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LEMMIKLOOM

Tasub märgata – kasside juveniilne
hüpertroofiline gingiviit
Kadri Kääramees
EMÜ VLI väikeloomakliinik
Käesolevas kaastöös annan väikese ülevaate
veidi omapärasest kliinilisest sündroomist,
mida ka meie kandis – ilmselt seoses ühe predisponeeritud tõu populaarsuse kasvuga –
nüüd märgata võib. Ka erialakirjanduses on
pealkirjas mainitud sündroomi kohta tegelikult
informatsiooni vähe. Erinevates allikates võib
varieeruda haiguse klassifikatsioon ning predisponeeritud tõugude nimistu, ent kliiniliselt
on sündroom hästi äratuntav, kui vaid taibata
seda märgata. Aastatel 2015–2018 käis EMÜ
väikeloomakliiniku hambakabinetis kuus juveniilse hüpertroofilise gingiviidiga kassi, kõik
maine cooni’i tõugu.
Nö katva komplekssündroomina räägitakse
kasside juveniilsest (puberteediea) gingiviidi/
parodontiidi sündroomist (feline juvenile (puberty) gingivitis/periodontitis), mida üldiselt jagatakse kasside juveniilseks hüperplastiliseks
gingiviidiks (feline juvenile hyperplastic gingivitis) ja kasside juveniilseks parodontiidiks
(feline juvenile onset periodontitis), kuigi mõned veterinaarstomatoloogia valdkonna spetsialistid eristavad veel ka alasündroomina kasside juveniilset gingiviiti/gingivostomatiiti (feline juvenile gingivitis/gingivostomatitis).
Sündroomi(de) etioloogia on praeguse hetkeni teadmata, kuigi – nagu ka täiskasvanud
kasside gingivostomatiidi puhul – kahtlustatakse immuunvahendatud etioloogiat ja mõnede
viiruste (nt kalitsiviirus) rolli ning väga lihtsustatud tasandil on ka siin tegemist igeme- ja/või
periodondi (hambaümbruse) kudede „üle võlli“ põletikureaktsiooniga vastusena hambakatule suus. Ka inimestel on kirjeldatud juveniilset gingiviiti, mis avaldub suurema vastuvõtlikkusena igemepõletikule just puberteedieas.
Juveniilse gingiviidi/parodontiidi sündroomi alasündroomid avalduvad iseloomulikult
6–8 (vahel ka juba 3–4) kuu vanustel kassipoegadel. Varasema avaldumise vallandava tegurina kahtlustatakse vaktsineerimist. Hilisema
avaldumise puhul (5.–6. elukuust), tüüpiliselt
just hüpertroofilise gingiviidina, näeme muutuste ilmumist jäävhammaste lõikumise järel.
Predisponeeritud on teatud tõukassid –
maine coon’i ehk meini kass, somaali kass,
siiami kass, ent juhtumeid esineb ka segatõugu kodukassidel.
Alasündroome eristab eelkõige see, millised periodondikoed on haaratud ja milline on
põletiku väljendumisvorm.
Juveniilse hüpertroofilise gingiviidi puhul on primaarselt tabandunud ige – põletik
ei laiene reeglina mukoosale ehk suu limaskestale, esineb märkimisväärne igemekoe hüpertroofia ehk liigkasv ning hüpertroofilised
koed on väga põletikulised ja haprad, mistõt-
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tu võib märgata igemete veritsust näiteks söömisel või mängimisel. Kuigi esinevad sügavad
pseudotaskud (igemekoe vohamisest tingitud
igemevao patoloogiline sondeerimissügavus,
kassi puhul üle 1 mm, kusjuures ige kinnitub
hambale anatoomiliselt korrektsel kõrgusel),
siis eriti sündroomi algstaadiumis puudub parodontiit ehk hamba kinnituse kadu (see võib
tekkida hiljem üksikutes kohtades, kui ravi hilineb).
Kontrastina kujuneb juveniilse parodontiidi puhul väga kiiresti välja raskekujuline hammaste kinnituse kadu. Sel juhul ei esine igemete hüpertroofiat ning prognoos on oluliselt halvem kui hüpertroofilise gingiviidi puhul, vaatamata isegi kiirele ja varasele sekkumisele. See
alasündroom tähendab enamasti suure enamuse hammaste kaotust.
Juveniilne gingiviit/gingivostomatiit eristub
eelnevatest hüperplaasia puudumise poolest
ning põletik võib lisaks igemetele levida ka suu
limaskestale (gingiviit vs gingivostomatiit).
Patsiendi omanike poolne peamine kaebus
on sageli halitoos ehk halb suulõhn; juveniilse hüpertroofilise gingiviidi ja ka juveniilse parodontiidi puhul enamasti ei kirjeldata tugevale valule viitavaid tunnuseid (raskused/valu/
ebamugavus söömisel või pehme toidu eelistamine jms), mistõttu allikates nimetatakse seda sageli patsiendile suhteliselt vähe valu tekitavaks või valutuks. Samas kirjeldavad omanikud sageli pärast analgeetikumide kasutuselevõtmist ja suuõõne protseduuri läbimist positiivseid muutusi kassi käitumises: suurenenud
sotsiaalsust, mängulisust, isukamat söömist
jne, mis paneb eeldama, et tegelikult põhjustavad need muutused siiski kassile valu ja ebamugavust.
Kasside juveniilse gingiviidi/parodontiidi
sündroomi puhul on iseloomulik see, et kliinilised tunnused sageli taanduvad kassi täiskasvanuks saades 1,5–2 aasta vanuses. Samas
on selleks ajaks ravi puudumisel suu krooniline põletikuseisund enamasti viinud mitmete

Foto 1. Kasside juveniilne hüpertroofiline gingiviit – tüüpiline kliiniline pilt – ülalõualuu igemete raskekujuline
hüpertroofia (foto: Kadri Kääramees)
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hammaste kinnituse ulatusliku kaoni. Seetõttu
on ülioluline haiguse varane avastamine ning
kiire ja mitmetasandiline ravi. See on suunatud
põletiku allasurumisele ja kontrolli all hoidmisele eelkõige hambakatu tõrje abil, et säilitada
hammaste kinnitus kuni sündroomi võimaliku
iseenesliku taandumiseni kassi täiskasvanuks
saades. Muidugi esineb ka haigusjuhtumeid,
mille korral sündroom ei taandu, vaid läheb
üle täiskasvanud kasside parodontiidiks ja/või
gingivostomatiidiks.
Kasside juveniilse hüpertroofilise gingiviidi
ravi on kahekomponentne, seejuures tuleks raviga alustada kiiresti ja agressiivselt.
Ravi üheks osaks on professionaalne suuhügieen – suuõõne kliiniline läbivaatus üldanesteesias koos intraoraalse röntgenuuringuga hammaste kinnituste kao tuvastamiseks,
olulise kinnituse kaoga hammaste eemaldus,
hambakatu ja -kivi eemaldus, gingivektoomia
hüpertroofilise igemekoe eemaldamiseks ja
pseudotaskute sügavuse vähendamiseks, et
taastada normaalne, alla 1 mm sügavusega
igemevagu ja normaalne õhuke hambale liibuv igemeserv. Gingivektoomia läbiviimisel on
tungivalt soovitav hoiduda diatermia/termokauteri kasutamisest, kuna see võib viia nii liigulatusliku igemekoe kahjustuseni kui ka põhjustada kuumakahjustusi hammaste pulbile ja
teistele kudedele; sobiv on kasutada skalpelli
ning igemeserva modelleerimiseks ehk gingivoplastikaks teemantpuuri vesijahutusega turbiinis (NB! ülihoolikalt tuleks hoiduda hammaste vigastamisest) või laserkirurgiat.
Väga sageli vajavad patsiendid korduvaid
protseduure umbes 2–3 kuuliste intervallidega
kuni täiskasvanuks saamiseni.
Teine, ääretult oluline ravikomponent on
koduse igapäevase korraliku suuhügieeni sisseviimine: hammaste harjamine/katust puhastamine 1–2 korda päevas kas hambaharja või
vähemalt vatitikuga (osad kassid taluvad vatitikuga puhastamist paremini) ning sobivusel ja võimalusel ka teiste suuhügieeni toodete (kloorheksidiini geelid, laktoferriini geelid,
c-vitamiini ja tsinki sisaldavad geelid, erinevad
hambakatu ja -kivi ladestumist vähendavad
tõenduspõhised tooted) kasutamine paralleelselt hammaste harjamisega.
Ka juveniilse parodontiidi ja gingiviidi/gingivostomatiidi puhul on ravi samasugune, v.a

vajadus gingivektoomia järele, samas kui eriti juveniilse parodontiidi puhul on sageli vajalikud varajased ulatuslikumad hambaeemaldused ning prognoos kipub üldiselt olema palju
ettevaatlikum, kui hüpertroofilise gingivostomatiidi puhul.
Ülimalt tähtis on informatsiooni andmine
ja kommunikatsioon kassi omanikuga. Omanik
peab mõistma, et kass võib tõenäoliselt vajada korduvaid üldanesteesias protseduure ning
kodused suuhügieeni protseduurid on ravi seisukohast kriitilise tähtsusega. Ravimata jätmisel on praktiliselt garanteeritud varane hammaste kinnituse kadu ja nende eemaldamise
vajadus. Patsiendi omanikule võib anda lootust, et sündroom võib taanduda kassi täiskasvanuks saades, kuid see pole garanteeritud.
Järgnevalt esitan illustreeritud lühiülevaateid kasside juveniilse hüpertroofilise gingiviidi haigusjuhtudest. Kuna pilt on väärt rohkem
kui tuhat sõna, siis on need toodud pildiseeriatena.
Patsient nr 1 on maine coon’i tõugu 7,5
kuune isane kass, kes tuli kliinikusse plaanilisele kastreerimisele. Kliinilisel läbivaatusel
diagnoositi tugev hüpertroofiline igemepõletik
(foto 2).
Kahe nädala pärast teostasime kassi suuõõne kliinilise läbivaatuse üldanesteesias. Tuvastasime ulatusliku gingiviidi ja igemekoe hüperplaasia koos pseudotaskutega bilateraalselt
ülalõualuu premolaaridel ja kihvadel, vähemal
määral ka alalõualuu 3. premolaaridel. Kliiniliselt (sondeerimisel) ega röntgenoloogiliselt
hammaste kinnituse kadu ei esinenud. Kuna
lõauluus ruumipuudust ei olnud, ei esinenud
kliiniliselt hammaste liigtihedat, parodontiidile predisponeerivat paigutust ning seetõttu ei
valmistanud lisahamba esinemine probleeme
ja hammast polnud vaja eemaldada (foto 3).
Patsiendil diagnoositi juveniilne hüperplastiline gingiviit. Raviks teostati gingivektoomia
(liigse igemekoe äralõikamine) hüperplaasia
piirkondades, eesmärgiks oli igemevao sügavus 0,5–1 mm. Kodune ravi hõlmas analgeesiat (meloksikaam 0,05 mg/kg po) 7 päeva, alul
vaid kloorheksidiin lokaalselt, hiljem maksimaalne võimalik suuhügieen: hammaste igapäevane harjamine ja suuhügieeni toetavad
tooted. Patsiendile soovitasime anesteesias
järelkontrolli 3–4 kuu möödudes.

