vägede kaotuse (Püs-
sa, 2005). Viimasel ajal on teateid graianotok-
siinidega saastatud mee kohta tulnud Türgist, 
Austriast, Šveitsist, Koreast ja enamasti on te-
gemist olnud Türgi päritoluga meega (Jansen 
jt, 2012).

Pürrolisidiinalkaloidid, täpsemini nende 
aktiivsed pürroolmetaboliidid võivad põhjusta-
da akuutset maksa veenioklusiooni ehk veeni-
de sulgumist, mis võib edasi areneda kõhuve-
sitõveks ja turseks. Neil ainetel on näidatud ka 
mutageenset, kantserogeenset ja teratogeen-
set kroonilist toimet katseloomadele. Perekon-
na ristirohud (Senecio) liikidest pärit mees on 
registreeritud pürrolisidiinalkaloidide (senet-
sioniinid) sisalduseks 0,3–3,2 μg/kg, eriti kõr-
ged kontsentratsioonid (30–70 μg/kg) on aga 
mõõdetud Šveitsi Alpide eelmäestikes kogu-
tud mees. Inimese toksilised doosid on vahe-
mikus 0,1–10 mg/kg kehakaalu kohta ööpäe-
vas, Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on 
pakkunud ohutuspiiriks 15 μg/kg kohta ööpäe-
vas, mis vastab 70 kg kaaluva täiskasvanu kor-
ral pürrolisidiinalkaloidide kogusele 1 mg (Riet-
jens jt, 2005). EFSA paneeli CONTAM hinnan-
gu järgi võivad eelkõige ohus olla väikelapsed 
ja lapsed, kelle meetarbimine on suhteliselt 

kõrge, aga mitte niivõrd täiskasvanud, kelle 
puhul keskmine tarbimine on oluliselt mada-
lam kui madalaim akuutne/lühiajaline toksiline 
doos. Paneeli arvates võib hoopis suurem oht 
peituda pürrolisidiinalkaloide sisaldavate õie-
tolmu ja taimsete lisandite tarbimises (Knutsen 
jt, 2017).

Muud taimsed mürgid. Uus-Meremaa tai-
mede Melicope ternata (maoori keeles „wha-
rangi”, sisaldab erinevaid toksikante) ja Coria-
ria arborea (maoori keeles „tutu”, sisaldab glüt-
siini retseptori krampe põhjustavat antagonis-
ti tutiini) mesi võib põhjustada fataalse lõpuga 
mürgistusi. Samuti pole mesi ohutu, kui see on 
korjatud ogaõuna (Datura) taimedelt (Mehhiko, 
Ungari, Poola), belladonna (Atropa belladonna) 
õitelt või koera-pöörirohu (Hyoscamus niger) 
taimedelt Ungaris, Serjania lethalis taimedelt 
(Brasiilia), Gelsemium sempervirens taimedelt 
(USA), ka kalmialt (Kalmia latifolia), Tripetaleia 
paniculata taimelt (põhiline mürgise mee alli-
kas Jaapanis), Eestis sookailult (Ledum palust-
re) ja lood-angervarrelt (Vincetoxicum hirun-
dinaria). Toksilise toime sümptomid sõltuvad 
konkreetse(te)st toksiini(de)st, kõige sagedami-
ni esinevad peapööritus, iiveldus, oksendami-
ne, krambid, peavalu, südamekloppimine, har-
va surm (Islam jt, 2014).

Keskkonnamürgid

Pestitsiidijäägid. Mesilaste korjetaimede põl-
dude töötlemine taimekaitsevahenditega võib 
viia nende sisaldumisele mees. Pestitsiidid või-
vad sattuda meesse ka mittemeetaimede prit-
simisel põlluäärsete meetaimede kaudu ning 
selliselt võib mesi sisaldada kogu mesila ümb-
ruskonnas kasutatud pestitsiidijääkide spektrit. 
Eestis määrati 47 erineva pestitsiidi sisaldus 
33-s erinevas 2013. ja 2014. aasta meeproovis 
ning leiti, et pestitsiidijääkide maksimaalne lu-
batud sisaldus (MRL) oli ületatud vaid neljal ju-
hul, kusjuures leitud aineteks olid herbitsiidid 
klopüraliid (clopyralid) ja glüfosaat, kumbki ka-
hel korral (Karise jt, 2017). Autorite hinnangul 
on piirnormi ületamise korral tõenäoliselt tege-
mist vahetult pärast pritsimist korjatud meega. 
On aga näidatud, et glüfosaadijääkide sisaldu-
sed õites võivad jääda küllaltki kõrgeks veel 
vähemalt 7 päeva jooksul pärast taimede tööt-
lemist (Thompson jt, 2014). Kuigi leitud sisal-
dused jäid alla mesilaste endi letaalsele doo-
sile, ei saa siiski välistada subletaalse toime 
võimalikkust noorematele töömesilastele ning 
nektari ja õietolmu kaudu ka suurtele vastse-
tele (Karise jt, 2017).

Mürgised metallid. Mesi võib sisaldada 
toksilisi raskemetalle nagu plii (Pb), arseen 
(As) või elavhõbe (Hg), ka vaske (Cu), kroo-
mi (Cr), koobaltit (Co) ja niklit (Ni), mis on pä-
rit kas mullast, veest või õhust. Mees võib jäl-
gedena sisalduda veel terve rida muid metalle, 
mis kõrgemates kontsentratsioonides oleksid 
mürgised. Kuna mesilastaru korjemaa on suur 
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(üle 7 km2, teistel andmetel aga veel mitu kor-
da suurem), ning mesilased satuvad kontak-
ti nii õhu, vee kui ka mullaga, peegeldab ras-
kemetallide sisaldus mees hästi olukorda ko-
gu sellel alal. Mesi on seepärast tunnustatud 
keskkonna saastatuse ühe bioindikaatorina. 
Mõningates riikides on erinevate raskemetalli-
de sisalduse piirnormiks mees seatud 1 mg/kg 
kohta (Ioannidou jt, 2005).

Patogeensed bakterid ja 
mikroseened

Botulism on üliraske lihashalvatusega kulgev 
haigus, mida põhjustab anaeroobse bakteri 
Clostridium botulinum’i poolt eritatav valgu-
line mürkaine – botuliin, mis blokeerib pöördu-
matult atsetüülkoliini vabanemise närvisünap-
sites. Selle tagajärjel tekib lihaste paralüüs ning 
piisavalt kõrgete dooside korral saabub surm 
hingamis- ja südamelihaste halvatuse tagajär-
jel. Botulismi toksiin on akuutselt üks kõige 
mürgisemaid teadaolevaid aineid üldse. Mees 
säiluvad hästi keskkonnast sinna sattunud bo-
tulismibakteri eosed, kuid tänu mee kõrgele 
suhkrute sisaldusele, madalale pH väärtusele 
ja valgusisaldusele, ning looduslikele antibak-
teriaalsetele ainetele ei ole need eosed või-
melised mees idanema ega paljunema vaa-
tamata sellele, et mee mikrokeskkond võib 
kõrge viskoossuse tõttu küllaltki anaeroobne 
olla. Kui aga eosed liiguvad edasi kuni kuue-
kuuste, teistel andmetel kuni aastavanuste väi-
kelaste seedetrakti, kus maohappesus pole pii-
sav eoste hävitamiseks ning soolestiku oma 
mikroobikooslus pole veel jõudnud välja are-
nenda, võivad botulismibakteri eosed hakata 
seal idanema ja paljunema, põhjustades väi-
kelaste botulismi. Vanemate indiviidide seede-
traktis kinnistunud mittepatogeensed bakterid 
ei lase sellel juhtuda; lisaks on eakamatel kõr-
gem maohappesus. Seetõttu on tunnistatud 
väikelastele mee andmine ohtlikuks. Mesi on 
ka ainuke toiduaine, mis võib põhjustada väi-
kelaste botulismi (Nevas jt, 2005). 

Mesi võib sisaldada ka teisi erinevaid bak-
tereid ja eriti mikroseeni, mis on sinna sattu-
nud näiteks õietolmuga. Paljude selliste mi-
roorganismide nagu Staphylococcus spp., 
Citrobacter spp., Escherichia coli, Hafnia alvei, 
Aspergillus spp., Fusarium spp., Trichoderma 
spp.,Chaetomium spp korral on registreeritud 
vaid oportunistlikke, mitte otseseid infektsioo-
ne (Grabowski ja Klein, 2015).

Meest on leitud ka mükotoksiine tootvaid 
mikroseeni, mis põhiliselt kuuluvad perekon-
dadesse Aspergillus ja Penicillium. Nende ku-
rikuulsate seente olemasolu ei tähenda tingi-
mata veel ülitoksiliste mükotoksiinide nagu af-
latoksiinid, ohratoksiinid jne leidumist; viimas-
te tootmiseks on keskkonnatingimused mees 
õnneks ebasoodsad. Samas võivad aga mikro-
seened ise põhjustada allergiaid ja infektsioo-
ne (Silva jt, 2017).

Ravimijäägid

Nagu iga koduloom, vajab ka mesilane mõni- 
kord ravimist. Kasutatud ravimite jäägid aga 
võivad mesilase organismist liikuda meesse 
(EC, Honeybees). Võimalike terviseriskide tõttu 
on Euroopa Liidus antibiootikumide kasuta-
mine mesinduses üldiselt keelatud (nulltole-
rants), seega pole peale streptomütsiini teiste 
antibakteriaalsete ravimite jääkidele kehtesta-
tud ka MRL väärtusi. Euroopas toodetud mesi 
peaks seetõttu olema harva saastunud anti-
biootikumide jääkidega. Mujal, eriti Lõuna-
Ameerikas, kus toodetakse suur osa kogu 
maailma meest, on antibiootikumide kasuta-
mine mesinduses lubatud. Nendest maadest 
toodud mesi vajab kindlasti vastavat kontrolli 
(r-Biopharm, 2017). Küll on aga Euroopa Liidus 
paika pandud piirnormid antiparasiitikumidele/
ektoparasiitide vastastele ainetele amitraasile 
ja kumafossile (vastavalt 200 ja 100 µg/kg mee 
kohta) (EL Komisjoni määrus, 37/2010).

Mee töötlemisel ja säilitamisel 
tekkivad mürgid

Vesinikperoksiid. Mesi sisaldab ka omapära-
seid kahtpidi toimivaid aineid nagu näiteks ve-
sinikperoksiid, mis ühest küljest tekitab vaba-
sid aktiivseid radikaale ja on seega oksüdant 
ning potentsiaalne kantserogeen, teisest kül-
jest on aga võimeline ründama ja kahjutus-
tama kasvajarakke (Badolato jt, 2017).

Furfuraal. Värske töötlemata mesi sisaldab 
vähe (alla 15 mg/kg) 5-hüdroksümetüülfurfu-
raali (HMF), mille kontsentratsioon võib olu-
liselt suureneda fruktoosi dehüdratatsioonil 
nn Maillardi reaktsiooni või karamelliseerumi-
se tulemusena mee soojendamisel, aga ka pi-
kaajalisel säilitamisel. HMF on kahtluse all kui 
mutageenne, kantserogeenne ja tsütotoksili-
ne aine (Islam jt, 2014). Codex Alimentarius’e 
standardi järgi ei tohi mesi sisaldada üle 40 
mg/kg HMF-i, kõrgem furfuraali sisaldus on ka 
märgiks mee kuumutamise (pastöriseerimise) 
kohta. Erandiks on troopikas kogutud meed, 
mille HMF-i piirnorm on 80 mg/kg kohta (Sub-
ramanian jt, 2007).

Kokkuvõte

Mesi kui kõrge väärtusega tervislik toiduaine 
võib sisaldada mitmesuguseid erineva pärit-
oluga, vahel ka suurtes doosides mürgiseid ai-
neid. Suurel enamikul juhtudel on selliste ai-
nete sisaldus mees siiski piisavalt madal ning 
mee tarvitamise riski-kasu analüüsi tulemus 
kaldub kindlalt kasu suunas. Siiski ei tohi tähe-
lepanuta jätta selliseid aineid nagu graianotok-
siin, pürrolisidiinalkaloidid ja botulismitoksiin, 
ning tasub olla teadlik pestitsiidide vale kasu-
tamise tagajärgedest.
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Ühe vilistlase eluring
Andres Aland

EMÜ VLI veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetool

170 aasta vältel Tartus loomaarstiks saanute 
seas on sajad erineva saatusega ja saavutus-
tega kolleegid, kes on oma elu ja tegevusega 
selle auväärse elukutse arengusse ning kest-
misesse oma panuse andnud.