Foto 2. Patsient nr 1 – hüpertroofiline igemepõletik
(foto: Kadri Kääramees)

Foto 3. Patsient nr 1 – suuõõne kliinilise läbivaatuse
leiud (foto: Kadri Kääramees)
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Foto 4. Patsiendi nr 1 suuõõne seisukord nädal pärast
protseduuri (foto: Kadri Kääramehe erakogu)

Nädal pärast protseduuri oli omaniku teatel
kassi enesetunne ja isu paranenud, patsiendi
igemeid ravitakse kloorheksidiini geeliga ning
peatselt proovitakse hammaste puhastamist
vatitikuga (foto 4).
Patsient nr 2 on maine coon´i tõugu
9-kuune emane kass, kellel tuvastati plaanilise
ovariohüsterektoomia protseduuri käigus kõrvalleiuna hüpertroofiline igemepõletik (foto 5).
Paari nädala möödumisel teostatud hambaprotseduuril täheldati gingiviiti ja igemekoe
hüperplaasiat koos pseudotaskutega bilateraalselt peamiselt ülalõualuu 4. premolaaride ja
alalõualuu 1. molaaride juures (foto 6). Esines
kergekujuline kaudaalne mukosiit. Kliiniliselt
(sondeerimisel) ega röntgenoloogiliselt kinnituse kadu ei tuvastatud.
Patsiendile teostati hüperplaasia piirkondades gingivektoomia (liigse igemekoe äralõikamine), eesmärgiks igemevao sügavus 0,5–
1 mm. Kodus sai patsient analgeesiaks meloksikaami doosis 0,05 mg/kg po 3 päeva. Esialgu soovitati suuõõnt puhastada lokaalselt
vaid kloorheksidiiniga, hiljem rakendada maksimaalselt suuhügieeni tagamise võtteid: hammaste igapäevane harjamine ja suuhügieeni
toetavate toodete andmine.
Nädal hiljem tehtud kontrollvisiidil tuvastati
vaid kerget igemete punetust vasakul pool gingivektoomia kohtades. Kolme kuu möödudes
tehti kordusprotseduur üldanesteesias. Täheldati vaid kergekujulist igeme hüperplaasiat
ülemiste 4. premolaaride juures, kus taas teostati gingivektoomia; muus osas olid suu koed
patoloogiata (foto 7A ja B).

Foto 5. Patsiendi nr 2 suuõõne seisund ovariohüsterektoomia protseduuri ajal (foto: Kerttu Kaschan)

Foto 6. Patsiendi nr 2 suuõõne seisund ovariohüsterektoomia protseduuri ajal (foto: Kerttu Kaschan)
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Foto 7A ja B. Patsiendi nr 2 igemete seisund 3 kuud
pärast esmakordset gingivektoomiat (foto: Kadri Kääramees)
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Patsient nr 3 on taas maine coon’i tõugu
9-kuune isane kass (fotod 8–11).
Juveniilse hüpertroofilise gingiviidi meelespea:
• märka ja diagnoosi varakult;
• sekku agressiivselt – võimalikult vara tuleb alustada raviga, siis on eeldused hammaste kinnituse säilimiseks parimad;
• raviks on võrdselt olulised (vajadusel korduvad) professionaalsed üldanesteesias
suuhügieeni protseduurid (sh sondeerimine, röntgenuuring, hambakatu ja -kivi
eemaldus, tugevama kinnituse kaoga hammaste eemaldus ja gingivektoomia) ja
omaniku poolt kodus igapäevaselt läbiviidavad suuhügieeni protseduurid;
• sündroomi olemust ja protseduuride vajalikkust tuleb omanikule arusaadavalt ja
põhjalikult selgitada.

Foto 10. Patsient nr 3. Postoperatiivne kontroll 8 päeva
pärast esimest protseduuri (foto: Kadri Kääramees)

Foto 8. Patsient nr 3. Preoperatiivne pilt esimesel protseduuril (foto: Kadri Kääramees)

Foto 11. Patsient nr 3. Preoperatiivne olukord järgmisel
protseduuril 4 kuud hiljem (foto: Kadri Kääramees)

Tänuavaldused
Tänan südamest häid kolleege EMÜ väikeloomakliinikust, Viljandi Männimäe Loomakliinikust, Janne Orro Loomakliinikust ja Valga Loomakliinikust märgatud ja edasisaadetud patsientide ning nauditava koostöö eest!
Kasutatud kirjandus
BSAVA Manual of Canine and Feline Dentistry
and Oral Surgery, 4th Edition, 2018; Alexander M. Reiter, Margherita Gracis.
Foto 9. Patsient nr 3. Perioperatiivne pilt – värskelt teostatud gingivektoomia esimesel protseduuril (foto: Kadri
Kääramees)

Small Animal Dental, Oral and Maxillofacial
Disease: A Colour Handbook, 2nd Edition,
2011; Brook A. Niemiec.
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Pliimürgistus vasikal
Els Rusi
Eesti Maaülikooli suurloomakliinik
Eesti Maaülikooli kliinikusse helistas lihaveisekasvataja, kelle silmade all oli just surnud
2-kuune vasikas. Omanik tõi surnud vasika
kliinikusse. Anamneesist selgus, et vasikas
suri närvinähtudega umbes 15 minuti jooksul. Seega oli viimase kuu jooksul selles karjas
kahtlastel asjaoludel hukkunud kokku kolm vasikat: esimene leiti surnuna väljaspool koplit,
teine suri närvinähtudega 3 tunni jooksul pärast haigustunnuste (pea surumine, koordinatsioonihäired ja salivatsioon) avastamist. Kahtlustades haiguse põhjusena listerioosi, saadeti
vasika aju laboratooriumisse bakterioloogilisele uuringule. Ajust siiski listeeriaid ei tuvastatud.
Kliinikusse toodud vasika korjus kiirlahati
järgmisel päeval. Nähtavad välised vigastused
puudusid. Lahangul oli märgata lihaste heledus, leidus täppverevalumeid, kõhuõõnes tuvastati fibriinitükke. Peensool oli kohati hüpereemiline, mesenteriaalsed lümfisõlmed olid
suurenenud. Esines turset lihaste vahel ja hulgaliselt neerude ümber. Neerud olid tugevalt
kahjustunud – pehme konsistentsiga, tumepunased. Südamepaunal ja südamel esines täppverevalumeid. Võeti proovid bakterioloogiliseks, viroloogiliseks ja histoloogiliseks uuringuks. Neerust määrati plii sisaldus, milleks oli
26,023 ppm (mg/kg).
Kari piirati väiksemale alale ja esimesel võimalusel vahetati loomade koppel. Surmajuhtumid lõppesid. Omanik leidis hiljem koplist aku.

Kirjanduse ülevaade
Pliimürgistus on ülemaailmne probleem nii
loomadel, lindudel kui ka inimestel. Sagedamini esineb pliimürgistust just veistel, eelkõige
vasikatel nende uudishimu ja plii efektiivse
imendumise tõttu.
Plii on mürgine ja organismile mittevajalik
mikroelement. Pliimürgistust esineb teiste metallide mürgistustega võrreldes kõige sagedamini. Plii kujutab tõsist muret loomade tervisele, tekitades akuutsel juhul närvinähte ja hukkumist, alaägedal juhul aga mittespetsiifilisi
seedehäireid. Inimtegevus on palju kaasa aidanud plii levimisele keskkonnas – seda esineb
nii õhus, vees, pinnases, taimedes, aga ka loomades. Mürgistust esineb sagedamini kevadel
ja suvel, loomad puutuvad sellega kokku pigem karjatamisperioodil.
Kanadas läbi viidud uuringus esines pliimürgistust 19 erineva mürgistuse seas koduloomadel enim (43,6%). Veiste mürgistusjuhtudest moodustasid suurima osa pliimürgistused (75,4%). Pliimürgistusi esines kõige sagedamini juulis, juunis ja mais.
Kuna veised ei ole väga valivad sööjad, siis
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lakuvad nad hea meelega masinate määrdeid
ja õlisid ning akusid. Mäletsejalistel kogunevad
metalsed pliiosakesed tavaliselt võrkmikku,
kus need eesmagude happelisuse tõttu aeglaselt lahustuvad ja märkimisväärne kogus pliid
imendub organismi. Noorloomad on vastuvõtlikumad seetõttu, et neil toimub aktiivne kaltsiumi imendumine ja piimast (piimaasendajast)
toitumine soodustab plii imendumist. Vasikad
võivad saada pliimürgistuse ka otse piimast.
Juba ainult üks aku karjamaal võib mürgistuse põhjustada 10–20 vasikal. Kõik pliiallikale
juurde pääsenud loomad on riskirühmas. Kui
karjas sureb 1–2 looma pliimürgistusse, siis
tõenäoliselt kannatavad ka teised loomad pliimürgistuse käes. Subkliinilise pliimürgistuse
puhul võivad loomad tunduda pealtnäha terved, ainus viide pliimürgistusele võib olla aeglasem juurdekasv. Isegi väike pliikogus võib
veise tappa.

Plii allikad/kokkupuutevõimalused
Pliid kasutatakse tänapäeval peamiselt akudes,
kuid plii on olnud varasemalt kasutusel värvides ja kütuselisandina. Pliivärvid olid kasutuses kuni 1970. aastateni ning tänapäeval on
ohuallikaks koorunud värvitükid ning remondi
käigus eralduv tolm.
Pliibensiini kasutati Eestis aastani 2000 ja
mingil määral esineb pliid siiani maanteetolmus. Pliid kasutati vanade torustike liitekohtades ning seekaudu võib plii kanduda vette.
Lisaks leidub pliid mootoriõlis. Jahipidamises
kasutatavad pliihaavlid ja kuulid võivad sattuda loodusesse ja imenduda pinnasesse. Pliid
võib leiduda prügis, samuti farmihoonete ja
masinate ümbruses, kui sinna on jäetud vanu
akusid ja patareisid. Kindlasti tuleb kontrollida
loomade kopleid juba enne nende rajamist.

Foto 1. Pliimürgistus võib põhjustada pea vastu seina
surumist
(http://www.nadis.org.uk/disease-a-z/cattle/
poisoning-in-cattle-non-plant/)
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Foto 2. Pliimürgistuse allikaks võivad olla vanad
akud (http://www.nadis.org.uk/disease-a-z/cattle/poisoning-in-cattle-non-plant/)

Foto 3. Pliid võib leida võrkmikust (https://www.dpi.
nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0014/102416/Lead-affected-cattle.pdf)

Peamine nakatumistee on seedesüsteem,
plii imendumine sõltub selle keemilisest vormist ja looma füsioloogilisest seisundist. Nakatuda võib ka hingamisteede kaudu, kui õhus
on pliitolmu. Võimalik on ka plii imendumine
läbi naha.

töö seiskumine ja/või tümpaania. Pliimürgistuse korral tekib tihti salivatsioon ja nn „nätsu
närimine“ (viimane on tuntud nimetuse all
„chewing disease“). Mürgistus lõppeb sageli
äkksurmaga.
Alaäge pliimürgistus esineb sagedamini
lammastel ja vanematel veistel. Iseloomulikeks
tunnusteks on anoreksia, vatsa staas, koolikud,
uimasus ja mööduv kõhukinnisus, millele sageli järgneb kõhulahtisus, pimedaks jäämine,
pea surumine, hammaste krigistamine, hüperesteesia ja koordinatsioonihäired.
Kroonilise pliimürgistuse tunnused on anoreksia, vatsatöö seiskumine, tümpaania, juurdekasvu vähenemine, aneemia, abordid, ninanõre. Tihtipeale kahjustub neelamisrefleks,
mistõttu võib tüsistusena tekkida aspiratsioonipneumoonia.

Patogenees
Imendunud plii siseneb vereringesse ja pehmetesse kudedesse ning ladestub lõplikult luudesse (aktiivsesse luukoesse). Luukude toimib
plii reservuaarina, kust plii vabaneb tiinuse
või laktatsiooni ajal kõrgenenud luuaktiivsuse
tõttu. Plii eritub organismist väga aeglaselt,
valdavalt piima ja sapi, vähesel määral ka uriiniga. Plii eritumist uriiniga saab tõhustada kelaatide manustamisega.
Plii imendumist ja säilimist organismis mõjutab looma toitumine: kaltsiumi ja raua tase organismis. Hüpokaltseemia korral on plii
imendumine intensiivsem. Tiinuse ja laktatsiooni ajal, kui raua, tsingi ja vitamiin D tasemed on madalamad, on plii imendumine intensiivsem.
Plii ühineb rakulise ja ensümaatilise sulfhüdrüülrühmaga, konkureerib kaltsiumioonidega, inhibeerib membraanidega seotud
ensüüme ja muudab vitamiin D metabolismi.
Plii ühinemisel sulfhüdrüülrühmaga inaktiveeruvad hemoglobiini sünteesis osalevad ensüümid, mille tagajärjel tekib aneemia. Plii soodustab väikeste veresoonte ja kapillaaride kahjustuste teket, mis võib põhjustada verejookse. Närvid, aju ja teised organid võivad sattuda
hapnikupuudusesse. Lisaks kahjustab plii tugevalt neere ja maksa ning põhjustab steriilsust,
surnultsünde ja aborte.

Kliinilised tunnused
Akuutset pliimürgistust esineb sagedamini
noorloomadel. Peamised kliinilised haigustunnused on seotud seedetrakti ja närvisüsteemiga: nägemise halvenemine/pimedaks jäämine, silmalaugude spasmid, alalõualuu tõmblused, hammaste krigistamine, pea surumine,
loom on segaduses, tekivad koordinatsioonihäired, loidus või krambid. Seedehäiretest võivad tekkida diarröa või konstipatsioon, vatsa

Patomorfoloogilised leiud
Lahangul võib seedetraktis olla näha õli, värvitükke või aku/patarei osasid. Pliisoolad põhjustavad gastroenteriiti. Põhjalikul lahangul võib
täheldada ajuturset, ajukäärude lamenemist.
Histoloogiliselt võib olla näha endoteeli turset, nekroosi ja aju valgeaine turset. Neerudes
võib näha tubulaarset nekroosi ja degeneratsiooni ning tuumasiseseid inklusioonikehakesi.
Platsentiit ja plii kogunemine lootesse võivad
põhjustada aborti.

Diferentsiaaldiagnoosid
Diferentsiaaldiagnoosidena tulevad arvesse
teised närvisüsteemi ja gastrointestinaaltrakti
mõjutavad haigused nagu polioentsefalomalaatsia, koktsidioosi närvivorm, teetanus, klostridioos, A-hüpovitaminoos, hüpomagneseemia, ketoosi närvivorm, veiste nakkav rinotrahheiit, insektitsiidide mürgistus, soolamürgistus, arseeni- või elavhõbedamürgistus, aju
abstsess või kasvaja, listerioos ja histofiloos.

Diagnoosimine
Diagnoosi panemiseks elus loomal on vaja
määrata vere pliisisaldust. Hematoloogiliste
leidudena on tuvastatavad aneemia ja basofiilne sõmerus (ingl basophilic stippling), mis
ei ole pliimürgistuse diagnoosimiseks piisaEesti Loomaarstlik Ringvaade • 4 • 2018
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vad. Röntgenoloogilisel uuringul võib näha
aku tükke/patareisid seedetraktis. Lahangul
võetud proovidest saab määrata erinevate kudede (neerude, maksa, luukoe) pliikontsentratsiooni, soolestikust võib leida pliiallika osi ning
verd.
Lisaks saab lasta uurida kahtlusaluse mürgistusallika pliisisaldust.
Erinevate kudede pliikontsentratsioonid veres (>0,35 ppm), maksas (>10 ppm) ja neerudes (>10 ppm) on piisavad, et diagnoosida pliimürgistus enamikel loomaliikidel. Paljudes riikides loetakse produktiivloomade puhul
teatamiskohustuslikuks plii kontsentratsiooniks
veres vahemikku 0,05–0,10 ppm. Neid loomi
on enne tapmist vaja kontrollida.

Ravi
Ravi hõlmab looma stabiliseerimist ja toetavat
ravi. Kindlasti tuleb vältida edasist kokkupuudet pliiga.
Ägeda pliimürgistuse korral on ravi harva
efektiivne, sest üldjuhul on kliiniliste tunnuste
tekkimisel mürgistus juba liiga kaugele progresseerunud. Ravi on peamiselt sümptomaatiline, leevendades kliinilisi haigustunnuseid,
kuid looma tervistumise seisukohast on oluline, et ravi algaks võimalikult varakult. Trankvilisaatoreid ja barbituraate saab kasutada krampide leevendamiseks/kontrollimiseks. Füüsilise
pliiallika võib eemaldada kirurgiliselt, kuid see
on võimalik vaid suuremate pliid sisaldavate
objektide puhul. Veiste puhul on rumenotoomia käigus aku/patarei kirurgiliselt eemaldamine harva edukas, sest sageli on pliid sisaldavad metalliosakesed võrkmikus või vatsas laiali ning nende kättesaamine raskendatud.
Inimestel kasutatakse plii väljutamiseks kelaate (Ca-EDTA). Kelaate tuleks manustada iv
või im, Ca-EDTA-d kindlasti koos kaltsiumiga,
vastasel korral tekitab manustamine hüpokaltseemiat.
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Prognoos
Äge pliimürgistus on korrektse ning kiire ravita loomadele tavaliselt surmav. Ravi põhjendamine on vastuoluline looma ning toiduohutuse seisukohalt. Plii poolestusaeg veres on tavaliselt üle üheksa nädala. Kaasnevad keeluajad võivad ületada aastat. Veisekarjas, kus on
diagnoositud pliimürgistuse juhtumid, tuleks
kõiki potentsiaalselt pliiga kokku puutunud
loomi testida vere pliisisalduse osas.
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Toiduohutuse tagamine toidu annetamisel
Mati Roasto
EMÜ VLI toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool
Käesolev artikkel on ajendatud autori poolt hiljuti koostatud ekspertarvamusest, milles käsitleti toiduohutuse tagamist toidu säilimisaja pikendamisel toidu annetamise eesmärgil. Viimane seondub ka käesoleval aastal Euroopa
Toiduohutusameti poolt välja antud teadusliku
arvamusega, milles käsitletakse ohtude analüüsi põhimõtete rakendamist teatud tüüpi väikestes jaemüügi ettevõtetes ning toidu annetamisel. Toidu annetamise teemat tutvustatakse
eelkõige toidu ohutu säilimisaja tagamise võtmes.

Sissejuhatus
Toidu raiskamise vähendamisega seonduvalt
on toidu annetamine üha aktuaalsem teema
ning paljude inimeste sooviks on säilimisaega
peatselt ületava toidu jõudmine abivajajateni,
mitte jäätmekonteineritesse.
Antud teemaga on mitmetes riikides tegeletud ning Euroopa näidetena võiks esitada
Belgiat, Prantsusmaad ja Hollandit; neist viimases on välja antud mitmeid asjakohaseid juhendeid nagu „parim enne“ või „kõlblik kuni“
kuupäeval toiduainete külmutamise juhend;
sügavkülmutatud toidu märgistamise juhend
jms.
Toidu annetamine oli arutelul Riigikogu
maaelukomisjonis, kus leiti, et ka Eestis võiks
Hollandi eeskujul toidu annetamise teemat
edasi arendada, et lõppeva realiseerimisajaga
toitu jõuaks rohkem abivajajateni. Toiduohutus
on aga põhinõue, mille tagamiseks peab toidu
algtootmise, töötlemise, turustamise (k.a annetamise) ning tarbimise ahela ulatuses järgima
hügieeninõudeid. Samuti on toiduohutuse tagamisel toidukäitlejale, k.a toidu annetamisel,
heategevusasutustele abiks enesekontrollisüsteem, mille koostamisel mõeldakse läbi kogu
protsess, sellest tulenevad võimalikud ohuallikad ning nende ennetamise võimalused.

Seadusandlus
Toidu seadusandluse peamiseks eesmärgiks
on tagada, et tarbijani jõuaks ohutu toit. Toiduseadus sätestab, et turule viidav toit peab
olema ohutu inimese tervisele ning vastama
õigusaktides sätestatud muudele nõuetele.
Vastavalt toiduseadusele määrab toidukäitleja
(-tootja, töötleja, sh valmistaja või pakendaja)
kestvuskatsete alusel toidu säilitamisnõuded,
sealhulgas toidu minimaalse säilimisaja või
tarvitamise tähtpäeva ning säilitamistingimused, hinnates toidu ohutust ning toidu vastavust teistele, nt kvaliteedinõuetele. Euroopa
Liidu (EL) määrusega 178/2002 sätestatakse
toidu ohutuse alaste õigusnormide üldpõhimõtted ja -nõuded. Selle määruse kohaselt ei

tohi inimtoiduks kahjulikku või kõlbmatut toitu
tarbimiseks pakkuda. EL määrus 852/2004 kehtestab nõuded seadmetele, toiduhügieenile,
külmutusahelale ja toidu ohutuse tagamiseks.
Määrusega 1169/2011 kehtestatakse nõuded toiduainete märgistamisele toitumisalase
teabe, toidus sisalduvate allergeenide ja säilimisaja kuupäevade osas.