Veterinaariamagister Julius Taeker sündis 
16. (28. ukj) veebruaril 1866. a Liivimaa ku-
bermangus Tartus. Pärast üldhariduse oman-
damist Tartu Reaalkoolis immatrikuleeriti ta 
17. (29. ukj) augustil 1885 riigi stipendiaadina 
Tartu Veterinaariainstituuti. 9. (21. ukj) oktoob-
ril 1889 kaitses J. Taeker magistrikraadi tee-
mal „Odontogeneesi andmed sõralistel“ („Zur 
Kentnis des Gebisses Ungulaten“). Veterinaa-
riateaduste magistri kraadi omistas instituut 
talle 20. aprillil (2. mail ukj) 1892.

Küllap olid kooli lõpetamise järgsed või-
malused kodukubermangus erialast tööd lei-
da ebasoodsad ja nii pidigi loomaarst J. Taeker 
pikki aastaid oma elust Venemaa keisririigi lõu-
napoolsetes avarustes mööda saatma. Juba 
1890. aasta kevadel tegeles ta Turgai oblastis 
(tänapäeva Kasahstani keskosas) veiste katku 
tõrjumisega, alates 1892. juulist töötas J. Tae-
ker aga piirkondliku loomaarstina Koktšeta-
vi linnas Akmolinski oblastis (tänapäeval osa 
Põhja-Kasahstanist ja Venemaa Omski oblas-
tist). Hiljem juhatas ta Omskis nii piimandus- 
kui ka veterinaarvelskrikooli. Vahetult enne 
1918. aastal Eestisse naasmist töötas J. Taeker 
kõrgel kohal Venemaa põllutööministeeriumi 
loomakasvatuse osakonnas. Erialase tegevuse 
eest tunnustas keisririik J. Taekerit titulaarnõu-
niku (tsiviilteenistuse IX klass) teenistusastme-
ga.

1918. aastal kodumaale jõudes osales 
J. Taeker loomaarstina Vabadussõjas, saades 
sõjaliste teenete eest Eesti Vabaduse Risti I liigi 
3. järgu ja mälestusmärgi.

Sõjaväes teenis ta sõjaväe varustusvalitsu-
se loomatervishoiu ja hobustega varustamise 
osakonnas, kus erinevatel perioodidel olid te-
ma teenistuskohtadeks osakonna ülema abi, 
loomaarst ja ülem.

Vabadussõja järgselt kuni surmani töötas 
J. Taeker sõjaväe, hiljem põllutööministeeriu-
mi loomatervishoiu peavalitsuses.

Oktoobris 1921 omistati J. Taekerile vete- 
rinaarpolkovniku sõjaväeline auaste, mis no-
vembris 1922 nimetati ümber veterinaar- 
koloneliks.

Arhiivimaterjalidest ei selgu täpsemaid 
põhjusi, aga tõsiasi on, et Tartu Ülikool (TÜ) ot-
sustas magister J. Taekeri kahel korral looma-
arstiteaduskonna professoriks valida (tollane 
praktika lubas magistrikraadiga ülikoolis pro-
fessorina töötada). Järgnev ülevaade ülikooli 

initsiatiivist ja suhtlusest professorikandidaa-
diga tuleb lõpetada tõdemusega, et paraku jäi 
kutsutul – eeldatavalt üha kehvemaks muutu-
nud tervise tõttu – teaduskonna õppejõudude 
hulka kuulumata.

Arhiivitoimiku järgi teatas TÜ ajutine nõu-
kogu oma 23. juuni 1920. a kirjas haridusmi-
nistrile, et ülikooli kuraatori osalusel toimunud 
koosolekul on loomaarstiteaduskonna ettepa-
nekul anatoomia, histoloogia ja embrüoloo-
gia professoriks valitud veterinaariamagister  
Julius Taeker, ning palus valitu ametisse kinni-
tada. J. Taeker pidanuks asendama kodumaale 
Lätti lahkuvat anatoomia, embrüoloogia, histo-
loogia ja võrdleva anatoomia professorit Lud-
vig Kundzinšit.

TÜ valitsus palus 1920. a augusti alguses 
haridusministril sõjaministeeriumis taotleda, et 
J. Taeker sealsetest kohustustest vabastataks 
ja professor saaks algaval õppeaastal alusta-
da oma „ettelugemisi“. Vastavaid samme as-
tus ka ülikool ise: 6. augustil 1920. a saadetud 
kirjas kutsub TÜ valitsus Taekerit teada andma, 
kas viimane ikka võtab koha vastu.

11. augusti vastuskirjas teatas haridusmi-
nister TÜ-le Taekeri kohalekinnitamise lahtise 
olevat, kuna sõjaväest vabastamise küsimus 
polnud ikka veel selgunud. Palve nõusoleku 
saamiseks oli saadetud põllutööministeeriumi 
loomatervishoiu peavalitsuse ülemale August 
Arrasele, kelle asetäitjana J. Taeker töötas, aga 
vastus viibis. Mõni päev hiljem telefoni teel 
asja uurides saadi TÜ-s teada, et põllutöömi-
nisteerium polnud haridusministrile vastanud 
„Taekerist ärarippuval põhjusel, kes polnud 
selgusele jõudnud, kas koht vastu võtta. Pea-
legi viibis viimane Kuressaares tervist paran-
damas ja puhkusel, küll olnud ta lubanud pea-
gi ise TÜ valitsusele kirjutada.“

19. augustil 1920 saabuski Kuressaarest ki-
ri, milles professoriks valitu teatas: „Minul mit-
te võimalik ei ole loomaarstiteaduskonna ana-
toomia, histoloogia ja embrüoloogia professo-
ri kohta vastu võtta.“, allkirjastades teate sõna-
dega „Sõjaväe ülemloomaarsti abi Julius Tae-
ker“. TÜ ajutisel nõukogul jääb selle peale vaid 
sedastada: „Teatavaks võtta. Teaduskonnale 
teatada.“ 25. augustil 1920 palus ülikool hari-
dusministril J. Taekeri professori kohale kinni-
tamine peatada.

21. septembril 1920 toimunud loomaarsti-
teaduskonna nõukogu koosolekul teavitas de-
kaan Karl Happich kohalviibijaid (professo-
rid J. Waldmann ja E. Schröder ning prosek-
tor A. Mālmanis) oma veelkordsest J. Taeke-
rile saadetud palvest koht vastu võtta tähtaja-
ga 20. september, millele aga vastust ei saabu-
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nud. Nõukogu otsustas, et vastamata jätmise-
ga oli kandidaat professuurist loobunud.

Teistkordselt valis TÜ nõukogu loomaars-
titeaduskonna ettepanekul Julius Taekeri ana-
toomia, histoloogia ja embrüoloogia profes-
soriks 20. oktoobril 1922. aastal. 24. oktoob-
ril saadeti haridusministrile palve valitu koha-
le kinnitada, mis neli päeva hiljem ka ära kor-
raldati. Loomaarstide õpetamisele lisandus sel 
korral kohustus lugeda lühikest anatoomia ja 
füsioloogia kursust põllumajandustudengitele.

Arhiivis leidub TÜ rektori Heinrich Koppeli 
allkirjaga teade 6. novembrist 1922. a J. Tae-
kerile tema professoriks valimisest ja koha-
le kinnitamisest. 15. detsembril 1922. a kin-
nitas loomaarstiteaduskonna dekaan K. Hap-
pich professorile saadetud sõnumis: „Ootan 
iga päev Teie siiajõudmist.“ Samas kirjeldas 
ta ka õppetöö korraldust järgnevalt: „anatoo-
mia ettelugemisi loomaarstitudengitele 6 t, 
iga päev 8-9; anatoomia ja füsioloogia ettelu-
gemisi põllumajandustudengitele 4 t, E 9-11, 
N 11-2, R 10-11.“ Oma järgmises kirjas 10. jaa-
nuaril 1923 tuletab dekaan professorile meel-
de, et õppetöö algab 25. jaanuaril ning palub 
tal viivitamata kohale tulla. Samuti informeerib 
ta Taekerit Riia ja Kastani tänaval isiklikult val-
mis vaadatud sobivaist kortereist, lisades kor-
teriperenaiste kohta, et „mõlemad prouad on 
lesed, mulle tuttavad ja väga korrapäralised 
daamid.“

Kuid juba 24. jaanuaril kurdab dekaan 
K. Happich TÜ valitsusele, et J. Taeker pole 
vastanud ega kohale tulnud, kuigi „ettelugemi-
ne“ pidanuks algama, ning palub abinõud tar-
vitusele võtta.

Nende ponnistuste peale sai TÜ valitsus 
27. jaanuaril 1923. a Julius Taekerilt telegram-
mi sõnumiga: „Tervislikel põhjustel pole minul 
võimalik anatoomia professori õppetooli vas-
tu võtta. Sellega ütlen ennast tähendatud ko-
hast ära ja palun vabandada, et otsusega viivi-
tasin.“ Ülikooli valitsus teavitas J. Taekeri loo-
bumisest loomaarstiteaduskonda ja haridus-
ministeeriumi.

Ülikool suutis professuuri täita veel sa-
mal aastal, kui Bernist nõustus Tartusse tule-
ma professor Hans Richter, kes töötas siin kuni 
1933. aastani.

Tartu Veterinaariainstituudi vilistlane dr 
Julius Taeker suri 7. novembril 1923. a vaid 
57-aastasena südamerabandusse ning maeti 
viis päeva hiljem Tartu Maarja kalmistule.

10. jaanuaril 2020. aastal täitub 100 aastat 
päevast, mil Tallinna Kommertskoolis asutasid 
40 loomaarsti Eesti Loomaarstide Seltsi, kelle 

eestseisus valis ühenduse esimeseks esime-
heks veterinaariamagistri dr Julius Taekeri, kes 
aasta hiljem end tervislikel põhjustel eestseisu-
sest taandas.

Põhjustele, miks just temast vastse seltsi 
esimene esimees sai, heidavad mõistvat val-
gust mõtted tollases ajalehes Kaja ilmunud 
järelehüüdest: „J. Taeker paistis meie looma-
arstide peres silma oma haruldaselt heade 
vaimuannete, kõneanni, laialdase hariduse ja 
teadmiste poolest. Kodumaa elu, eriti looma- 
arstide püüete vastu, tundis kadunu elavat hu-
vi. Kuigi kaua kodumaalt eemal viibinud, õppis 
ta siiski, olles mitmesugustel kursustel lekto-
riks, eesti keelt niivõrd põhjalikult tundma, et 
ta muu seas ametivendade hulgas ka kui kee-
le- ja stiilimees silmapaistval kohal ja sõbrali-
kuks nõuandjaks oli. Nüüd leiab viimaks väsind 
süda rahulikku puhkamist kodumaa mullas.“

Need sõnad tähistavad ilmekalt Tartu 
170-aastase veterinaarhariduse aegadeülest 
kullaproovi.

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

Вальдманъ, И. и Неготинъ, Я., АлЬбомъ 
имматрикулированныхъ в Дерптскомъ, 
нынъ Юрьевскомъ Ветеринарномъ 
Институтъ 1848–1898, Юрьевъ, 1898.

Mag. Julius Taeker †, Kaja nr. 300, 9 november 
1923.

E. Ernits, Eesti Loomaarstide Ühingu esimesed 
kakskümmend aastat, ELR 1, 1995.

E. Ernits, Eesti Põllumajandusülikooli loomaarsti-
teaduskond 1848–1998, Tartu, 1998.

RA, EAA. 2100.2.1172.

Foto 1. Magister J. Taekeri haud Tartu Maarja kalmis-
tul (foto: internetist)
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Eesti Loomaarstide Ühingu üldkoosolek 
10.03.2018

Toimumisaeg ja -koht: 10. märts 2018, 
Kreutzwaldi 62, Tartu.

Osalejate arv koos volitustega: 40.

Koosoleku juhataja: Priit Koppel.

Protokollija: Jaan Luht.

Päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine

2. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine

3. ELÜ 2017. aasta tegevusaruanne

4. ELÜ 2017 ja 2018. aasta eelarved

5. Aukohtu aruanne

6. ELÜ revisjonikomisjoni aruanne

7. Konverentsid Veterinaarmeditsiin 2017 ja 
Veterinaarmeditsiin 2018

8. Eetikanõukogu liikmete kinnitamine

9. Juhatuse valimine

10. Revisjonikomisjoni valimine

11. Põhikirja muudatused

12. ELÜ 2018. aasta tegevusplaanid

13. Kohapeal algatatud küsimused

1. Päevakord kinnitati ühehäälselt

2. 2017. a üldkoosoleku protokoll kinnitati 
ühehäälselt.

3. ELÜ 2017. aasta tegevusaruanne

Juhatuse tegevused: suvepäevade korralda-
mine, konverentsi korraldamine, kahe laienda-
tud koosoleku pidamine, kodulehe haldamine, 
liikmeskonna andmebaasi haldamine.

ELÜ liikmeskonda kuulus 10. märtsi 2018 sei-
suga 184 liiget. 2017. aastal lisandus 17 uut lii-
get, lahkus 2 liiget ja suri 1 liige. Ühingul on 
vaid üks liikmemaksuvõlglane.

ELÜ kodulehel oli loetuim teema FVE mesin-
dusalane täiendkoolitus.

ELÜ Facebook’i lehel on 575 jälgijat, 2017. aas-
tal tehti kokku 84 postitust.

Loetuimad postitused Facebook’i lehel olid: 
artikkel mobiilsest loomakliinikust, „In Memo-
riam Mihkel Jalakas“ ja „Merikotka pliimürgis-
tus“.

2017. aasta fotokonkursile laekus 21 pilti „Pa-
rim veterinaarne pilt“ kategoorias ja 36 „Varia“ 
kategooria pilti.

FVE peaassamblee Tallinnas. Kokku oli üritu-
sel 190 osalejat, selle eelarve oli 50 450,40 €, 
osalustasudest laekus 47 547,86 €. Tänu kaa-
satud sponsoritele oli ühingu kulu vähem kui 
3000 eurot. Ka osavõtt oli hea. Tagasiside on 
olnud väga positiivne. Norra kolleegide sõ-
nutsi ei ole viimasel 20 aastal nii hea korraldu-
sega üritust olnud.

Traditsiooniliselt toimus ka enne peaassamb-
leed Põhja- ja Baltimaade ühingute esindajate 
väike koosistumine, mille eesmärgiks on aas-
taid olnud vaadata üle dokumendid ja kujun-
dada ühine seisukoht arutlusele tulevates küsi-
mustes ning vahetada uudiseid.

Norral on süsteem, et kogu patsiendi elulugu 
on andmebaasis, sealsed kolleegid püüdsid 
ideed „maha müüa“ Euroopa Veterinaararstide 
Föderatsioonile, et süsteem loomade laialdast 
liikumist silmas pidades kogu Euroopat hõl-
maks. Nende üritus kukkus aga läbi, sest IT et-
tekanne oli segane ega rääkinud konkreetselt 
asjast.

Norras on põhjapõtradel tuvastatud hirvlaste 
krooniline kurtumustõbi. Soomes on haigust 
diagnoositud ühel põdral, aga loom oli väga 
vana ja haigustekitajat ei tuvastatud.

Seadusandlusest. Priit Koppeli sõnutsi on tu-
lemas seadusemuudatusi veterinaariat puudu-
tavates õigusaktides. Praegu kehtib kolm sea-
dust (veterinaarkorralduse seadus, tauditõrje 
seadus ja loomakaitseseadus) ja neis on vas-
tuolulisi aspekte.

4. ELÜ 2017. ja 2018. aasta eelarved

2017. aasta tulud: planeeritud tulubaas oli 
100 456 eurot, tegelik laekumine 82 388,66 eu-
rot.

2017. aasta kulud: planeeritud oli 99 917,48 
eurot, tegelikud kulud 78 833,41 eurot.

2017. aasta suvepäevade kulu oli suurem see-
tõttu, et novembris on makstud ära ka järg-
miste suvepäevade kohatasu.

2017. aasta eelarve tulem oli seega +3555,25 
eurot.

2018. aastal ei tohiks ajakirja trükikulu tõusta 
üle 5%, nii on trükikojaga kokku lepitud.

2018. aasta planeeritud tulud on 58 260 eurot, 
planeeritud kulud on 51 962,97 eurot, tulemiks 
planeeritud 6297,03 eurot.

Täpsema eelarvega saavad ühingu liikmed tut-
vuda aadressil www.vet.ee/sahtel.

2018. aasta eelarve kinnitatakse ühehäälselt.
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5. Aukohtu aruanne, Toomas Tiirats

2017. aastal koostas aukohus kaks otsust, üks 
on tulemas. Pöördumisi aukohtu poole on 
vähe. Põhiprobleemiks on ikka ja jälle kommu-
nikatsiooni puudulikkus.

Ravivigadega tegeleb Veterinaar- ja Toidu-
amet. Sellesisulisi pöördumisi VTA poole 
oli 2017. aastal 19. VTA küsib läbi Maaelu- 
ministeeriumi sõlmitud lepingu hinnangut 
EMÜ-st.

Toomas Tiirats kommenteerib, et teoreetili-
selt süsteem töötab ja otsuse saab suhteliselt 
kiiresti. Töö käigus on ilmnenud kitsaskohad. 
Aukohus tegeles uurimisorganina. Toimus  
pidev suhtlemine ja pilt sai selgeks, mille põh-
jal sündis otsus. VTA annab konkreetse küsi-
muse ja materjalid. Ekspert ei tea tagamaid 
jms, mis ei pruugi dokumentidest välja tulla. 
Ekspert annab hinnangu, aga VTA jurist kirju-
tab selle kokku kui kohustuse. Puudu on ko-
misjon, kes paneks erinevatest arvamustest 
lõpphinnangu kokku. Kontrolliring tuleb ELÜ ja 
EVSi kätte tagasi saada.

2017. aasta tegevusaruanne kinnitatakse ühel 
häälel.

6. ELÜ revisjonikomisjoni aruanne

Tarmo Niine: revisjonikomisjon tutvus 2017. 
a majandusaasta aruandega, aruanne on kor-
rektselt esitatud.

Kaks kommentaari: 1) raamatupidamisarvel 
on eraldi kulurida raamatupidaja tarkvarale. 
See kulu peaks olema raamatupidamisteenuse 
sees; 2) kõikidel arvetel peab olema vähemalt 
ühe juhatuse liikme allkiri.

Revisjonikomisjoni otsus: MTÜ Eesti Looma-
arstide Ühing on täitnud oma põhikirjalisi ko-
hustusi.

7. Konverents Veterinaarmeditsiin 2017 ja Ve-
terinaarmeditsiin 2018

Ülevaate tegi Liis Käosaar Publicon OÜst.

Veterinaarmeditsiin 2017

Osalejaid oli kokku 520, sponsorite esindajaid 
66, tasuta osalejaid 53, tasulisi osalejaid 401. 
Sponsorfirmasid oli kokku 25. Konverentsi ko-
gutulu oli 67 310,40 €, kogukulu 63 010,01 €, 
tulemuseks oli kasum 4300,39 €.

Viidi läbi küsitlus huvipakkuvamatest teema-
dest tulevikus. Suurloomade sektsioonis pa-
kuti välja järgmisi teemasid: kitsed, hobuste si-
gimine, praktilised juhtumid.

Väikelooma valdkonna eelistused olid: neuro-
loogia, endokrinoloogia, sigimine, esmaabi.

Abiliste sektsioonis sooviti edaspidi kuulata 
loenguid anesteesia, röntgenuuringute ja ultra-
heli teemadel.

Toidusektsioonis märgiti küsitluse vastuseks 
„uut ja huvitavat“.

Veterinaarmeditsiin 2018

Kas tõsta osavõtu ja sponsortasusid 5%? 
Koosoleku otsus oli, et osalus- ja sponsorta-
susid tuleks tõsta kuni 10%, lõplikud otsused 
teeb juhatus. Osalustasu suurenemise vastu 
hääletas kaks liiget. Konverentsi peoõhtu hind 
ei tõuse. Juhatuse arvamus oli, et peoõhtu toi-
mub Big Ben’is.

2018. aasta konverentsil toimuvad ka töötoad. 

Piret Kalmus: laupäev on pühendatud lam-
maste ja kitsede meditsiinile, lektor tuleb Ing-
lismaalt, ta on praktik, kes töötab ka ülikoolis. 
Laupäev on ingliskeelne.

Reede: karjatervishoid, sõratervishoid, lektor 
tõenäoliselt Inglismaalt.

Sektsioonide ühisteema: teraapialoomadest, 
lektor Maarja Tali.

Väikeloomade sektsioonis on reedel teemaks 
endokrinoloogia, töötoa toimumise võimalus 
on veel täpsustamisel.

Konverents Veterinaarmeditsiin 2018 toimub 
Dorpati Konverentsikeskuses 26.–27. oktoob-
ril 2018.

8. Eetikanõukogu liikmete kinnitamine

ELÜ poolsed liikmekandidaadid:

Ann-Mari Anupõld
Reet Reimann
Katri Pentjärv
Kalmer Kalmus
Madis Leivits

Liikmete nimekiri kinnitati ühehäälselt.

9. Juhatuse valimine

Valimiskomisjoni valiti:

Reet Herm
Janne Orro
Ants Kavak

ELÜ juhatuse kandidaatideks esitati:

Toomas Tiirats
Jaan Luht
Priit Koppel
Tiit Siiboja
Hertta Pirkkalainen
Kristiina Kuik-Tõnissoo

Hääletustulemused: Priit Koppel 36, Toomas 
Tiirats 30, Ain Erkmaa 26, Tiit Siiboja 27, Jaan 
Luht 35, Kristina Kuik-Tõnissoo 21, Hertta Pirk-
kalainen 25 häält.

Juhatusse valituks osutusid:

1. Priit Koppel
2. Jaan Luht

ÜHINGU TEGEMISED
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3. Toomas Tiirats
4. Tiit Siiboja
5. Ain Erkmaa

10. Revisjonikomisjoni valimine

Revisjonikomisjoni kandidaatideks esitati:
Tarmo Niine
Kristi Praakle
Sven Müürsepp
Kärt Mäe

Hääletustulemused: Tarmo Niine 37, Kristi 
Praakle 40, Sven Müürsepp 21, Kärt Mäe 22

Valituks osutusid:
1. Tarmo Niine
2. Kristi Praakle
3. Kärt Mäe

11. Põhikirja muudatused

Põhikirja muudatus tuleb teha seoses eeti-
kanõukoguga, aga selleks on vaja ¾ liikmete 
hääli. Sel aastal osavõtt ei ole nii suur, mistõttu 
jäetakse põhikirja muutmine järgmiseks aas-
taks.

12. 2018. aasta tegevusplaanid

Viiakse läbi fotokonkurss, valitakse aasta looma- 
arst, antakse välja elutöö auhind, korraldatakse 
juubelikonverents. Konverentsi püütakse sel 
aastal reklaamida ka piiri taha (seda ei ole va-
rem tehtud).

Suvepäevad „Vormsil vormi“ toimuvad 3.–
5. augustil Vormsil Arnoldi suveresidentsis.

13. Kohapeal algatatud küsimused

Vikipeedia. Tarmo Niine on artiklit täienda-
nud. Järgmisel aastal täitub Eesti Looma-
arstide Ühingu 100. aastapäev. 19. oktoobril 
1919. aastal toimus 18 loomaarsti osavõtul 
Eesti Loomaarstide Seltsi asutamiskoosolek. 
Taasasutamisest (04.10.1988) täitub tänavu 30 
aastat.

ÜHINGU TEGEMISED
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Loomaparasiitide nimetustest
Toivo Järvis

EMÜ VLI emeriitprofessor

Parasitism ehk nugilisus on loomaliigis laialt 
levinud eluviis. Nii on putukatest (Insecta), 
keda on kokku üle miljoni liigi, umbes 5% ehk 
50 000 liiki nugilised. Ämblikulaadseid (Arach-
nida) parasiite on umbes 4300 liiki. Ümarus-
side (Nematoda) umbes 8000 liigist on üle 
3000 (~37,5%) nugieluviisiga. Kõik imiussid 
(Trematoda) ja paelussid (Cestoda) on parasii-
did, vastavalt umbes 3000 ja 1500 liiki. Nagu 
ka ainuraksete alamriigi (Protozoa, Protista) 
eosloomade umbes 2000 liiki.