„Kõlblik kuni“ ja „parim enne“
Mikrobioloogiliselt kiiresti riknevad toidud võivad lühikese ajaga muutuda inimtoiduks kõlbmatuks, mistõttu tuleb sellise toidu säilimisaja
tähistamisel kasutada märget „kõlblik kuni“ –
tarvitamise tähtpäeva. Pärast tarvitamise tähtpäeva ei loeta toitu enam ohutuks. Kiiresti riknevate toitude puhul tuleb kinni pidada pakendil esitatud säilitamistingimustest. Üldjuhul tuleb sellist toitu säilitada külmkapis temperatuuril +2 – +6 ˚C. Samuti tuleb järgida pakendil esitatud kasutamistingimusi, nt „pärast pakendi avamist tarbida 2 päeva jooksul“.
Toitude puhul, mille säilimisaja tähistamisel on kasutatud „kõlblik kuni“ märget, võib
neis pärast säilimisaja ületamist suhteliselt lühikese aja jooksul aset leida mikroorganismide
(eelkõige bakterite ning pärm- ja hallitusseente) arvukuse oluline tõus, mis põhjustab toidu
riknemise, mis muudab toidu teatud aja jooksul inimesele kõlbmatuks. Tegemist ei ole üksnes toidu kvaliteedi olulise langusega, vaid ka
reaalse ohuga inimese tervisele. Mikroorganismide kasvamise ja paljunemise tagajärjel satuvad toitu mikroobide ainevahetuse lõpp-produktid, mille kõrge kontsentratsioon võib põhjustada toitu tarbinud inimesel heal juhul kergemaid seedetalituse häireid. Suuremaks inimese tervist ohustavaks mõjuriks on aga teatud toidupatogeenide võimalik arvukuse tõus.
Jahutatud valmistoitudes võivad isegi temperatuuril alla +5 °C kasvada külmatolerantsed
ehk psührotroofsed toidupatogeenid nagu Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Yersinia enterocolitica. Eelmainitud toidupatogeenide olemasolul toidus on inimese terviseriskid
seda suuremad, mida pikemalt on toitu säilitatud. Mida kõrgem on patogeenide arvukus toidus, seda suurem on tõenäosus inimese haigestumiseks.
Pika säilimisajaga toitudel kasutatakse säilimisaja tähistamiseks minimaalse säilimisaja
kuupäeva ehk märget „parim enne“. Selle kuupäevani säilitab õigetes tingimustes hoitud toit
eeldatava kvaliteedi. Pärast minimaalse säilimisaja kuupäeva möödumist võivad toidu sensoorsed omadused (nt lõhn, maitse, värvus,
tekstuur) halveneda, kuid mõnda aega on selle
söömine veel ohutu.
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 4 • 2018
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Pika säilimisajaga toitude „parim enne“ ületamisel rikneb toit eelkõige keemiliste reaktsioonide, nt rääsumise tagajärjel. Sellegipoolest võib rääsumine omakorda kiirendada toidu mikrobioloogilist riknemist, nt põhjustada
hallitus- ja pärmseente arvukuse tõusu, mille
tulemusena ilmnevad teatud aja jooksul ka toidu mikrobioloogilise riknemise tunnused. Samas ei ole mitte alati meeleorganite abil võimalik toidu riknemist kindlaks teha, sest nõuetele mittevastavaks toiduks saab lugeda ka
toitu, mille kvaliteet, nt toitaineline koostis on
oluliselt langenud. Toiduohutusega on aga
veelgi keerulisem, sest näiliselt kvaliteetne toit
võib osutuda hallitusseente toksiinidega saastunuks, olles seeläbi inimese tervisele ohtlik.
Hallitusseente poolt toodetavate toksiinide esinemine toidus tähendab reeglina ka seda, et
inimene ei pruugi haigestuda koheselt, vaid
toksiinide/mürkide tervisele ohtlik mõju võib
olla kumuleeruva pikaajalise toimega ning seetõttu on oluliselt raskendatud, sageli isegi võimatu tervisekahju põhjustanud saastunud toidu kindlakstegemine.
Pika säilimisajaga toitude säilimisaegade
ületamisest tingitud toidu kvaliteedi langused
tingivad omakorda mikroorganismide kasvu
mõjutavate seesmiste (pH, vee aktiivsus, redokspotentsiaal jms) ja väliste (gaasiline koostis, suhteline niiskus jms) tegurite muutusi, mis
omakorda võib luua soodsad tingimused mõnede toidupatogeenide, nt mükotoksiine tootvate hallitusseente, Bacillus cereus’e, koagulaaspositiivsete stafülokokkide jt kasvuks.
Eeltoodust tingituna tuleks pika säilimisajaga toidud ära tarvitada mõne kuu jooksul pärast „parim enne“ tähtpäeva ületamist.

Annetatava toidu säilimisaeg ja
sellega seonduvad tegevused
Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) poolt välja
antud teadusliku arvamuse (2018) kohaselt
võib annetada järgmisi toite:
1. säilimisajaga tähistatud eelpakendatud toidud;
2. eelpakendatud toidud, mis ei vaja „parim
enne“ säilimisajaga tähistamist, nt pakendatud puu- ja juurviljad, mida ei ole eelnevalt kooritud ja/või tükeldatud; teatud pagaritooted ning teised toidud, mis on välja
toodud ka EL määruses 1169/2011*;
3. pakendamata toidud, mida tõenäoliselt
enne annetamist oleks vaja pakkida või
pakendada, nt värsked puu- ja köögiviljad, värske liha, värske kala, teatud pagaritooted ning toitlustusasutustes (restoranid jms) üle jäänud toit, mida ei ole tarbimiseks pakutud. Eriti oluline on, et viimati
mainitud toidud oleksid asjakohaselt/sobivalt käideldud, säilitatud ning jagatud.
* Minimaalset säilimisaega ei ole vaja märkida järgmiste toitude puhul (EL määrus
1169/2011):
• koorimata, tükeldamata või muul samalaadsel viisil töötlemata marjad, puu- ja
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köögivili, sealhulgas kartulid ja seened;
see erand ei kehti idandatavate seemnete ja kaunviljaidudega samalaadsete
toodete suhtes;
• veinid, liköörveinid, vahuveinid, aromatiseeritud veinid ja sarnased tooted, mis
on saadud muudest puuviljadest kui viinamarjad;
• joogid, mille etanoolisisaldus on vähemalt 10 mahuprotsenti;
• liht- ja valikpagaritooted, mille koostise
järgi võib eeldada, et neid tarbitakse 24
tunni jooksul pärast valmistamist;
• äädikas;
• keedusool;
• tahke suhkur;
• kondiitritooted, mis koosnevad peaaegu
ainult maitsestatud ja/või värvitud suhkrutest;
• närimiskummid ja samalaadsed tooted.
EFSA teaduslikus arvamuses (2018) rõhutatakse „kõlblik kuni“ kuupäeva range järgimise vajadust. Igasugune müüdav või muul viisil
üle antav toit, k.a annetatav toit ei tohi ületada „kõlblik kuni“ kuupäeva ehk pärast „kõlblik
kuni“ kuupäeva ei tohi toitu tarbijale enam üle
anda.
Siiski võib toidu annetamiseks erandi teha
nendele toitudele, mille „parim enne“ kuupäev
on möödas. „Parim enne“ kuupäevaga tähistatud toitude „parim enne“ aja ületamine ei mõjuta teatud aja jooksul veel otseselt toidu ohutust, mistõttu võib neid kasutada annetamise
eesmärgil juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
1. tagatud on pakkematerjali terviklikkus (kahjustuste puudumine, pakend ei ole avatud,
kondensatsiooni puudumine jms);
2. tagatud on õiged säilitamistemperatuurid
ja muud säilitamistingimused, nt sügavkülmutamine vähemalt -18 °C juures või kuivsäilitamine jms;
3. külmutatud toitude puhul on vastava info
olemasolul järgitud külmutamise või esmakordse külmutamise kuupäeva;
4. toit on organoleptiliselt aktsepteeritav, see
ei ole nt hallitanud ega rääsunud;
5. välistatud on kokkupuude teiste oluliste ohtudega, nt radioaktiivsusega.
Lisaks eelloetletule tuleb annetamiseks
mõeldud toidu saatmisel ja vastuvõtmisel hinnata selle järelejäänud säilimisaega.
Juhul kui „parim enne“ kuupäevaga tähistatud toit annetatakse enne pakendil märgitud tähtpäeva, siis on annetamise protsessis
vaja tagada pakendi terviklikkus ning kõik toidule ette nähtud säilitamistingimused. Juhul,
kui annetatakse toitu, mille „parim enne“ tähtpäev on möödas, siis ka sellist toitu võib jaotada, kui on tagatud toiduohutus ning tarbijale
edastatava informatsiooni üheti mõistetavus:
nt tarbija on teadlik, et tegemist on „parim enne“ ületanud tootega vms.
Mõned liikmesriigid on kehtestanud soovituslikud juhised annetatava toidu kohta. Toidu-
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doonorid peavad eelmainitud eeskirjades esitatud informatsiooni arvesse võtma. Prantsusmaal on nõue, et toidu tarnimisel toidupanka
või mõnda teise heategevusasutusse peab toidu säilimisaja lõpuni olema veel vähemalt 48
tundi.
Mitte mingil juhul ei tohi ületada „kõlblik kuni“ säilimisaegu, kuna pärast seda ei saa
toitu lugeda enam tarbijale ohutuks. Käesoleva artikli autor tuletab siinjuures meelde, et
toidu säilimisaeg määratakse kestvuskatsete alusel. Toit peab kogu kõlblikkusaja jooksul
vastama nii mikrobioloogilistele, keemilistele
kui ka muudele toidule kehtestatud nõuetele.
Toidu nõuetekohasust hinnatakse proovi organoleptiliste, füüsikaliste, keemiliste ja mikrobioloogiliste näitajate järgi. Seega, säilimisaegade määramisel tuleb laboratoorsete analüüside valikul teha otsuseid, mis lähtuvad toidu koostisosadest, pakendamisest, säilitamistingimustest ning teistestki toidu ohutust ja riknemist mõjutavatest teguritest. Uuritavate näitajate valikust ning nende kombinatsioonist
sõltub kestvuskatsete mõttekus ning lõppkokkuvõttes toidule kehtestatud säilimisaja õigsus. Toidu säilimisaja määramisel on toiduohutuse tagamine eeltingimus ning toidu kvaliteet
(sensoorsed omadused, toitaineline koostis
jms) peab olema piisav, et tagada toidu inimtoiduks kasutuskõlblikkus (Roasto ja Laikoja,
2017).
Kõiki eelpakendatud toitegi, mis ei vaja säilimisaja määratlemist (pakendatud tükeldamata/koorimata puu- ja juurviljad, teatud kuivtooted jms) ning selle pakendil tähistamist, tuleb
käsitleda õigesti ja säilitada õigetes tingimustes. Samuti tuleb sellise toidu annetamisel
veenduda, et need oleks veel tarbimiseks kõlbulikud.
Juhul kui on tegemist pakendamata toitudega, mida on lubatud annetada, tuleb annetajatel arvestada võimaliku pakkimis- ja/või
pakendamisvajadusega, mis võimaldaks toitu ohutult jaotada. Toidudoonorid võivad antud etapis toidu külmutada (nt värske liha ja
kala ning toitlustusasutustes ülejäänud toit).
Külmutatud toit edastatakse külmutatuna abivajajateni. Juhul, kui toidudoonor ise ei teosta toidu külmutamist, tuleb see teostada koheselt pärast vastava toidu jõudmist annetuskeskusesse.
Tagada tuleb toidu õigeaegne ning õigetes
tingimustes vedu saajatele nii, et toidule jäänud säilimisaeg ei kannataks.
Asutused, kes toitu annetamiseks vastu võtavad, peavad veenduma, et tagatud oleks nii
toidu hügieen, -ohutus ja -kvaliteet kui pakendi
terviklikkus. Samuti tuleb tagada toidu märgistuse loetavus ning üheti mõistetavus.
Kui on tegemist jahutatud toitudega, mida
tuleb enne annetamist külmutada, tuleb külmutamisel järgida toidu külmutamise ja märgistamise juhiseid. Jahutatud toitude puhul
peavad toitu vastu võtvad asutused kontrollima ning tagama, et toit on õigetel jahutustem-

peratuuridel nii selle vastuvõtmisel kui ka pärast seda. Temperatuuride õigsuse tagamine
kehtib ka külmutatud toitude puhul.
Kuigi mõningate kiiresti riknevate toitude
puhul ei pea vastavalt EL määrusele 1169/2011
„kõlblik kuni“ kuupäeva deklareerima, ei tähenda see, et antud toite ei tohi annetada. Tagada tuleb riiklike meetmete (nt vastavate juhendite) olemasolu. Sellised toidud tuleb reeglina
ära tarbida võimalikult kiiresti, kuid neid võib
ka teatud ajaks õigetel temperatuuridel säilitada ja/või külmutada. Viimase puhul tuleb
tagada nn toidu ajalugu kajastava informatsiooni olemasolu, k.a säilimisaja ja säilitamistingimuste vastavus.

Toidu säilimisaega peatselt ületava
toidu külmutamine
Toidu enne säilimisaja lõppkuupäeva külmutamine hõlbustab selle annetamist mitmel viisil.
Toidu külmutamine võimaldab ohutumat jaotamist ning tagab säilimisaja pikenemise. Paljud toidud, eriti need, mille säilimisaeg on koheselt lõppemas, lähevad sageli juba sorteerimise ja jaotamise käigus riknema, mistõttu on
külmutamine üheks oluliseks toidu riknemise
ohjemeetmeks, võimaldades annetatava toidu
jõudmise abivajajateni.
EL määruses 853/2004 kehtestatud nõuetest lähtuvalt tuleb loomset päritolu toit külmutada ilma põhjendamatu viivituseta. Nõuded kehtivad jaeettevõtetele, k.a nendele, kes
omakorda varustavad teisi ettevõtteid, mistõttu toidu külmutamine jaeettevõtte tasandil ei
ole lubatud. Siiski on mõnedes liikmesriikides
toidu külmutamine ümberjaotamise eesmärgil
lubatud tingimustel, et selline jaemüügi tasandil tegevus on marginaalne, lokaliseeritud ning
piiratud, tagades riiklike meetmete olemasolu
ning nendest Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide teavitamise. Kergesti riknevate toitude külmutamine tuleb teostada võimalikult varakult,
kuid kindlasti enne „kõlblik kuni“ kuupäeva, tagades -18 °C või sellest madalama toidu säilitamistemperatuuri. Selline säilitamistemperatuur tuleb tagada kogu jaotamise/laialiveo ulatuses (EFSA, 2018).
Enne toidu säilimisaja ületamist teostatud
kiire ning nõuetekohase toidu külmutamisega
ei kaasne mikrobioloogilisi ohte, kuna -18 °C
või madalamal temperatuuril toidu säilitamisel
on mikroorganismide kasv ja paljunemine võimatu (Roasto ja Laikoja, 2017).
Mida suurem on toidu veesisaldus ehk mida kõrgem on selle veeaktiivsus, seda enam
kannatab toidu kvaliteet külmutamise läbi,
mistõttu ei sobi külmutamiseks nt suure veesisaldusega köögi- ja puuviljad. Samuti ei sobi
(sügav)külmutamiseks hapendatud piimatooted ning mitmed liittoidud.
Kuigi toidu külmutamine reeglina alandab
märkimisväärselt mikroobide arvu selles, tuleb tõdeda, et teatud osa mikroobide populatsioonist, k.a tõvestavatest, säilitab külmutamise ajal eluvõime, mistõttu võib ebaõige toidu
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 4 • 2018

11

TOIT
sulatamine põhjustada selle muutumise inimese tervisele potentsiaalselt ohtlikuks. Toidu külmutamine ei hävita ka patogeensete mikroobide poolt enne toidu külmutamist toodetud toksiine: stafülokokkide enterotoksiinid, mõnede
klostriidiate toksiinid.
Toitude külmutamine ei suuda täielikult
peatada lipiidide oksüdatsiooni. Tekkinud oksülipiinid võivad edasi laguneda sekundaarseteks oksüdatsiooniproduktideks nagu aldehüüdid, ketoonid jms, mis annavad toidule iseloomuliku rääsumislõhna. Oksülipiinide lagunemisel sekundaarseteks oksüdatsioonisaadusteks võivad tekkida toksilised aldehüüdid, mis
on riskifaktoriks mitmetele tõsistele haigustele
(Püssa, 2015).
Külmutamine ei mõjuta oluliselt madala
veesisaldusega toitude (pähklid, seemned, kuivatatud aedviljad) toiduohutust, mistõttu saab
nendele kehtestada pikad säilimisajad.
Vahetult enne säilimisaja kuupäeva ületamist teostatud kiire ning nõuetekohase toidu
külmutamisega ei kaasne mikrobioloogilisi ohte juhul, kui külmutatud toidu sulatamine ning
sulatamisjärgne kuumutamine on toimunud
nõuetekohaselt.
Kõrge rasva- ja veesisaldusega, kuid külmutamiseks sobivaid toite, mida on külmutatud enne säilimisaja ületamist, saab külmutatuna -18 °C juures säilitada maksimaalselt paar
kuud. Juhul kui tegemist on madala veesisaldusega toitudega nagu pähklid, seemned, kuivatatud aed- ja puuviljad, võib külmutamisaeg
olla märkimisväärselt pikem, kuid mitte üle 12
kuu.
Kui oksüdatsiooni suhtes tundlikele toitudele on tagatud vähemalt -40 °C juures külmsäilitamine, on nende säilimisaeg pikem, sest
nii madalad temperatuurid tagavad lagunemisprotsesside peaaegu täieliku peatumise. Sellegipoolest on vahetult enne säilimisaja ületamist -40 °C juures külmutatud toitude säilimisajaks maksimaalselt 12 kuud, mis tuleneb eelkõige pikaaegsest külmsäilitamisest põhjustatud toitainete ning toidu sensoorsete omaduste olulisest langusest.

Kokkuvõte
Autori arvates on igati positiivne, et liigutakse
suunas, et peatselt säilimisaega ületav toit
jõuaks senisest enam abivajajateni. Selleks tuleb nii riiklikul kui ettevõtete enesekontrolli tasandil rakendada vajalikke meetmeid, milleks
on toidu annetamise juhendid ja teabelehed,
annetavate ning heategevusasutuste perso-
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nali/vabatahtlikult töötavate inimeste koolitamine ning ka meetmed, mis tagavad adekvaatse toidualase informatsiooni abivajajateni
jõudmise. Eeltoodu on vajalik annetatava toidu
ohutuse ning piisava kvaliteedi tagamiseks.
Euroopa Liidu liikmesriikides on toidu annetamine organiseeritud erineval viisil ning kõige
suuremaks puuduseks peetakse toidu annetamisahela komplekssust ning killustatust. Doonoritel (pakendatud või pakendamata toidu annetajad, nt jaemüüjad, restoranid) ja retsipientidel (toitu vastu võtvad ning ümber jaotavad
asutused/organisatsioonid, nt toidupank) puuduvad sageli ühtsed toidu annetamise standardmenetlused, mistõttu võib mõnikord
probleemiks osutuda ka toidu õigeaegne toimetamine abivajajateni. Probleeme võib ette
tulla teisigi, sest sageli töötavad organisatsioonides inimesed vabatahtlikkuse alusel ehk tegemist ei ole klassikalise äriettevõttega.
Säilimisaja lõpus külmutatud toidu toimetamine abivajajateni peab olema korraldatud nii, et abivajajad saaksid sellise toidu kätte võimalikult kiiresti. Piiratud ja/või lühikese
säilimisajaga toitude külmutamine peab kindlasti toimuma enne säilimisaja ületamist ning
peab olema teostatud kiiresti ning nõuetekohaselt. Tarbijatele sellise toidu üleandmisel
peab olema tagatud teavitamine, et tegemist
on säilimisaja lõpus külmutatud toiduga, mistõttu tuleb see tarbida võimalikult kiiresti. Soovitav oleks toidu sulatamisalase teabe andmine lõpptarbijatele: „kord juba üles sulatatud
toitu ei tohi uuesti külmutada“. Samuti oleks
soovitav kuumtöötlemise alase teabe andmine
lõpptarbijatele: „pärast sulatamist läbi kuumutada“.
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Millest rääkisid
Põhja- ja Baltimaade
veterinaariateaduskondade
dekaanid Tartus?
Toomas Tiirats
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Tartus loomaarstihariduse andmise 170. aastapäeva puhul võõrustas EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (VLI) 4. oktoobril Põhja- ja Baltimaade veterinaariateaduskondade dekaane ja prodekaane, kes kogunesid siia, et arutleda loomaarstihariduse
tuleviku ning regionaalse koostöö arendamise üle. Norra, Soome, Rootsi, Taani, Eesti,
Läti ja Leedu moodustavad Euroopa Veterinaariaõppeasutuste Assotsiatsiooni (European
Association of Establishments for Veterinary
Education – EAEVE) juures regionaalse grupi
koondnimetusega „Regioon 6”.
Seminari avas Eesti Maaülikooli õppeprorektor Endla Reintam. Seejärel tegi VLI direktor Toomas Tiirats põgusa ajaloolise tagasivaate veterinaarhariduse arengule Tartus.

Loomaarsti elukutsest ja
jätkuõppest
Põhiettekandega esines Euroopa Veterinaararstide Föderatsiooni (Federation of Veterinarians of Europe – FVE) asepresident Andrew
Robinson, kes keskendus föderatsiooni nägemusele loomaarsti elukutsest. FVE osaleb aktiivselt veterinaarhariduse korraldamisel, lähtudes Euroopa Liidu nõuetest ja Maailma Loomatervise Organisatsiooni (World Organisation for Animal Health – OIE) suunistest. Vaadeldes viimase aja suundumusi loomaarsti
elukutses, tõi Robinson esile selle jätkuva feminiseerumise, üha suureneva nõudluse lemmikloomaarstide järele ning klientide nõudlikkuse kasvu teenuse kvaliteedi osas.
Euroopas on 82 veterinaarharidust andvat ülikooli, millest 68 õppeasutust on praegu
EAEVE poolt tingimisi või täismahus akrediteeritud. Akrediteeringut ei ole antud seni kuuele
ülikoolile, ning kaheksas, kuues Balkanimaade
ja kahes Portugali koolis ei ole hindamist veel
toimunud.
FVE pöörab suurt tähelepanu täiendõppe/
jätkuõppe (Continued Professional Development) süsteemsele korraldamisele. Diplomieelne programm ei võimalda kõikide teemadega süvitsi minna, mistõttu kitsamale valdkonnale spetsialiseerumine saabki valdavalt diplomijärgsel täiendkoolitusel põhineda. Euroopa veterinaarmeditsiini jätkuõppe (Veterinary
Continuous Education in Europe – VetCEE)
projekti arendamine on üks FVE olulistest ülesannetest. Tegemist on nn „vaheastme“ („middle tier”) spetsialiseerumissüsteemiga, mis toimib lisaks doktoriõppele ja Euroopa veteri-

naarmeditsiini spetsialiseerumise nõukogu
(European Board of Veterinary Specialisation –
EBVS) kolledžite pakutavale täiendõppele.
Ettekandele järgnenud arutelus võetigi kõigepealt vaatluse alla Euroopa veterinaarmeditsiini jätkuõppe projektiga seonduv.
Euroopas puuduvad täiendõppe osas ühtsed reeglid. Olgugi et FVE (sarnaselt EBVS kolledžitele) püüab VetCEE programmile saada
üleeuroopalist tunnustust, ei võimalda paljude
riikide (sh Eesti) seadusandlus selliseid spetsialistidiplomeid tunnustada. Pealegi on pikad
diplomijärgseks spetsialiseerumiseks mõeldud
täiendõppeprogrammid (tavaliselt 2–4 aastat)
ressursimahukad ja toimuvad sageli veterinaariateaduskondade niigi napi põhiõppe eelarve
arvelt. Samas annavad sellised täienduskursused (VetCEE) võimaluse välistudengite kaasamiseks. Näiteks on ligi pooled Kopenhaageni
Ülikoolis väikeloomade meditsiini täiendõpet
pakkuvas magistriprogrammis osalejad pärit
väljastpoolt Taanit.
Arutelu käigus leiti ka, et FVE keskendub
liialt kliinilisele veterinaarmeditsiinile, jättes
piisava tähelepanuta mittekliinilised suunad.
Nii „esimese päeva oskuste“ (Day One Competencies) põhimõtetes kui ka jätkuõppeprogrammides tuleks mittekliiniliste valdkondade
(näiteks toiduhügieen) osatähtsust kindlasti
suurendada.