Kõigile neile parasiitidele on vaja nimetu-
si. Ja mitte ainult liiginimetusi (species), vaid 

kõigi taksonite 
jaoks parasiiti-
de klassifikat-
sioonis. Nimed 
on nugiliste-
le antud sage-
li neile iseloo-
mulike tunnus-
te nagu keha-
ehitus, suurus, 
värvus, leviku-
ala, tabandatav 
loomaliik, asu-
koht organis-
mis jm alusel.

Näiteid.
1. Paramphistomum cervi – vatsakaan (kr para 
– kõrval; amphi – mõlemal pool; stoma – suu; 
ld cervus – hirv). Iminapad (ekslikult nimetatud 
„suudeks“) asuvad keha mõlemas otsas, para-
siteerib mäletsejalistel. Muidugi ei ole siin te-
gemist ehtsa kaaniga (Hirudinea) vaid imius-
siga.
2. Schistosoma bovis ehk veise skistosoom (kr 
schistos – lõhki; soma – keha; ld bos – veis). 
Emasuss asub isasussi „hõlmade“ vahel, moo-
dustades püsipaari.
3. Opisthorchis felineus ehk kassi tagaraig-
lane (kr opisthein – taga; orchis – raig; ld fe-
lis – kass). Raiad (seemnesarjad) asuvad keha 
tagaosas.
4. Diphyllobothrium latum ehk harilik laiuss 
(kr dis – kahekordne; phyllon – leht; botrion – 
pilu; ld latus – lai). Päisel on kaks pilujat imi-
lohku, lülid on valdavalt silmatorkavalt laiad.
5. Taenia pisiformis – karnivooride paeluss (ld 
taenia – pael; pisum hernes; forma – kuju). 
Paeljas kehakuju, vastne (larvotsüst) on herne-
kujuline.
6. Oxyuris equi ehk hobuse naaskelsaba (kr 
oxys – teravnev; oura – saba; ld equus – ho-
bune). Emasusside tagumine kehaosa on pikk 
ja naaskeljalt peenenev.

7. Hyostrongylus rubidus ehk sea peenpiht-
lane, ka sea maouss (kr hyos – laps; strongy-
los – silindriline; ld ruber – punane). Väike pu-
nakas ümaruss.
8. Trichinella spiralis ehk sea keeritsuss (kr 
trichinos – karvjas; ld -ella – vähendussõna; 
spiralis – spiraalne, keeritsjas). Mikroskoopi-
lised karvjad keerdunud vastsed vöötlihastes.
9. Trichuris suis ehk sea piuguss (kr thrix – 
karv; oura – saba; ld sus – siga). NB! Tegemist 
on sisuliselt vale nimetusega. Algselt seda ka-
sutusele võttes arvati, et peenike (karvjas) on 
selle ümarussi sabamine osa. Vahepeal paran-
dati perekonnanimetus Trichocephalus’eks (kr 
kephale – pea), mis on õige, sest karvjas on 
parasiidi peapoolne osa. Nüüdseks on aga esi-
algne nimetus taastatud.
10. Fasciola hepatica ehk harilik maksakaan (ld 
fasciola – riba, sidemeke; hepaticus – maksa-). 
Maksas parasiteeriv puulehekujuline imiuss. 
Tegemist ei ole kaaniga!

Paljudele parasiitidele on aga nimi antud 
väljapaistvate teadlaste auks nende perekon-
nanime järgi. Vaatleme lähemalt mõnede ainu-
raksete nugiliste nimetusi.

1. Trypanosoma brucei
David Bruce (1855–1932) oli Austraalia tropi-
koloog. Maltal viibides diagnoosis ta malta pa-
lavikku surnutel Brucella melitensis’e ja naka-
tas katseliselt selle kultuuriga ahve. Ta tõestas, 
et inimeste nakatumise allikaks oli kitsepiim. 
Aastail 1894–1897 uuris ta Aafrikas naganat 
(üks trüpanosomoosidest, suulu k nagana – 
jõuetu, kasutu) ja avastas selle haiguse tekitaja 
– trüpanosoomi, mis nimetati tema auks Try-
panosoma brucei’ks. D. Bruce osutas, et trüpa-
nosoomide allikaks on metsloomad, aga siiru-
tajaks kärbes Glossina morsitans. 1903. aastal 
Uganda ekspeditsioonil tuvastas ta, et aafrika 
unitõbe põhjustab Trypanosoma gambiense. 
Vastava kirjutise saatis ta Itaalia tropikoloogi 
A. Castellaniga Inglismaale avaldamiseks. Vii-
mane aga tegi teksti mõned muudatused ja 
avaldas kirjutise oma nime all. Selgituseks: A. 
Castellani leidis trüponosoome unitõve hai-
gete verest 1902. aastal, ent ei pidanud neid 
haiguse põhjustajateks. D. Bruce tõestas, et 
unitõve tekitaja siirutajaks on tse-tse kärbes 
Glossina palpalis. Aastail 1908–1920 uuris D. 
Bruce Ugandas veiste teilerioosi ja trüpanoso-
moose. Arvestades, et trüpanosoomide alli-
kaks on ulukkabjalised ja -sõralised, soovitas 
ta nende massilist surmamist.

2. Trypanosoma theileri
Arnold Theiler (1867–1936) oli Šveitsi pro-
tozooloog. 1904. aastal tegi ta kindlaks veiste 

Foto 1. Skistosoomide püsipaar
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rannikupalaviku tekitaja, mis hiljem nimetati 
Theileria parva’ks. 1919. aastal organiseeris ta 
Pretoorias kohaliku ülikooli juurde veterinaa-
riateaduskonna, oli selle dekaan ning troopi-
liste haiguste kateedri juhataja kuni 1927. aas-
tani. A. Theiler esmakirjeldas veiste anaplas-
moosi ja võttis kasutusele trüpaansinise veiste 
piroplasmoosi tõrjeks. Tema nime järgi on ni-
metatud vereeoseliste parasiitide perekond 
(Theileria).

3. Trypanosoma cruzi
Oswaldo Cruz (1872–1917) oli Brasiilia pa-
rasitoloog. Katku ilmnemine Brasiilias sun-
dis valitsust looma biopreparaatide instituudi, 
O. Cruz määrati selle direktoriks. Tema juhti-
misel uuriti instituudis malaariat ja ankülosto-
moosi, tegeleti seroteraapia, hematoloogia ja 
entomoloogiaga. O. Cruz organiseeris laialdast 
kollapalaviku ja malaaria tõrjet Brasiilias.

4. Leishmania donovani
William Leischman (1865–1926) oli Inglise tro-
pikoloog, Cambridge’i ja Oxfordi ülikooli sõ-
jameditsiini kõrgema kooli patoloogia profes-
sor. 1900. aastal kirjeldas ta indiapärase nime-
tusega haiguse kala-azari (vistseraalne leišma-
nioos) tekitajat. W. Leischman uuris ka spiro-
hetoose (puukide vahendusel leviv taastuv 
tüüfus).

Charles Donovan (1863–1951) oli Inglise 
mikrobioloog, parasitoloog, entomoloog. Aas-
tail 1891–1920 töötas ta Indias sõjaväe- ja tsi-
viilarstina. 1903. aastal isoleeris C. Donovan 
kala-azari haigelt parasiidi, mis nimetati Leish-
mania donovan’iks.

5. Eimeria leuckarti
Theodor Eimer (1843–1898) oli Saksa zoo-
loog. Alates 1875. aastast töötas ta zooloogia 
ja võrdleva anatoomia professorina Tübingeni 
ülikoolis. Tegeles evolutsiooniteooria küsimus-
tega. T. Eimeri kõige tähtsam avastus oli hiire 
koktsiidide elutsükli kirjeldamine. See koktsii-
dide perekond nimetati hiljem Eimeria’ks. Ta 
uuris ka liblikate (Papilionidae) süstemaatikat.
Karl Rudolph Leuckart (1822–1898) oli Saksa 
parasitoloog, faunist, süstemaatik, zooloog, 
bioloog. Ta avaldas töid organismide ehituse 
otstarbekusest, väliskuju ja funktsiooni suhe-
test, nägemis-
elundite võrdle-
vast anatoomiast 
jpm. K. Leuckart 
võttis kasutu-
sele eosloomade 
klassi, koktsiidi-
liste seltsi jm süs-
temaatiliste tak-
sonite mõisted. 
Keelusside bio-
loogiat uurides 
tõestas ta, et küü-
nisjalgsed ja pael-

jad vormid on ühe ja sama organismi noored 
ja täiskasvanud isendid. K. Leuckart uuris nu-
dipaelussi Taenia saginata, maksa kakssuulase 
(Distomum), keeritsussi jt arengut ning kirjel-
das mitmeid uusi parasiidiliike. Koostöös oma 
tuntumate õpilastega (A. Looss, F. Fülleborn, 
M. Braun, H.B. Word, C.W. Stiles, M. Lühe) il-
mus üleilmselt tuntud trükis „Die Parasiten 
des Menchen und ihren herrührenden Krank-
heiten“ (1863–1876). Oma elutööga lähendas 
K. Leuckart meditsiini ja veterinaariat bioloo-
gia ja zooloogiaga.

6. Sarcocystis miescheriana
J.F. Miescher (1811–1887) oli Saksa patoloog. 
Ta avastas 1843. aastal sea lihastes sarkospo-
riidid (lihaseoslased), mida hakati kutsuma 
„Miescheri kotikesteks“.

7. Prk Babesia
Viktor Babeš (1854–1926) oli Rumeenia pato-
loog, immunoloog, mikrobioloog, parasito-
loog. Ta seostas patoloogilist leidu parasiiti-
dega. Töötades 
Bukaresti ülikooli 
meditsiiniprofes-
sorina ning Bak-
terioloogia ja pa-
toloogia instituudi 
direktorina ühen-
das ta õppe- ja 
teadustegevust. 
Tema initsiatiivil  
hakkas ilmuma 
ajakiri „Bakterio-
loogia ja patoloo-
gia instituudi aas-
taraamatud“. Ta 
avastas haigete uriinis tuberkuloositekitajaid 
ja tõestas, et paljud nakkushaiguste tekitajad 
suudavad tungida organismi vigastamata naha 
kaudu. V. Babeš tegi kindlaks, et passiivne im-
muunsus võib üle kanduda ühelt organismilt 
teisele. Ta avastas inimese hemorraagilise sep-
titseemia ja veiste punakusesuse (babesioosi) 
tekitaja. Viimane avastus oli epohhiloov. V. Ba-
beši käsitluses oli haigus keeruline protsess, 
milles osalevad aktiivselt nii parasiit kui ka ta-
bandunud organism, aga samuti väliskesk-
konna tegurid.

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

Google: teave teadlaste kohta.

Järvis, T. Loomaparasiitide nimetuste alane ter-
minisõnastik. TERMEKI andmebaas, 2015.

Tšebotarjov, R. Spravotšnik po veterinarnoj i 
meditsinskoj parazitologii. Minsk: Nauka i 
tehnika, 1971.

Valdes, A. Veski, J.V. Ladina-eesti-vene meditsii-
nisõnaraamat I ja II. Tallinn: Valgus, 1982 ja 
1983.

Wikipedia: teave teadlaste kohta.Foto 2. Karl Rudolph Leuc-
kart

Foto 3. Viktor Babeš
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Rahvusvaheline veterinaarnefroloogia kongress 
Bukarestis
Marit Veeber

Terveks Loomakliinik

Käesoleva aasta 23.–24. veebruaril toimus Bu-
karestis Rumeenia veterinaarnefroloogia seltsi 
HEMODIALIVET korraldatud, järjekorras juba 
teine rahvusvaheline veterinaarnefroloogia 
kongress. Üritusele oli kogunenud 468 osale-
jat 14 riigist.