Veterinaarõppe hindamissüsteemist
ja spetsialiseerumisest
Norra Ülikooli (Norwegian University of Life
Sciences) professor Yngvild Wasteson andis ülevaate plaanitavatest muudatustest ja
täiendustest Euroopa veterinaariaõppe hindamissüsteemi akrediteerimisstandardites. See
teema on oluline kõigi Baltimaade ülikoolide
jaoks, kuivõrd 2019. aastal toimuvad EAEVE
kordusvisiidid nii Eestisse, Lätti kui ka Leetu.
Põhjamaade kogemustele tuginedes on võimalik saada kasulikke nõuandeid tulevaste
enesehindamisaruannete koostamiseks. Euroopa Liidu tööturul võetakse igal juhul arvesse seda, kas loomaarst on saanud hariduse EAEVE akrediteeringuga või selleta õppeasutuses. See tähendab, et muudest riikidest (nt Venemaalt, Ukrainast, Valgevenest jm)
Euroopa Liitu tööle asuda soovijad peavad läbima vajalikud kursused EAEVE akrediteeringuga õppeasutuses.
Arutati ka loomaarstiõppes spetsialiseerumismoodulite süsteemi (tracking system)
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rakendamise plusse ja miinuseid. Suhtumine
on kooliti erinev. Näiteks Eestis tuli toiduohutuse ja -hügieeni moodulist huvitatute vähesuse tõttu loobuda ning liita see suurloomamooduliga. Sarnaselt toimiti ka Norras, kus
muuhulgas leitakse ka, et tudeng, kes on valinud hobuste mooduli, saab edaspidi hakkama
ka veistega. Hollandis on kogu magistriprogramm jagatud valikmooduliteks, mis raskendab selle kooskõlla viimist esimese päeva oskuste nõuetega. Seevastu Kopenhaageni Ülikoolis moodustavad valikmoodulid kogu õppekavast alla 10 protsendi. Soomes on spetsialiseerumine korraldatud valikainete baasil.
FVE üldiselt ei soosi valikmoodulite süsteemi rakendamist. Diplomieelne õpe peab tagama loomaarsti üldise kompetentsuse ning
spetsialiseerumine alaku pigem lõpetamise
järgselt.

Kliinilisest eksamist
Eraldi käsitleti arenguid kliinilistes õppeainetes, eriti seoses objektiivse struktureeritud kliinilise eksami (Objective Structured Clinical
Examinations) rakendamisega tudengite praktiliste kliiniliste oskuste või kliiniliste protseduuride valdamise kontrollimiseks, kuna selline eksam annab väärtuslikku tagasisidet õppetöö kvaliteedi kohta ning tagab vajalike esimese päeva oskuste omandamise. Enamikes
ülikoolides on kliiniline eksam juba kasutusel
või juurutamisel ning nii üliõpilased kui õppejõud peavad seda kasulikuks. Probleemina
toodi esile eksami korraldamise ja läbiviimise
aja- ning tööjõumahukus.
Meie instituut plaanib eksami katselist rakendamist 2019. aastal. Muuhulgas informeeriti osalejaid, et meie instituut loobub lõpueksamite korraldamisest ning võtab eranditult
kasutusele kirjaliku lõputöö kaitsmise. Sellega
seoses on objektiivsel struktureeritud kliinilisel
eksamil oluline roll tudengite praktiliste oskuste õpetamisel ja hindamisel.

Ühtse tervise kontseptsioonist
Arutlusel oli ka ühtse tervise (One Health)
kontseptsooni sisseviimine bakalaureusetaseme õppekavadesse. Leiti, et ühtset tervist
võidakse tõlgendada väga erinevalt, kusjuures
veterinaarid on teemaga paremini kursis kui
arstid. Eestis rakendatakse kontseptsiooni erinevates doktoriõppe programmides ja teadusprojektides, milles teevad koostööd kliinilise
meditsiini, biomeditsiini, bioloogia, veterinaarmeditsiini ja muude erialade tudengid.
Ühtse tervise kontseptsiooni juurutamine
bakalaureuseõppes on keerukam ning mõnes
ülikoolis ei üritatagi seda teha. Helsingi Ülikool
pakub meditsiini- ja veterinaariatudengitele
zoonootilise viroloogia kursust ning meditsiinitudengitele valikainena parasitoloogiat. Probleemiks võib osutuda ka see, et nii humaankui ka veterinaarmeditsiini õppekavad on sedavõrd ülekoormatud, et mingi uue teema sisseviimisest ei saa juttugi olla.
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Kopenhaageni Ülikoolis otsustati ebapopulaarne toiduohutuse valikmoodul ümber nimetada ühtse tervise mooduliks ning tänu sellele
valib igal aastal paar-kolm üliõpilast selle oma
eelismooduliks (varem huvilisi polnud). Tudengeid pole lihtne selles valdkonnas kaasa lööma
meelitada. Loosungid nagu „see on hea ühiskonnale ja sinu tulevikule“ ei müü. Huvi saab
äratada vaid tõeliselt põnevaid juhtumeid ja
probleeme esile tuues. Näiteks zoonoosid on
üks teema, mille abil on võimalik ühtse tervise kontseptsiooni propageerida. Ehkki tegemist on võrdlemisi marginaalse probleemiga,
võimaldab see tõsta ühtse tervise alast teadlikkust. Nii näiteks tehakse Taanis valitsuse tasandil koostööd linnugripi puhangute simulatsiooni alal, kuhu on kaasatud nii veterinaare kui
ka arste. Samuti on Taani valitsus kuulutanud
mikroobide antibiootikumiresistentsuse prioriteetseks probleemiks ning selleski vallas teevad veterinaarid ja meedikud koostööd. Norrakad on aga leidnud võimaluse teha ühtse tervise alast koostööd Aafrika riikidega.
FVE on ühtse tervise kontseptsiooni suhtes
entusiastlik, millest annab tunnistust ka hiljuti
korraldatud vastavateemaline konverents.

Koostööst Venemaa kõrgkoolidega
Viimasel ajal on Venemaa veterinaariaõpet
pakkuvatelt kõrgkoolidelt saabunud palju erinevaid koostööpakkumisi. Näiteks on VLI õppejõude kutsutud loenguid pidama, ning Eestis on juba aastaid korraldatud venekeelset
eriala suveülikooli. Kopenhaageni Ülikooli
poole pöördus koostöösooviga kõrgetasemeline Vene delegatsioon, mille järel on korraldatud vastuvisiite mitmesse Venemaa ülikooli.
Paistab, et sealsed õppeasutused on vägagi
huvitatud eriala rahvusvahelise kogukonnaga
lõimumisest, sealhulgas ka EAEVE liikmelisusest. EAEVE ootab lähiajal taotlusi viieltkuuelt ülikoolilt ning püüab selgitada, kas tuleks moodustada spetsiaalne Venemaa grupp
oma organisatsioonis või saaks need õppeasutused liita mõne olemasoleva regionaalse
grupiga.
EAEVE põhikiri ei sea liikmelisuse osas piiranguid, ent kõikide euroopaväliste loomaarstiülikoolide või teaduskondade akrediteerimine
on väga töömahukas. Euroopa Liidu organisatsioonina võib lahendus olla akrediteerimisega
tegeleva tütarettevõtte loomine, mis töötaks
äriettevõttena. Lisaks on vaja akrediteeritud
ülikoolidest kaasata rohkem eksperte, koordinaatoreid ja hindajaid. Võimalik, et Vene Föderatsiooni valitsus soovib oma veterinaariahariduse süsteemi reorganiseerida sarnaselt Itaaliaga, rahastades väiksemat arvu teaduskondi.
Ka FVE tõdeb, et Venemaa loomaarstid on
koostööst ning Euroopa erialaorganisatsioonidega liitumisest tõsiselt huvitatud.
Mis aga puudutab akrediteerimist, siis peavad hindajad kindlasti olema kursis Venemaa veterinaariatava iseärasustega. Maailma Loomatervise Organisatsioon on mõistagi huvitatud
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sellest, et arvesse võetaks ka toiduohutusega
seonduv.

Põhja- ja Baltimaade koostööst
Põhja- ja Baltimaade koostöö väljavaateid arutades tõdeti, et NOVA-BOVA (Nordic Forestry,
Veterinary and Agricultural University – Baltic Forestry, Veterinary and Agricultural University) võrgustiku projekt senisel kujul enam
ei toimi. Kitsale sihtgrupile magistri- ja doktoriõppe programmide korraldamine ei ole prioriteetne, kuivõrd koostööks on kindlasti muid,
palju odavamaid võimalusi. Ka on NOVA võrgustiku liikmemaks liiga suur, mistõttu mõ-

nedki ülikoolid (sh Helsingi Ülikool) kaaluvad
sellest välja astumist. Kopenhaageni Ülikool
on võrgustikust juba varem lahkunud.
Sellegipoolest tuleb otsida teisi regionaalse koostöö võimalusi. Koostöö tihendamine ja
kontaktide süvendamine on kõigile ülikoolidele
jätkuvalt väga oluline.
Edaspidi plaanitakse Põhja- ja Baltimaade
dekaanide ja teaduskondade juhtide kokkusaamisi korraldada kord aastas. Tehti ettepanek,
et järgmisel aastal võiks see toimuda Jelgavas,
Läti Põllumajandusülikoolis (hiljuti muudetud
nimega Latvian University of Life Sciences and
Technologies).
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Meeldejääv päev
Toivo Järvis
EMÜ VLI emeriitprofessor
Sain väga ilusa nimelise kutse, tekstiga „Eesti
Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudil on heameel paluda Teid
koosviibimisele, et tähistada 170 aasta möödumist veterinaarhariduse õpetamisest Tartus“. Niisugune teade saadeti direktori poolt 57
meie instituudi endisele töötajale. Sel päeval,
30. oktoobril k.a oli Zoomeedikumi kohale saabunuid umbes 30.
Koosviibimise avas direktor Toomas Tiirats,
kes märkis, et järgmine taoline üritus on kavandatud loomaarstiõppe 175. aastapäevale.
Kohaletulnuid tervitas ja tänas antud panuse eest rektor Mait Klaassen, kes rääkis lühidalt muutustest Eesti haridusmaastikul. Ta rõhutas, et üha olulisem on oskus suhelda loomaomanikuga, mitte üksnes looma ravimine.
Toomas Tiirats andis ülevaate loomaarstiõppest Eesti Maaülikoolis 170 aastat tagasi
ning tänapäeval. Nimelt kirjutas Vene tsaar Nikolai I 26. jaanuaril 1848. aastal alla ukaasile,
mille põhjal asutati Tartu Veterinaariakool. Esimesed patsiendid võeti vastu sama aasta sügisel, õppetöö algas järgmise aasta jaanuarikuul.
Viimaste aastakümnendite suurematest muudatustest tõi T. Tiirats esile suured investeeringud loomaarstiõppesse (2000–2006), doktoriõppereformi (2005) ja Märja katsefarmi valmimise (2008). Meie veterinaarmeditsiini õppekava sai EAEVE (Euroopa Veterinaarõppeasutuste Assotsiatsiooni) akrediteeringu 2009.
aastal. Uuesti akrediteeriti õppekava 2015. aastal mõningate puuduste äramärkimisega. Puu-

duste kõrvaldamist kontrollitakse järgmise aasta novembrikuul. Liha- ja piimatehnoloogia ja
toiduainete tehnoloogia õppekava akrediteeriti 2015. aastal ning loomakasvatuse õppekava
2017. aastal. Akadeemilisi töötajaid oli möödunud aastal 129, sh 12 professorit. Igal aastal võetakse nii eesti- kui ka ingliskeelsesse õppesse vastu 30–35 üliõpilast. Direktor rõhutas
loomaarstiõppele hädavajaliku riikliku finantseerimise olulisust (viimaks ometi on riigieelarves selleks omaette rida täidetud), praktilise
kliinilise õppe hea korraldamise olulisust ja ka
vajadust meie instituudi nähtavust ühiskonnas
suurendada.
Järgnes elav mõttevahetus, esitati mitmeid
küsimusi ja saadi ammendavaid vastuseid.
Seejärel tutvuti VLI lektori ja loomaarsti
Andžela Lehtla juhendamisel anatoomiamuuseumi, prepareerimisruumi ning väike- ja suurloomakliinikuga. Silma jäi kliinikute rikkalik varustatus kaasaegse aparatuuriga, kompuutertomograafia ja füsioteraapia võimalus.
Pärastises kohvilauas tutvustas emeriitprofessor Toivo Järvis vastvalminud mälestusteraamatut „Meenutusi. 170 aastat loomaarstiõpet Tartus“. Dotsent Enn Ernits rääkis oma
raamatust „Eesti loomaarstiteaduse lätetel ja
hoovustes“.
Üritus läks igati korda. Vestlusringis meenutati möödunud aegu ja väljendati tänu meelespidamise eest. Kõik said kingituseks Toivo
Järvise ja Enn Ernitsa koostatud mälestusteraamatu. Kokkutulek jäädvustati ühispildile.

Foto 1. Jäädvustus juubeli puhul külla kutsutud endiste töötajate koosviibimiselt. Istuvad EMÜ rektor Mait Klaassen ja
VLI direktor Toomas Tiirats (foto: Alo Tänavots)
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Õpinguteaegsed mälestused II
Seoses Eesti veterinaarhariduse 170. aastapäevaga meenutavad oma õpinguteaega veterinaarmeditsiini eriala vilistlased Kristi Praakle (vilistlane aastast 2000) ja Rainer Hõim (1998).

Miks valisid loomaarstiõpingud ja millal oma
õpingud Tartus läbisid?
Kristi Praakle: Minu tegelik unistus põhikoolist saati oli saada saksa keele õpetajaks ja
olin kindlalt otsustanud, et lähen õppima saksa
filoloogiat. Siis aga, kui oli sisseastumiste aeg,
läksin ma hoopiski toonasesse Eesti Põllumajandusülikooli ja andsin avalduse sisse, et õppida veterinaariat. Minu huvi loomade ja loomade ravimise vastu tekkis samuti põhikoolis,
mil sain oma esimese koera ja loomaarste külastasin. Nii istusingi Narva mnt loomakliinikus ning küsisin igasuguseid küsimusi ja kuulsin huvitavaid lugusid minu esimeste eeskujude Hubert Pärnakivi ja Vello Jõksi käest. Eks
see aitas mul lõpliku otsuse teha. Loomaarstiõpinguid alustasin 1992. aastal. Kuna õpingute ajal avanes mul korduvalt võimalus minna
erialasele praktikale Saksamaale ja Soome, siis
õpingud lõpetasin aastal 2000.
Rainer Hõim: Minu perekonnas on alati hobustega tegeletud – isa ja vend on pikaaegsed
ratsasportlased, mis tähendas, et veetsin suure osa oma lapsepõlvest tallis. Eks ma tulin ikka hobusearstiks õppima. Algselt oligi mul
kaks valikut – kas õpetajaks või hobusearstiks.
Tahtsin väiksest peale
ajalooõpetajaks saada:
mul on kogu aeg olnud
huvi vana- ja keskaja
ajaloo vastu. Seda soodustas kindlasti minu
hea ajalooõpetaja põhikoolis. Arvasin, et ma
ei ole nii nutikas, et loomaarstiks saada, kuid
võtsin ikka julguse kokku ja kandideerisin. Väikeloomaarstiks ei osanud ma tol ajal kuidagi
tahta. Minu ajal oli selles osas naljakas aeg,
et väikeloomade haigusi õppisime kolm tundi Merle Valdmanniga,
esikohal olid tol ajal ikka suurloomad, eeskätt
veised.

Milline on eredaim õppetööga seotud mälestus?
Kristi Praakle: Mälestusi on väga palju, aga
väga värvikalt on meelde jäänud esimese kursuse esimene semester, kui „linna sissekirjutusega tudengid“ (meid oli kokku kaksteist) saadeti õppima Väimela näidissovhoostehnikumi.
Nii me siis õppisime seal lehmade lüpsmist,
hobuste talitamist, põrsaste süstimist ja palju muud. Aga kindlasti peab ära märkima esimesed kursused, mil õppetöö toimus veel toonastes Narva mnt õppehoonetes, kus valitses
eriline akadeemiline õhkkond (sh Jaagup Alaotsa klaverimängud).
Rainer Hõim: Kõige huvitavamad ja meeldejäävamad olid ikka Mihkel Jalaka praktikumid, kus kõik tudengid pidid lehma aorti süstima – verd lendas ja kõik olid rahul. Tänapäeval
selliseid asju enam ei lubataks vist teha.
Kes olid tänaseni kõige paremini meelde jäänud õppejõud ja millega seoses nad Sulle
meenuvad?
Kristi Praakle: Igast õppejõust on jäänud
mingi mälestus, sest kõik nad olid omapärased

Foto 1. Rebastepidu
Sangaste lossis 1992. a
sügisel (foto: Kristi Praakle
erakogu)
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Foto 2. Patoloogilise anatoomia praktikum Narva mnt õppehoones 1996. a sügisel (foto: Kristi Praakle erakogu)

Foto 3. Kirurgia praktikum 1996. a sügisel (Kristi Praaklet
assisteerib Enel Niin, end Hakmann) (foto: Kristi Praakle
erakogu)

Jalakas oli kohutavalt hea õppejõud ja koloriitne figuur – tunni algul pidi püsti tõusma,
ja arstimüts pidi alati peas olema. Ei mäletagi
mille pärast, aga kord ähvardas ta meid mingi
teo eest lisapraktikumiga. Meie huvilistena olime aga kohe sellega nõus! Hiljem ta selliseid
pakkumisi enam ei teinud. Kui ta aru sai, et tudengid asjaga tegelesid, siis ega ta neid eksamil kunagi ei „komposteerinud“, pigem juhtus
see ikka laisematega.
Alaots oli värvikas õppejõud. Meie pidime
tegema nakkushaiguste eksami kahes osas ja
meenub selgelt, kuidas ühe eksamitest tegin
Taara puiestee alleel. Mina kõndisin teaduskonna poole ja Alaots tuli mulle vastu. Seisatanud veidi ajaks, küsis ta minult: „Teeme ära
või?“. Mina küsisin vastu: „Mille?“; tema vastu: „Eksami ikka“. Mina tegin suured silmad:
„Siinsamas või?“. Tema vastas jaatavalt ja nii
me siis tegimegi eksami seal alleel. Küsis minu
käest ühe küsimuse ja ütles, et kõik on korras
ja eksam tehtud.
Dotsent Nummertiga oli selline seik, et mina läksin eksamile ja õppejõud küsis minult, et
kas mul küsimusi ka on. Ma julgesin mainida,
et ma arvasin, et minu käest küsitakse. Kirjutas