Lisaks ettekannetele, mis käsitlesid neeru-
puudulikkuse uuemaid biomarkereid, ägeda 
ja kroonilise neerupuudulikkuse ravi lähtuvalt 
nende kahe vormi erinevatest põhjustest, ja 
ravi üsna erinevatest eesmärkidest, ning teis-
te haiguste medikamentoosset ravi neerupuu-
dulikkusega patsientidel, tuli ettekandmisele 
ka üsna mitu interdistsiplinaarset ettekannet. 
Näiteks algas kongress ülevaatega neerupuu-
dulikkust põhjustavatest parasitoosidest, mis 
on Rumeenias ja lähipiirkonnas küllalt levinud, 
kuid mis tänu kliima soojenemisele ja lemmik-
loomadega reisimisele kindlasti enam endee-
milised ei ole. Sellele järgnesid kuseteede um-
mistuste ja kaasasündinud defektide ning nen-
de endoskoopilise diagnostika ja ravi (mis hõl-
mab näiteks kuseteede stentimist) teemalised 
loengud. Nefrokardioloogia teemalises vest-
lusringis kõneldi ka neeru- ja südamehaigus-
te kokkupuutepunktidest ning toimus paar kar-
dioloogiaalast loengut, milles vaadeldi näiteks 
aordi tromboosi kassidel ja kongestiivset sü-
damepuudulikkust. Laboritulemuste interpre-
teerimise teemalises loengus sai meenutada 
sisehaiguste diagnoosimise põhitõdesid ning 

sellele järgnenud interaktiivses juhtumiarute-
lus kohe oma laboritulemuste tõlgendamise 
oskusi proovile panna.

Kongressi lõpetas aruteluring, milles lekto-
rid käsitlesid koos erinevaid kliinilisi juhtumeid, 
kus ravivahendina oli kasutatud hemodialüü-
si. Oli rõõm tõdeda, et ka veterinaarmeditsii-
nis on järjest paremad vahendid neeruhaigus-
te diagnostikaks ning et järjest enamatele loo-
maarstidele on kättesaadavad kaasaegsed ra-
vi- ja diagnostikavahendid.

Peale loengute toimus ürituse raames ka 
raamatuesitlus: üks kongressi eestvedajaid, 
Dr. Alexandru Vitalaru tutvustas oma uut raa-
matut „Peritoneal Dialysis in Small Animals“.

Kongressil olid esindatud ka mitmed me-
ditsiinitehnika-, ravimi- ja loomatoidufirmad, 
kes ürituse toimumisele olid oma õla alla pan-
nud, samuti erialaorganisatsioonid nagu üri-
tuse peakorraldaja Rumeenia veterinaarnefro-
loogia selts ning Rumeenia ja Türgi erakorrali-
se veterinaarmeditsiini seltsid.

Juba on välja kuulutatud ka kolmanda rah-
vusvahelise nefroloogiakongressi toimumise 
aeg 22.–23. veebruar 2019. Sisehaigustest hu-
vitatud kolleegidele, kes soovivad lisaks oma 
teadmiste täiendamisele ja värskendamisele 
avastada sellist Euroopa nurka, kuhu muidu 
ehk ei satuks, julgen seda üritust soojalt soo-
vitada.
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Veterinaarepidemioloogide ühingu 
aastakonverents 2018 Tallinnas
Anri Timonen1, Kerli Mõtus1, Elisabeth Dorbek-Kolin2, Kaari Reimus2, 
Andres Aland2, Arvo Viltrop2

1EMÜ VLI kliinilise veterinaarmeditsiini õppetool  
2EMÜ VLI veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetool

Rahvusvahelise Veterinaarepidemioloogia ja 
Preventiivmeditsiini Ühingu (ingl Society for 
Veterinary Epidemiology and Preventive Me-
dicine – SVEPM) 36. aastakonverents toimus 
Tallinnas Viru hotelli konverentsikeskuses 21.–
23. märtsil käesoleval aastal. Peamiselt vete-
rinaarepidemiolooge koondav SVEMP asutati 
1982. a ja see korraldas oma esimese aasta-
konverentsi juba järgmisel aastal Southampto-
nis, Suurbritannias. Esimesel ligi paarikümnel 
aastal korraldati konverentse ainult Suurbritan-
nias või Iirimaal, kuid alates 2001. aastast on 
üritus ka teistesse Euroopa riikidesse laiene-
nud. Aastal 2007 kogunesid veterinaarepide-
mioloogid Eestile seni kõige lähemale – Hel-
singisse. Hetke seisuga kuulub SVEPM liik-
meskonda üle 250 teadlase 24st riigist.

Traditsiooniliselt alustati seekordsetki kon-
verentsi esimese päeva hommikul toimunud 
töötubadega. Töötubade eelküsitlusel välja pa-
kutud teemade valik oli lai: osalejatel oli või-
malik tutvuda erinevate statistiliste meetodite-
ga, õppida interaktiivset andmete visualiseeri-
mist ning modelleerimist. Epidemioloogia tule-
viku üle arutlev töötuba oli äärmiselt populaar-
ne ja huvitav, aidates mõista erinevate teguri-
te mõju epidemioloogiavaldkonna võimalikule 
tulevikule.

Konverents avati esimese päeva pärastlõu-
nal, ja see jätkus esimese ettekandesessiooni-
ga. Kõik sessioonid toimusid traditsiooniliselt 

samas saalis, mis annab osalejatele võimalu-
se kaasa mõelda teemadel, millega võib-olla 
igapäevatöös sageli kokku ei puutu, ning ärgi-
tab alati huvitavaid diskussioone. SVEPM kon-
verentsi teeb eriliseks see, et suulise ettekan-
de tegijaid on suhteliselt vähe (kokku 20), kuid 
neile kõigile nähakse ette piisavalt aega tee-
ma põhjalikuks avamiseks ning järgneva dis-
kussiooni juhtimiseks. Et suulise ettekande va-
likusõel on väga tihe, siis on ettekannete tea-
duslik kvaliteet alati väga kõrge.

Kogu konverentsi vältel oli osalejatel või-
malus tutvuda stendiettekannetega. Kokku esi-
tati konverentsile 68 stendiettekannet, mis kä-
sitlesid erinevaid epidemioloogilisi uuringuid. 
Osal autoritel oli loengusessioonide lõpus või-
malus oma postreid kaheminutiliste kiidukõne-
dega tutvustada. Selline oma teadustöö kont-
sentraadi kuulajate ette „heitmine“ (poster 
pitch) on väga õpetlik kogemus, sest juhtub 
kindlasti tulevikuski, et aeg oma töö ja tege-
vuse tutvustamiseks on häirivalt piiratud. Oma 
tööd ja stendil esitatut kiitma oli valitud ka kaks 
Eesti delegaati: Anri Timonen ja Tarmo Niine.

Konverentsil esitatud ettekanded olid jaota-
tud teemasessioonideks, millest kolm esimest 
toimusid konverentsi avapäeval. Ettekannete 
seeria alustuseks tutvustas kutsutud kõnele-
ja, professor Päivi Rajala-Schulz Helsingi Üli-
koolist, epidemioloogia rolli produktiivlooma-
de heaolu tagamises ja haiguste ennetamises. 

Foto 1. SVEPM 2018 osalejad (foto: Annika Haas)
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Järgnesid sessioonid mitmetegurilisest ana-
lüüsist ning kroonilistest haigustest.

Esimese konverentsipäeva lõpetuseks oli 
korraldatud tervitusvastuvõtt ja õhtusöök Eesti 
Vabaõhumuuseumi Kolu kõrtsihoones. Osale-
jatel oli võimalus omavahel tutvuda ja kohtu-
da sõpradega. Õhtusöögil sai kindlasti igaüks 
kõhu täis – lauad olid kaetud nii liha-, kala- kui 
ka taimsete roogadega. Atmosfäär oli kodune 
ja meelelahutust pakkus muusik, kes mängis 
erinevate traditsiooniliste muusikainstrumenti-
dega. Temaga üheskoos musitseerimist proo-
vides võis mõnelgi osalejal tekkida mõte muu-
sikukarjääri alustada.

Neljapäeval toimusid ettekanded haiguste 
ennetamise, lindude gripi, võrgustikuanalüüsi 
ja veterinaarjärelevalve teemalistel sessiooni-
del. Haiguste ennetamise sessioonil tutvusta-
ti meetodeid loomatervishoiupoliitika paranda-
miseks, emiste vaktsineerimisega sigade sal-
monelloosi vältimist ning erinevate tehnoloo-
giate abil lammaste lonke määramist. Lindude 
gripi sessioonil keskenduti nakkuse geograafi-
lise leviku ennustatavusele ja haiguse leviku-
le vabalt peetavatel partidel Vietnamis. Võr-
gustikuanalüüsi sessioon käsitles Salmonella 
Dublin’i genotüpiseerimise kasutamist haigus-
tekitaja ülekandemooduste selgitamisel, või-
malikku marutaudi levikut Austraalia koerapo-
pulatsioonis ning veiste liikumist Põhja-Iirimaa 
karjade vahel. Päeva viimasel sessioonil kõnel-
di muuhulgas antibiootikumiresistentsuse sei-
re hindamisest ja One Health kontseptsiooni 
rollist loomahaiguste järelevalves.

Sessioonide vaheaegu täitnud kohvipausi-
de valikust ei saa kindlasti mainimata jätta Ees-
ti kohukesi, mida välismaalased suure huviga 
uudistasid ja maitsesid.

Traditsiooniline galaõhtu toimus Tallinna 
Lauluväljakul neljapäeva õhtul. Sel peol esine-
sid Eesti etnobänd „Folksell“ ja Tallinna Teh-
nikaülikooli rahvatantsijad. Publik sai koge-
nud juhendajate saatel eesti rahvatantse ka 
ise proovida. Pidutsemine jätkus elektroonili-

se muusika saatel kuni südaööni. Rahvatant-
sud olid kindlasti ürituse tipphetk, kuid õhtu ei 
piirdunud ainult tantsimisega – valiti ka konve-
rentsi parim stendiettekanne ja anti üle konve-
rentsi parima noorteadlase auhind. Mainima-
ta jätta ei saa muidugi maitsvat sööki ja jooki, 
mis olid tähtis osa sellest vahvast õhtust.

Reede varahommikul koguneti taas loen-
gusaali, kus käsitlemist leidsid olulisemad vii-
rushaigused ja antibiootikumide kasutamine. 
Viirushaiguste sessioonil tutvustas Imbi Nur-
moja Veterinaar- ja Toidulaboratooriumist siga-
de aafrika katku epidemioloogiat Eestis. Kon-
verentsi lõpetuseks sai sõna teine kutsutud kõ-
neleja, doktor Klaus Depner Friedrich Loeffleri 
Instituudist Saksamaalt, kes arutles sigade aaf-
rika katku aktuaalsete küsimuste üle Euroopa 
perspektiivis. Pärast konverentsi oli osalejatel 
bussiekskursiooni ja giidi abil võimalus tutvu-
da Tallinnaga.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et konverentsil ja-
gatud informatsiooni mahukus ning teemade 
lai valik andsid kindlasti igaühele midagi uut 
ja huvitavat ning silmaringi laiendavat, ka neis 
teemades, millega igapäevaselt ei tegelda.  

Foto 2. Postersessioon on alati konverentsi oluline osa (foto: Annika Haas)

Foto 3. Imbi Nurmoja Veterinaar- ja Toidulaboratoo-
riumist rääkimas sigade aafrika katku epidemioloo-
giast Eestis (foto: Kerli Mõtus)
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SVEPM 2018 korraldajad

Eesti Maaülikool:  Arvo Viltrop, Andres Aland, Kerli Mõtus, Kaari Reimus
OÜ Publicon:  Laurits Leima, Angela Vuks, Grete Mark
ELÜ:  Priit Koppel

Üldiselt jäi konverents meelde oma pingevaba 
atmosfääriga – tegu oli pigem vanade heade 
sõprade kokkusaamise kui tõsise ja kuiva tea-
duskonverentsiga. Toitlustus oli suurepäraselt 
korraldatud, pikkade loengupäevade jooksul 
ei pidanud nälga kannatama. Konverentsi su-
juv korraldus sai rohkesti kiidusõnu ning selle 
eest täname OÜ Publiconi meeskonda eesot-

sas Laurits Leimaga. Oma osa oli konverentsi 
teoks saamisel ka ELÜ-l, mille eest korraldus-
toimkond on ütlemata tänulik president Priit 
Koppelile. Samuti kuuluvad meie siirad tänu-
sõnad kõigile üritust toetanud sponsoritele.

Järgmisel aastal kohtuvad veterinaarepide-
mioloogid 27.–29. märtsil Utrechtis, Hollandis.

Foto 4. Galaõhtusöögil said osalejad kogenud juhendajate saatel proovida eesti 
rahvatantse (foto: Annika Haas)
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Rahvusvahelise Loomaarstiüliõpilaste Ühingu 
liikmete kokkusaamine Londonis ja Tartus
Minna Latva-Somppi

5. kursuse veterinaarmeditsiini üliõpilane

Rahvusvaheline Loomaarstiüliõpilaste Ühing 
(The International Veterinary Students’ As-
sociation – IVSA) asutati 1953. aastal Saksa-
maal. Ühingu eesmärk on julgustada looma-
arstiüliõpilasi kasutama enda teadmisi nii loo-
made kui inimeste hüvanguks, toetada loo-
made heaolu paranemist kõikjal maailmas 
ning tõhustada koostööd erinevate riikide loo-
maarstiüliõpilaste ühingute ja teiste rahvusva-
heliste organisatsioonide vahel.

IVSA korraldab kaks korda aastas suuri 
kongresse ja sümpoosioneid, kus üliõpilased 
tutvustavad ka oma koole. Lisaks sellele kor-
raldatakse väiksemaid konverentse ja grupiva-
hetusi, kus üliõpilased külastavad lühiajaliselt 
teisi loomaarstiõpet andvaid ülikoole.

IVSA Eesti asutati 2015. aastal. Sellest ajast 
alates on Eesti veteri-
naariaüliõpilased võt-
nud osa ühingu kor-
raldatavatest rahvus-
vahelistest kongressi-
dest ning organisee-
rinud üritusi ka meie 
ülikoolis. Näiteks orga-
niseerisime 2017. aas-
ta detsembris hobuste 
söötmise loengupäe-
va. Oleme teinud kaks 
grupivahetust – Brnos-
se Tšehhis ja Cluj Na-
pocasse Rumeenias. 
Sel korral saime kutse 
Londoni Kuninglikust 
Veterinaaria kolledžist 
(Royal Veterinary Colle-
ge – RVC).

Briti külalislahkus

Möödunud aasta oktoobris veetsid IVSA Eesti 
liikmed hämmastava nädala Londonis. IVSA 
liikmed RVCst soovisid teha grupivahetuse 
eelkõige kahe veterinaariakooliga: Leipzigi Üli-
kooliga Saksamaal ja Thessaloniki Ülikooliga 
Kreekas. Kuna üritus kujunes väga mastaap-
seks, otsustati kutsuda kõigi riikide IVSA tu-
dengeid. Kokku osales üritusel 50 üliõpilast 15 
riigist, s.h Indoneesiast, Ghanast ja Lõuna-Ko-
reast.

Selle nädala jooksul veetsime aega ka-
hes RVC ülikoolilinnakus – Camdenis Londoni 
kesklinnas ja pealinnast 27 km kaugusel asu-
vas Hawksheadis. Võõrustajad korraldasid 
meie jaoks mõndagi huvitavat: saime proovi-

Foto 3. Vasikad anatoomia õppimiseks Londoni 
Camdeni ülikoolilinnakus (foto: IVSA Eesti)

Foto 2. IVSA RVC liikmed Tartu Raekoja platsis  
(foto: IVSA Eesti)

Foto 1. IVSA Eesti liikmed RVC Hawksheadi ülikoolilinnakus (foto: IVSA Eesti)
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da rektaalse uurimise arvutisimulatsioone ja 
nägime laboris mikroskoobi all viljastumist. 
Õppisime, kuidas anda utele sünnitusabi, ka-
sutades selleks lamba vaagnaluudest tehtud 
plastkarpi paigaldatud mulaaži, kus „talledeks“ 
olid mänguasjad. Meile peeti loeng kohali-
kust metsloomade populatsioonist ning saime 
proovida oma lahkamisoskusi rebaste, hirve-
de ja siilide peal. Ühel õhtul saime proovida ka 
kohalikke folktantse. Laupäeval riietasime end 
uhkelt, et minna Royal Ascoti hobuste võidu-
ajamisele, kus mõned õnnelikud nägid ka ku-
ninganna Elisabethi. Minu jaoks oli aga parim 
osa just uute inimestega kohtumine ning või-
malus kogeda IVSA „hinge“ – olla osa suurest 
veterinaarmeditsiiniüliõpilaste perest!

Talvevõlumaa Eesti

Märtsi alguses olid meil külalised Londonist. 
Õnneks näitas Eesti talv oma ilusat palet, nii 
et saime selle nädala jooksul nautida õues ole-

mist. Näitasime külalistele meile igapäevaseid, 
kuid neile uusi asju: viisime külalised Meeni-
kunno matkarajale loodust nautima, Tartu lu-
meparki lumetuubidega sõitma ning lodjakotta 
sauna. Meie vaprad sõbrad proovisid isegi jää-
augus ujumist! Samuti tehti külalistele EMÜs 
ning üliõpilaslinnakus ringkäik ning peeti loen-
guid: professor Arvo Viltrop rääkis sigade 
Aafrika katkust, Elisabeth Dorbek-Kolin var-
jupaigaloomade meditsiinist ning Madis Lei-
vits lindude meditsiinist. Muidugi mõista said 
meie külalised osa Tartu ööelust. Nädal lõppes 
Eesti-Soome kultuuri tutvustava õhtusöögiga, 
kus valmistasime Soome karjalapirukaid. Sel-
liste ürituste organiseerimine on suur projekt, 
kuid õnneks saime ülikoolist palju abi. Meie 
jaoks oli see kogemus unustamatu!

IVSA Eesti kohta leiab rohkem infot aad-
ressilt https://ivsaestonia.wixsite.com/ivsaes-
tonia.

Facebook’is leiab meid: IVSA Estonia.

Foto 5. IVSA kokkusaamise korraldajad ja külalised RVC T-särkides Hawksheadi ülikoolilinnakus (foto: IVSA 
RVC)

Foto 4. Külalistega IVSA RVCst Tartu lumepargis lumetuubidega sõitmist nautimas (foto: IVSA Eesti)
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Veiste pügaraia tõrje ajastu 1894–1983
Taimi Parve

Rakvere rajooni peaveterinaararst aastatel 1955–1986

Lääne-Virumaalt alguse saanud koostöö 
Moskva teadlastega viis kogu Eesti karjade 
vabastamiseni pügaraiast, edasi karusloo-
made sama haiguse tõrjeni Euroopas ja ka 
USA-s.

1894. aastal kirjeldas veiste pügaraiga too-
kordne Viru-Järva kreiside loomaarst Mihkel 
Treumann kui kariloomade salakoid, mis levis 
eriti niisketes, soistes lepavõsastunud paikkon-
dades. Neid alasid oli siinseis kreisides enne 
suuremaid maaparandustöid küllalt, oli küllalt 
ka 1949. aastast edasi, kolhooside algusaastail. 
Nimetan selle aastaarvu sellepärast, et isikli-
ke kogemuste kohaselt Kadrina piirkonna kar-
jades see haigus küll algas, kuid levik polnud 
veel kõige hullem. Karjade ühistamisel toimus 
värske otsenakkus ja levik laienes: kui keskmi-
ses talus peeti paari-kolme noorlooma oma 
karja järelkasvuks, siis ühistatud karjades oli 
neid juba mitukümmend koos. Ohtlikuks muu-
tus olukord siis, kui levinud seentõbi nakatas 
ka inimesi, eriti lapsi, ja muutus meditsiinili-
seks probleemiks kui nakatunuil juuksed väl-
ja langesid. Seentõve ravi oli tollal (asjatund-
matuse tõttu) üpris pikk. Sellest tulenesid sani-
taar-epidemioloogiajaamade tervisekaitsearsti-
de poolt rängad etteheited veterinaararstidele. 
Etteheiteid ilmus ka ajalehes.

Raviks kasutati viiekümnendatel-kuueküm-
nendatel väga mürgise DDT rea preparaate na-
gu heksakloraani jt. Neid kasutasid veterinaa-
rid õlilahuses, sageli ka kummikinnasteta, mi-
da polnud alati õieti saadagi. Ka õlid ise võisid 
olla kahjulikud. Nimetatud preparaadid kahjus-
tasid tegelikult ravijate endi maksa ja neerusid.

Pügaraia tõrje võimalusi otsides 
Koostöö Moskva teadlastega

Etteheited inimeste haigestumise pärast sun-
disid mind lahendusi otsima. Alul üllatav, hil-
jem ülitõhus lahendus avanes, kui kuueküm-
nendate lõpul toimus Tartus EPAs üleliiduline 
veterinaariakonverents. Seal esines ka aka-
deemik Arutjunjan (Artjom) Hristoforovitš Sar-
kissov kirjeldusega, kuidas tema juhitav tead-
laste-mikrobioloogide grupp on teinud edu-
samme pügaraia vaktsiini väljatöötamisel. Va-
rem ei olnud sellest infot avaldatud, kuna tööd 
peeti katsejärgus olevaks.

Konverentsi vaheajal pöördusin vahetult 
akadeemik Sarkissovi poole, tutvustasin end 
talle ja informeerisin teda, et Rakvere rajoonis 
on tõsised probleemid pügaraiaga. Ja eriti sel-
lest, et rajoonis töötab Viru kolhoosi Haljala bio- 
tsehh, kus seni on toodetud antibiootikume 
pügaraia raviks. Et minu arvates oleks seal või-
malik ka vaktsiini toota. Ühtlasi pakkusin meie 

veterinaaride poolt koostööd. Jutuajamine 
lõppes sellega, et akadeemik tegi Rakvere ra-
jooni naispeavetarstile komplimendi: „Te olete 
väga elegantne, madam!“ Kuid head suhted, 
mis olid sel konverentsil saanud alguse isikli-
ku kontakti abil, osutusid väga viljakateks ning 
lõpptulemus rahvusvaheliselt tuntuks.

Nii algas aastaid kestnud ülihuvitav koos-
töö Moskva teadlaste, Viru kolhoosi ja selle 
Haljala biotsehhi erakordse kollektiiviga, mil-
le juures minu kui Rakvere rajooni peavetarsti 
ülesanne oli administratiivne asjaajamine vakt-
siinitootmise käivitamiseks, organisatsiooni 
loomine, suhtlemine võimudega ning biotseh-
hile asjatundlike veterinaararstide leidmine – 
nii tsehhi jaoks kui riikliku kontrolli ülesanne-
tesse.

Preparaat LTF-130 (pügaraia vaktsiin 
veistele) – tootmise praktiline 
käivitamine

Et üldse alustada, oli vaja saada kolhoosi ju-
hatuselt taotlus vetvalitsusele, sealt omakorda 
taotlus Moskvasse Veterinaaria Peavalitsusse.

Biotsehh oli Viru kolhoosis loodud esimees 
Kalju Heinla ajal ja algatusel juba viiekümnen-
datel aastatel, söödaantibiootikumide tootmi-
seks loomade jaoks. Kolhoosi esimeheks oli 
tol ajal uuesti Kalju Heinla (pärast „mitteklas-
sikaliste kaubanduslike operatsioonide“ eest 
nõukogude seaduste järgi vangistuses viibi-
mist). Päris kohe polnud ta nõus katsetama 
uue preparaadi – vaktsiini – tootmisega. Ta ise 
oli aga biotsehhi kui tootmisüksuse algatajana 
juba alul lubanud vajadusel teha ka innovat-
sioone. Nüüd oli põhjust seda taas meelde tu-
letada. Nii saime lõpuks kokkuleppele, et uut 
toodet – pügaraia vaktsiini – võib hakata toot-
misse juurutama. Vajaduses ei olnud põhjust 

Foto 1. Viru kolhoosi Haljala biotsehhi 20. aastapäev. 
Vasakult istuvad biotsehhi laborandid, seisavad Vi-
ru kolhoosi esimees Toomas Varek, akadeemik Arut-
junjan (Artjom) Hristoforovitš Sarkissov ja Taimi Par-
ve, paremal istub Moskva esindaja (foto: Taimi Par-
ve erakogu)
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kahelda – veterinaarne aruandlus näitas hai-
guse jätkuvat esinemist. Kui algas tegelik töö  
juba elusvaktsiinidega ja tuli teha esimesed  
investeeringud, oli Viru kolhoosi esimeheks 
valitud Toomas Varek, kes suhtus kolhoosi  
Haljala biotsehhi tegevusse arusaamisega – 
sellest kujuneski majandile tulus ja prestiižikas 
abitootmine.

Rakvere rajooni Viru kolhoosi Haljala bio- 
tsehh oli kogu aeg olnud üks erakordne toot-
misüksus, mille organiseerimise juures mul 
peavetarstina oli võimalus ja ka ülesanne algu- 
sest peale kaasa tegutseda, alates tegevus- 
lubade põhjendatud taotlemisest, jätkates tea-
dusliku konsultatsiooni korraldamise ja lõpeta-
des riikliku kontrollifunktsiooni täitmisega.

Edasi oli see minu kui peavetarsti üles- 
anne.

Märkus: biotsehhile vaktsiinide kui biotoo-
dangu tootmise loa saamise raskeim filter oli 
olude põhjendamine NSVL Põllumajandusmi-
nisteeriumi Veterinaaria Peavalitsuses, sest N 
Liidu peaepizootoloog Pavel Petrovitš Rahma-
nin alustas mu alusdokumente üle vaadates: 
„Siiski – kas Te mõistate, mida taotlete? Эта 
продукция не принадлежит колхозу! Tuleb 
kanda kogu vastutust tulemuste eest.“ Ja lu-
ges ette kolm põhilist vastutusala, mille täit-
mise kohta andsin Rakvere rajooni riikliku vet- 
inspektorina ametliku allkirja: 1) laboritööle 
kõrgema haridusega vetarstid, kel tuli läbida 
täiendkoolitus Moskva Veterinaarakadeemias; 
2) steriilsuse garantii tootmisruumides ja per-
sonali poolt; 3) pidev süsteemne riiklik kontroll 
nii töö kui toodangu üle.

Haljala biotsehhi esmase olulise kuulsuse 
tõi antibiootikumi griseofulviini tootmine pü-
garaia raviks. Seda kasutati kogu Eestis. Toot-
mise korraldamisel oli tähtis roll majandi pea-
vetarstil Ilmar Lanil, kellel õnnestus kutsuda 
tööle biotsehhi juhatama Karl-Jaan Aavik Tal-
linna Linnuvabrikust. Aavik osutus kõrgetase-
meliseks, väga ausaks ja teovõimeliseks bi-
otsehhi tegevuse suunajaks. Järgnevalt sellest 
minu kirjapandud tekst K.-J. Aaviku eluloost:

1. Karl-Jaan Aavik juurutas Haljala biotseh-
his esmalt antibiootikumi griseofulviini tootmi-
se pügaraia tõrjeks, mida kasutati edukalt Eesti 
karjades.

2. Kui Viru kolhoosile oli rajooni peavetars-
ti (T. Parve) ja Põllumajandusminiteeriumi ve-
terinaariavalitsuse (juh Ivar Soidro) poolt orga-
niseeritud tootmisluba patenteeritud vaktsiini 
LTF-130 tootmiseks, siis oli K.-J. Aavik see, kes 
tegi pidevat koostööd Moskva Kovalenko-ni-
melise Eksperimentaalse Veterinaaria Teadus-
liku Uurimise Instituudi teadlastega eesotsas 
akadeemik Artjom Hristoforovitš Sarkissoviga, 
ja juhtis aastatel 1971–1996 veiste pügaraia 
vaktsiini LTF-130 evitamist ja tootmist ning 
kaubastamist.

3. Hiljem juurutas biotsehh preparaadi 
Mentavac tootmist karusloomade mikrospo-

ridioosi ning kaamelite trihhofüütia vastu, vii-
mast kasutati NL idapiirkondades.

Vaktsiinide tootmine toimuski nõutaval ta-
semel just Karl-Jaan Aaviku väga korrektsel ja 
rangel juhtimisel. Mõlema preparaadi tootmi-
se üle oli pidev kohapeal teostatud riiklik kont-
roll, sisekontrolli ülesandeid täitis vetarst Kun-
nos. Haljala biotsehhis toodetud kõnesolevaid 
preparaate kasutati edukalt kogu Eestis ning 
ka üle kogu Nõukogude Liidu väga heade tule-
mustega. Karusloomade vaktsiin Mentavac oli 
nõutud ka välismaal ja seda eksporditi Skan-
dinaaviamaadest Norrasse, Rootsi ja Taani, 
ka Madalmaadesse, Bulgaariasse, Ungarisse, 
Mongooliasse. Preparaat oli nõutud nii USA-s 
kui Inglismaal.

Viru kolhoosi Haljala biotsehhi tunnustati 
Üleliidulisel Rahvamajandussaaduste Näitusel 
Moskvas vaktsiinide tootmise eest kahe kuld-, 
kolme hõbe- ja kuue pronksmedaliga. Nende 
preparaatide tootmisse juurutamisest ja kasu-
tamisest saadud olulise majandusliku tulu eest 
sai Haljala biotsehhi kollektiiv ka ENSV riikliku 
preemia. Preparaadi LTF-130 abil said Eesti-
maa veisekarjad täielikult vabastatud paikkon-
nas püsinakkusena levinud pügaraiast, mis va-
rem nakatas ka inimesi ja mida 19. sajandil sa-
lakoiks nimetati. Loen ennast selle töö teadus-
likult põhjendatud tõrje initsiaatoriks ja juuru-
tajaks kvaliteetse vaktsiini tootmise organisee-
rimise ja kasutamise, kaasa arvatud vaktsiini 
rahvusvaheliselt kasutusse võtmise kaudu.

Lõpumärkus. Preparaadi LTF-130 edukas 
tootmine ja laialdane kasutamine tõid mulle 
võimaluse viibida NSVL veterinaaride delegat-
siooni liikmena Austraalias Perthis Ülemaailm-
sel Veterinaariakongressil. Sellest tasub eral-
di kirjutada. Selleks, et see reis minule või-
malikuks sai, aitas kaasa Üleliidulise Põlluma-
jandusministeeriumi Veterinaaria Peavalitsuse 
sekretär, kes tundis kogu valdkonnaga seotud 
inimesi personaalselt ja oli viibinud ka Haljalas 
kohapeal biotsehhiga tutvumas – tegelikult oli 
see ruumide poolest endine Vanamõisa rehi 
igati kaasaegseks renoveeritud kolhoosi oma 
ehitusmeeste poolt.

Kahju, et kord rajatud biotsehh, kus ajapikku  
leiti võimalused ka veterinaartöös üldkasuta-

Foto 2. Taimi Parve õnnitlemas Rakvere rajooni loo-
maarstide nimel Haljala biotsehhi juhatajat Karl-Jaan 
Aavikut (foto: Taimi Parve erakogu)
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tavate (varem liitrite viisi arstide poolt ise val-
mistatud?!) steriilsete süstelahuste tootmiseks, 
ja mõnede loodusravimite (näiteks propoli-
se piirituslahuse) kasutuskõlbulikuks töötlemi-
seks, on tänaseks kadunud. Aga paraku muu-
tus kolhooside ajastu lõppemisega kogu süs-
teem, ja endised sidemed katkesid. Juba kuul-
dud esimeste teadetega pügaraia taasilmumi-
sest mõnel pool ei oskaks midagi ette võtta – 
vaktsiini puhaskultuuride tootjatega Moskvas 
on isegi kirjavahetus katkenud.

Pügaraia kui haiguse likvideerimisega va-
banesid veterinaararstid mürgiste preparaati-

Foto 3. Omaaegse ajakirjanduse pilguheit Viru kolhoosi Haljala 
biotsehhi igapäevasesse töösse (ENSV PM IJV, 1981)

de kasutamisest ning loodusessegi sattus tok-
silisi desovahendeid vähem – elukeskkond pa-
ranes.

Olen loomaarstina siiralt tänulik Viru kol-
hoosi Haljala biotsehhis töötanud väga hea-
dele ja ustavatele kolleegidele ja tõesti heade-
le kaastöötajatele, kes veel kirjutatut loevad! 
Veterinaariat ja Haljala biotsehhis biotootmist 
heatahtlikult ja oskusega toetanud Viru kol-
hoosi juhatus ja esimees Toomas Varek vääri-
vad parimat tunnustust! Haljalas oli teoks saa-
nud tõeline vastastikku lugupidav partnerlus 
teadlaste, tootjate ja kasutajate vahel.
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Aimar Namm kaitses doktoriväitekirja
Marina Aunapuu

EMÜ VLI veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetool

Möödunud aasta 15. detsembril kaitses VLI ve-
terinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õp-
petooli loomamorfoloogia lektor Aimar Namm 
edukalt oma doktoritöö teemal „BMP ja Pax 
signaalmolekulide avaldumine inimese ja roti 
embrüote kesknärvisüsteemi varajastel aren-
guetappidel“. Uurimistöö käsitles üht olulist 
teemat inimese ja roti kesknärvisüsteemi emb-
rüonaalses arengus. Imetajate ja teiste kõr-
gemate selgroogsete närvisüsteem saab al-
guse neuraalplaadi moodustumisest. Ektoder-
mist tekkinud neuraalplaat voltub esialgu neu-
raalvaoks, mis seejärel sulgub neuraaltoruks. 
Kohe pärast sulgumist algab regionaalne dife-
rentseerumine, mille käigus arenevad neuraal-
toru kraniaalsest osast välja kolm peamist aju-
põiekest, millest kujunevad eesaju, keskaju ja 
rombaju. Neuraaltoru kaudaalsest osast moo-
dustub seljaaju. Mitmed morfoloogilised baas- 
uuringud väikeimetajate ja kanade embrüo-
tega on näidanud, et närvisüsteemi arengus 
on kaks peamist neuronite migreerumise viisi: 
dorsoventraalne ja kraniokaudaalne, mis pane-
vad aluse kogu kesknärvisüsteemi üldise põhi-
plaani kujunemisele. Neuronite formeerumine, 
diferentseerumine ja migreerumine selja- ja 
peaaju varajases arengus on olulisel määral 
reguleeritud BMP (bone morphogenetic pro-
tein) ja Pax (paired-box transcription factor) 
signaalmolekulidega.

Aimar Namm uuris signaalmolekulide BMP-
2, BMP-4, Pax2, Pax6 ja Pax7 avaldumist emb-

rüote arenevas kesknärvisüsteemis. Märkimis-
väärne on, et antud töö oli üks esimesi uurin-
guid, kus võrreldakse BMP ja Pax signaalmole-
kulide ajalist ja ruumilist avaldumist inimese ja 
roti embrüote samadel arengujärkudel.

Saadud tulemused näitasid, et BMP ja Pax 
signaalmolekulidel on oluline roll kesknärvi-
süsteemi varajases arengus, seda nii inimese 
kui ka roti embrüogeneesis. Embrüote uurimi-
sel selgus intensiivsem BMP-de ekspressioon 
varasemates arengujärkudes, mis viitab BMP-
2 ja BMP-4 olulisusele aju varajases arengus. 
Kasvufaktorite avaldumise analüüs näitas nii 
inimese kui ka roti embrüotel BMP-2 ja BMP-
4 suuremat osalust seljaaju dorsaalse piirkon-
na väljakujunemisel võrreldes ventraalosaga, 
mis kinnitab BMP-de olulist funktsiooni are-
neva seljaaju dorsoventraalse gradiendi välja-
kujunemisel. Pax proteiinide avaldumine neu-
raaltoru diferentseerumise käigus moodustu-
nud ajupõiekeste seintes osutab analüüsitud 
signaalmolekulide (Pax2, Pax6, Pax7) olulisele 
osalusele nii inimese kui ka roti kesknärvisüs-
teemi väljakujunemisel.

Signaalmolekulide avaldumise ja moleku-
laarsete mehhanismide uurimine on üks täht-
samaid teemasid embrüoloogias. Aimar Nam-
mi töö tulemused aitavad paremini mõista ja 
täiendavad teadmisi kesknärvisüsteemi aren-
gut määravatest BMP ja Pax signaalmolekulide 
avaldumisest inimese ja roti embrüotes.

Foto 1. Doktorant Aimar Namm ja oponent professor Fred Sinowatz (Ludwig Maximiliani Ülikool, München) 
arutlemas väitekirja üle, taamal kaitsmiskomisjoni liikmed (foto: Tõnu Järveots)
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Paul Saks 100
Enn Ernits

EMÜ VLI veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetool

(nr 3 ja 6) iseloo-
mustatud teda ka-
hel korral. Klassi-
kaaslaste kirjelda-
tu peegeldab pä-
ris hästi ka hilise-
mat Pauli:

„Mõned pike-
mad ütlevad, et ta 
olevat kuldjuukse-
line. Väga võima-
lik... Kui talt küsi-
da: kas sul sääl 
üleval õhk hõre ei 
ole, siis vastab, et 
olevat juba harju-
nud liikuma kõrgemates sfäärides. Vaatamata 
oma kasvule, ei ole ta sugugi uhke; saab iga 
õpilasega hästi läbi. Vähe tagasihoidlik, kuid 
abivalmis on ta alati, eriti siis, kui mõni vajab 
hädasti „mammonat“ vihiku või sule ostmiseks 
[...] Klassitööde ajal vaatab üle teiste pääde, 
et tööd kontrollida, mitte aga, et kelleltki ma-
ha kirjutada [...] Korvpallis on murdmatu. Et ta 
on juba kord nii „omaette elutsev“, siis ei rää-
gi oma kavatsustest [...] Tantsust ja daamidest 
lugu ei pea, eelistab poiste seltskonda.“ Lisata-
gu siia juurde paar seika, mis võivad tema hili-
semaid kolleege ehk üllatadagi. P. Saksa peeti 
andekaks just raamatupidamises. Ta tegeles ka 
muusikaga, mängides kooliorkestris tuubat ja 
kodus akordioni. Lõpetamisel olevat mõtelnud 
ta Tallinna Tehnikaülikooli astumisele.

P. Saksa edasine õpilaselu jääb praegu vei-
di segaseks. Oma käega kirjutatud elulookir-
jeldustes märkis ta, et järgnevalt lõpetas ta, 

näikse, et üsna läheda-
se profiiliga Tartu Kom-
mertskooli 1939. aastal, 
Eesti Vabariigi Tartu Üli-
kooli immatrikuleeritu-
te albumi andmeil aga 
järgmisel aastal. Aasta-
tel 1938–1939 teenis P. 
Saks aega Eesti Kaitse-
väes.

P. Saks ei suundu-
nud õppima siiski pea-
linna, vaid 1940. aastal 
astus ta Tartu Ülikooli 
loomaarstiteaduskonda. 
Iseseisev Eesti Vabariik 
oli äsja hävitatud: sel-
le vallutasid vaheldumi-
si N Liidu ja Saksa oku-
patsiooniväed. Paul ei 
jäänud õnneks armutu 

Veterinaariaõppejõud ja -teadlane Paul Saks 
sündis 29. mail 1918 Võnnu kihelkonnas Ahja 
valla Kärsa külas. Eesti Vabariik oli temast ai-
nult mõni kuu vanem. Oli rusuv sõjaaeg: Suur 
ilmasõda oli küll lõppenud, kuid noore riigi va-
baduse eest tuli võidelda veel mitu aastat.

Isa Jüri Saks (1852–1937) oli koos perega 
saabunud Ahja mõisa Kärsa külla XIX sajandi 
viimase kümnendi keskpaiku Kambja kihelkon-
nast Vana-Prangli mõisast. Suguvõsa ja pere-
konnanimi oli pärit Vastse-Prangli mõisa Saksa 
talust, mille nime juured ulatuvad XVIII sajan-
disse, aga võib-olla kaugemalegi. Jüril oli Võn-
nu koguduse personaalraamatu andmetel esi-
mese naisega, kelle nimi oli Karoliine, kaheksa 
last: viis poega ja kolm tütart. 1913. aastal jäi 
Jüri leseks. Talu vajas perenaise kätt. Nii abi-
ellus ta pärast maailmasõda tublisti üle kuue-
kümne aasta vanuselt endast poole noorema 
vallalise Elisabet Savikuga (1886–1979).

Noor Paul sirgus koos õe Ida-Johanna-
ga 36-hektarilises Vildi talus. Ta võis mäletada 
üksnes kaht täiskasvanud poolõde. Ülejäänud 
poolõed ja -vennad olid juba lapsena või üsna 
noores eas läinud igavikuteele. Paul käis vahe-
tevahel õngega läheduses voolaval Ahja jõel 
kala püüdmas. Nobedasti tuli kätte kooliaeg. 
Paul pandi 300 elanikuga kodukülas asuvasse 
kuueklassilisse algkooli, mida juhatas tuntud 
maalikunstniku Juhan Püttsepa vend, kultuu-
ri- ja karskustegelane Eduard Püttsepp. Kärsa 
algkooli kaks viimast klassi tuli lõpetada küll ju-
ba Ahjal. Keskhariduse omandas P. Saks Tartu 
Kaubandus- ja Kaupmeeste Koolis, mille kau-
bandusharu lõpetas ta 1937. aastal. Sel puhul 
on Tartu kaubandusõppeasutuste ajakirjas Iloli 

Joonis 1. Paul Saksa eksliib-
ris (autor: Harles Pilter, 1968)

Foto 1. P. Saks puhkehetkel töökaaslaste keskel. Vasakult: vanemlaborant Arvo 
Oras, laborant Amanda Sunberg, dots Paul Saks ja prof Elmar Vau. Enne 1968. 
aastat (foto: EPMÜ Zoomeedikumi fotokogu)



Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2018

VARIA

mes, 1972. aastal Itaalias, Türgis ja teistes Va-
hemeremaades ning 1975. aastal Doonau-äär-
setes riikides. Kahe viimase reisi muljeid jagas 
ta vahetevahel teistelegi. P. Saksa tegevust hin-
nati kõrgelt: neljal korral anti talle ENSV Ülem-
nõukogu Presiidiumi aukiri ja ühel korral Mi-
nistrite Nõukogu oma.

Isiklikus plaanis võib lisada, et P. Saksa-
ga oli meeldiv koos töötada. Õdusalt möödus 
aeg temaga vesteldes. Ta oli palju lugenud nii 
ilu-, reisi- kui ka aimekirjandust. P. Saks oli vä-
liselt väga rahulik, ei tõstnud kunagi häält, ent 
sisemiselt oli puhuti märgata ebakindlust. Töö-
kaaslaste meelest väljendas ta oma pahameelt 
pigem vihjamisi. Tema lemmikväljendiks mit-
mesugustes kõnesituatsioonides oli venekeel-
ne боже мой – ’mu jumal!’, muidugi, kaugelt-
ki mitte usundilises tähenduses. Puhuti jäi P. 
Saks mõistatuslikuks, sest enda kohta – nagu 
juba koolipõlves – ei armastanud ta eriti rää-
kida. Meenuvad vaid mõned episoodid sõja-
ajast. Mitu korda mainis ta, et üht Tartu kino (Il-
lusioon?) kutsutud Varsakopliks, kuna selle põ-
hilise vaatajaskonna moodustanud noorukid. 
Kui talle soovitati oma sisukast elust mälestu-
si talletada, vastas ta tõrjuvalt: „Kas ma pean 
siis kirja panema kõik naisterahvad, kellega...?“ 
Ent klassikaaslaste iseloomustuses oli sel tee-
mal juba ammugi kõik ära öeldud. Vallaliseks 
jäi ta elu lõpuni. Ka soliidses eas oskas ta omal 
vaiksel moel nalja visata. Näiteks selle kohta, 
et Theatrum Zoothomicum’i polnud esialgu 
rajatud käimlat, lausus ta naljatamisi: „Ei tea, 
kas toonased professorid viisid oma „kraami“ 
portfelliga koju“. Siinkohal ei tahaks jätta mai-
nimata P. Saksa erilist ettevaatlikkust ja äreva-
mate sündmuste puhul isegi varju tõmbumist, 
millest on levinud lõbusaid lugusidki.

Haruharva elab inimene sajandi (või ka pi-
sut üle selle). P. Saksale ei antud küll sedavõrd, 
sest ta lahkus teispoolsusesse ligemale tosin 
aastat varem, ent see oli ometi pikk, tegude-
rohke elu, milles oli ilmselt rohkem rõõmu kui 
kurbust. P. Saks suri 20. septembril 2007 ja on 
maetud vaiksele Ahja kalmistule. Jäägu mäles-
tus temast püsima aegade lõpuni. Sit tibi ter-
ra levis!

sõjamasina hammasrataste vahele. Sõjaaegne 
ja -järgne elu oli teadagi väga keeruline. Näl-
ja leevendamiseks seati sisse toiduainete kaar-
disüsteem. Mobilisatsioonide tõttu oli ka töö-
jõust puudus. Seepärast täitis P. Saks juba üli-
õpilasena aastatel 1944–1945 Rasina veteri-
naarjaoskonna loomaarsti kohuseid ja pidas 
1945–1947 prof Elmar Vau juures poole koha-
ga koduloomade anatoomia assistendi ametit. 
Sõjaoludes venis õpiaeg paari aasta võrra pi-
kemaks. P. Saks võttis loomaarstidiplomi vastu 
esimesel sõjajärgsel lõpuaktusel 1947. aastal.

P. Saks jäigi anatoomiaga seotuks kogu 
edasiseks eluks, mis kulges üldiselt vaikselt 
tõusujoones. „Tasa sõuad, kaugele jõuad“, na-
gu ütleb tuntud vanasõna. Ülikooli lõpetami-
se aastal valiti P. Saks vanemõpetajaks ja 1958. 
aastal dotsendiks, millele eelnes mõne aja 
eest kaitstud kandidaadiväitekiri luude matse-
ratsioonist, ning 1976. aastal EPA anatoomia, 
histoloogia ja füsioloogia kateedri juhatajaks, 
kellena ta oli ametis 1985. aastani. Samal ajal 
töötas ta aastatel 1979–1985 professori kohu-
setäitjana. Täis-, hiljem poole kohaga dotsen-
dina töötas P. Saks veel aastatel 1985–1994. 
Teadustööga tegeles ta veel uue aastatuhande 
alguseski. Kõigele lisaks tegutses P. Saks vä-
ga pikka aega (1961–1977) veterinaariateadus-
konna dekaani ametipostil. Sel perioodil ürita-
ti teaduskonnas leevendada ruumikitsikust ja 
loodi uusi uurimisrühmi. Ent elu ei kulge ala-
ti lõpuni ülesmäge. Traagiline autoavarii 1981. 
aastal pani ilmselt põõna korraliseks professo-
riks saamisel ja põhjustas aastateks tõsiseid 
sekeldusi.

Õppe- ja organisatoorse töö kõrval tegi 
P. Saks tulemusrikkalt teadustööd. Ta on mit-
mekülgselt uurinud põllumajandusloomade 
suguelundite ja kanade morfoloogiat, lehmade 
vaagna iseärasusi ja udarakandeaparaadi ehi-
tust, samuti muistse loomakasvatuse arengut 
(arheoloogiliste luuleidude põhjal). Erilist huvi 
tundis P. Saks veterinaarmeditsiini ajaloo vas-
tu. Koos kolleegidega koostas ta rohkesti ko-
duloomade anatoomia alast õpikirjandust (vt 
lähemalt ELR, 2003, 2, lk 32).

Tagantjärele vaadates tuleb nentida, et 
P. Saks suutis edukalt kohaneda valitseva oku-
patsioonirežiimiga. 1960. aastal astus ta kom-
munistliku partei ridadesse, tema enda sõnut-
si teaduskonna toonase parteisekretäri dots 
Evald Nõmme ägedal pealekäimisel. Tundub, 
et see oli viimatimainitu ettepoole suunatud 
„sõjaplaan“ teaduskonnale asjaliku, tasakaalu-
ka juhi saamiseks. Nõukogude ajal oli partei-
liikmelisus juhtivale kohale valimise vältima-
tuks eeltingimuseks. Iseloomustustes märgitigi 
P. Saksa kohta, et oma autoriteedi ja tasakaalu-
kusega aitas vajaduse korral stabiliseerida pi-
nevaid suhteid töötajate vahel. Punameelsust 
tema juures märgata küll polnud. Ustavus või-
mude silmis andis P. Saksale võimaluse käia 
välismaareisidel. Nii viibis ta 1967. aastal Soo-

Foto 2. P. Saks oma viimses puhkepaigas ema 
ja vanaemaga (foto: Eha Järv, 2018)
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