ning kõikidel olid omad nõudmised, kiiksud ja
naljad. Kindlasti on hästi meelde jäänud meie
kursuse juhendaja Vladimir Andrianov, kelle
abi ja toetust õpingute ajal ikka vaja läks. Aga
ei lähe meelest need õppejõud, kes nõudsid
mütsi kandmist ka loengus, kontrollisid küünte pikkust enne praktikumi, ei lubanud käsi taskus hoida ja ei lubanud noormehi ajamata habemega õppetööle. Ja suur rõõm on meenutada õppejõududest moodustatud rebastepeo
komisjone, kes esmakursuslasi alati meeldejäävalt eksamineerisid.
Rainer Hõim: Minu jaoks
oli Vladimir Andrianov ikka
tolle aja „superstaar“. Lehmade opereerimist oli väga
palju ja tudengid said kõik
lehmaoperatsioonid ära teha. Meil oli Ants Kuksiga ikka eesmärk kirurgideks saada ja seepärast veetsime
kõik vabad õhtud kliinikus
Andrianovi lõikustel. Tollel
ajal oli teadmisi väga raske
saada, raamatuid ei olnud ja
internetki puudus, aga infonälg oli suur ja kliinik oli see
koht, kust seda tol ajal sai.
Foto 4. Lahangupraktikum 1997. a talvel (foto: Kristi Praakle erakogu)
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mulle viie matriklisse ja oligi korras. Ma tegin muidugi natuke nalja ka. Sisehaigustes pidi ikka haiguslugusid tegema ja mina mõtlesin, et no mis haiguslugu
ma teen. Ma olin ju kaval
kui siil ja tulin raamatukokku, võtsin mingi välismaa
ajakirja, tegin endale mapi peale lahti ja lugesin vist
haiguslugu koerte spontaansest kopsurebendist,
kirjutasin selle maha. Õppejõud polnud muidugi
kuulnudki sellisest loost ja
nii saingi arvestuse kätte.
Pärast seda ta minu käest
eriti midagi ei küsinud. Eks
tol ajal oli elu pöördeline –
õppejõud teadsid omi asju ja eks nad said aru, et
elu muutub kiiresti ja uut
infot tuleb peale. Pärast
meie kursuse lõpetamist
kadusid paljud õppejõud
Fotod 5 ja 6. Rebastepidu 1997. a sügisel (foto: Kristi Praakle erakogu)
ka ära.
Sisehaiguste õppejõud
Pärn rääkis palju – kogu aeg pidi ukselink piteatud eksamil sai selle pärast ikka viis korda
hus olema, muidu ei saanudki uksest välkäidud, enne kui läbi sain. Ma ei mäleta, mija. Ega me temaga väga palju sisehaigusteni
da me seal siis laulsime, eks me kõik huvitaloengus ei jõudnudki, igasuguseid muid asju
vamad või vähe kiiksuga asjad panime oma
meeldis talle rääkida, aku laadimisest jne. Eks
laulude sisse. Ants Kuks kirjutas sõnad ja mime tegime ju nalja ka, teades tema jutustamina viisi. Ega tol ajal ei osanud ka õppetöö kvase lembust. Keegi küsis ükskord loengus vaheliteedi kohta midagi arvata ja viriseda ei julgele, et ei tea, kuidas Erki Noolel ka läheb ja siis
nud. Viienda kursuse lõpus saadeti meid Ants
ta rääkiski pikalt jälle sellest, kuidas Erkil läheb.
Kuksiga Soome ja siis nägime suurt kontrasti.
Mäletan, kuidas kirurgia õppejõule käisin
Tol hetkel arvasime küll, et meie ei hakka kulehmade kiiritushaigust vastamas, väga olulinagi neid väikeloomade protseduure ja opene oli teada, kuidas röntgenkiired jooksevad.
ratsioone Eestis tegema. Saanud aga lehitseMa teadsin, et teda huvitavad need füüsikalida tolleaegset väikeloomameditsiini käsitlevat
sed aspektid, mistõttu oma mugavusest võtFossumi rohelist raamatut, tundsin, et lõpesin eksamihommikul pigem põhikooli füüsikatamise ajaks pean seda kõike oskama. Mäleõpiku lahti, lugesin vajalikud peatükid läbi ja nii
tan, et Merle Valdmann tõi selle raamatu teasai eksam jälle hõlpsamalt tehtud.
duskonda USAst ja seda oli ikka väga suur isu
õppida.
Mis meenub kõige eredamalt tolleaegsest tuMeenuvad ka teaduskonna peod, mis olid
dengielust Tartus?
väga mastaapsed – kutsutud olid ka vilistlased.
Kristi Praakle: Kuna mina ühiselamus ei
Kuna olin kursusevanem, siis pidin ühel ürituelanud, siis arvan, et jäin igapäevasest tudensel kõnet pidama. Sõbrad olid aga nii vägeva
gielust natuke eemale. Aga meelde on jäänud
kõne kokku kirjutanud, et pidin pool teksti maosavõtud tudengipäevadest, Jääääre kontserha tõmbama, et kool ikka ära lõpetada.
did, Draakon jt kesklinna pubid, ühised etteTraditsioonid olid väga tähtsad: jõulupeod
võtmised ja väljasõidud kursusekaaslastega.
ja rebastepeod. Auasi oli neid 4. kursusel teSamuti sai õpingute ajal mõningate soomlasha – enamus õppejõude oli kohal, eeskava pidi
test loomaarstitudengitega väga head sõbrakorralik olema. Kõiki pidudega seotud lugusid
suhted loodud, mis kestavad tänase päevani.
ei ole muidugi võimalik rääkida.
Rainer Hõim: Meie ajal oli kursusel poisse
Meenub veel see, kuidas Jalaka piirituse
ja tüdrukuid pooleks. Koos tegime ikka lollusi
pärast ühte praktikumi bussis ära jõime... Selle
ka – kirjutasime lorilaule. Enamus õppejõude
peale vist väga ei pahandatud.
suhtusid sellesse väga normaalselt, kuid ühel
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Konverents Veterinaarmeditsiin 2018
Ingrid Veske
ELÜ sekretär

Foto 1. ELÜ presidendi Priit Koppeli avasõnad (foto: Jaan Luht)

Konverents Veterinaarmeditsiin 2018 toimus
26.–27. oktoobril Dorpati konverentsikeskuses.
Seekordsest konverentsist võttis osa 345 inimest. Konverentsi töö toimus kolmes – suurloomaarstide, väikeloomaarstide ja loomaarsti abiliste – sektsioonis. Sel aastal keskenduti suurlooma sektsioonis karja tervise ja
tootmise juhtimise ning lammaste tervist puudutavatele teemadele, väikeloomaarstide sektsioonis oli põhirõhk endokrinoloogial. Konverentsi eelsel päeval viis Merit Villemson-Kavak
Viljandi Männimäe Loomakliinikust läbi rönt-

genoloogia töötoa, millest võttis osa 12 inimest. Konverentsi ajal toimunud näitusel osales väljapanekuga 22 firmat.
Tänavune konverents oli eriline selle poolest, et sel aastal täitus 30 aastat Eesti Loomaarstide Ühingu taasasutamisest aastatel 1919–
1940 tegutsenud ühingu õigusjärglasena. ELÜ
oli üks esimesi erialaorganisatsioone, mis pärast nõukogude okupatsiooni õigusjärglasena
taastati. Juubeliaasta on ka Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudil: möödub 170 aastat Tartu Veterinaar-

Foto 2. ELÜ president tänab
taasasutatud ELÜ esimese
juhatuse liiget Vambo Kaalu
(foto: Jaan Luht)
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Foto 3. Aasta Loomaarstiteo
auhinna võtab vastu FECAVA 2018
kongressi korralduskomitee liige
Helen Valk (foto: Jaan Luht)

Foto 4. Toivo Järvis tutvustab
mälestusteraamatut „Meenutusi.
170 aastat loomaarstiõpet Tartus“
(foto: Jaan Luht)

kooli asutamisest aastal 1848. Nende pidulike
verstapostide äramärkimiseks toimus tavapärasest pidulikum avatseremoonia, mille käigus
tänati taasasutatud ELÜ esimest juhatust. Anti
üle Elutöö Auhind, mille sai postuumselt Riina
Jõgila. Aasta Loomaarsti autasu, mis sel aastal
Aasta Loomaarstiteo autasuks nimetati, pälvis
Tallinnas toimunud FECAVA 2018 kongressi
korraldusmeeskond. Tutvustati ka veterinaarhariduse juubeli puhul välja antud raamatuid
„Eesti loomaarstiteaduse lätetel ja hoovustes:
170 aastat veterinaarharidust Tartus“, mille

koostajaks on EMÜ emeriitdotsent Enn Ernits,
ja „Meenutusi. 170 aastat loomaarstiõpet Tartus“, mille koostajateks on EMÜ emeriitdotsent
Enn Ernits ja emeriitprofessor Toivo Järvis.
Loomaarstide peoõhtu toimus pubis Big
Ben, kus rahvast tantsutas ansambel Sleepwalkers. Peoõhtul anti üle ka fotovõistluse auhinnad. Dimediumi missioonipreemia omistati
sel aastal Tiina Toometile.

Foto 5. Väikeloomaarstide sektsiooni kuulajaskond (foto: Jaan Luht)
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Euroopa Loomaarstide
Föderatsiooni (FVE) teine
uuring loomaarsti elukutse
hetkeseisust Euroopas
Head kolleegid,
Euroopa Veterinaararstide Föderatsioon (Federation of Veterinarians of Europe – FVE) on
käivitanud Merck/MSD Animal Health EURAM
(Europe, Russia/CIS, North Africa, Middle
East) toetusel järjekorras teise uuringu nimetusega “VetSurvey”, mis käsitleb loomaarsti elukutset Euroopas.
Uuringu eesmärk on põhjalikult hinnata
loomaarsti elukutse mitmeid – nt demograafilist olukorda, tööturgu puudutavaid ja sissetulekutega seonduvaid – aspekte, mis aitaks
Euroopas töötavatel kolleegidel mõista elukutse hetkeolukorda ning leida sobivaid meetmeid meie tegevusvaldkonna tuleviku kujundamiseks.
Sellepärast kutsume Teid üles osalema uuringus, millest on kasu mitte üksnes Teile kui
täna töötavatele loomaarstidele, vaid ka tulevastele loomaarstipõlvkondadele. Eelmises
uuringus osales üle 13 000 veterinaari 24st
FVE liikmesriigist üle Euroopa; käesoleva küsitlusega on plaan see arv ületada, et andmeid
veelgi täpsustada. Vastuste põhjalik analüüs
pakub meile kindlasti huvitavaid võrdlusi ja
võimaldab ka Eesti loomaarstkonna hetkesei-
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su võrdluses teiste riikidega täpsemalt positsioneerida.
Küsimustik on tõlgitud Euroopa Liidu liikmesrahvuste keeltesse ja täidetav internetis. Uuringu küsimustikule vastamiseks kulub
vaid 10–15 minutit. Kui olete vahepeal hõivatud muude ülesannetega, võite vastamist hiljem jätkata sealt, kus see pooleli jäi. Kogu teavet käsitletakse konfidentsiaalsena ning kasutatakse üksnes statistilistel eesmärkidel.
Kutsun kõiki kolleege, nii ühinguliselt organiseerunuid kui ka seda mitte olevaid, praktiseerivaid ja eriala teistes valdkondades töötavaid loomaarste, akadeemilisi kolleege ja
teadlasi, üles vastama uuringu küsimustele
aadressil: https://ww2.online-encuesta.com/
respondent/esnst/9cc62038-df3b-4117-bbf4dbcf7d4cb66c
Kui Teil on uuringu kohta küsimusi, palun
võtke ühendust Toomas Tiiratsiga, ELÜ esindajaga FVE juures, toomas.tiirats@emu.ee.
Täname Teid koostöö eest!
Priit Koppel
ELÜ president

ÜHINGU TEGEMISED

Loomaarstide suvepäevad 2018
Selleaastased suvepäevad toimusid 3.–5. augustil Vormsi saarel Arnoldi Suveresidentsis.

Foto 1. Esimesed vaprad baari Krog No.14 ees (foto: ELÜ pildikogu)
Foto 2. Tuurasteik
(foto: ELÜ pildikogu)

Foto 3. Kolleeg Jürisson omas
elemendis– me suitsu ei tee, me...
(foto: ELÜ pildikogu)

Foto 4. Gambia maitsed (foto: ELÜ pildikogu)
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Foto 5. Vormsi Merepääste Seltsi liige Ain räägib veeohutusest (foto: ELÜ pildikogu)

Foto 6. Pool rattaralli
distantsist veel minna,
osalejad Saxby
tuletorni ees (foto:
ELÜ pildikogu)
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Foto 7. Päästevestide kasutamist õppimas (foto: ELÜ pildikogu)

Foto 8. Surstömming’u degusteerimine (foto: ELÜ pildikogu)
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Paelussist Echinococcus multilocularis
Toivo Järvis
EMÜ VLI emeriitprofessor

Sissejuhatuseks
Sain mõni aeg tagasi e-kirja, milles loomaarstist kolleeg kirjeldas üht haigusjuhtu ja sellega
seoses palus vastust mõnele küsimusele. Kirjale lisatud pilt looma lahanguleiust oli lausa
vapustav (foto 1). Olen oma pikaaegse parasitoloogiaalase tegevuse jooksul nii mõndagi
näinud, midagi taolist aga varem ainult ühel
korral ja sedagi kirjandusallikas. Millest on jutt?
Nii looma- kui ka inimesearstid teavad, et
üks ohtlikest nugiusstõbedest on ehhinokokoos. Eesti oludes on sellel haigusel kaks tekitajat: Echinococcus granulosus ja E. multilocularis. Tavaliselt teatakse ka, et E. granulosus’e
lõpp-peremeesteks on koerlased ja vaheperemeesteks sõralised, E. multilocularis’e lõppperemeheks aga rebane ja vaheperemeesteks
närilised. Mõlemad parasiidiliigid on väga ohtlikud inimesele.
Mis on antud juhtumis erakordset? Nimelt
see, et hulkruumse ehhinokoki (E. multilocularis) vastsevormidega oli tabandunud koer ja
see põhjustas tema surma. Seetõttu käsitlengi järgnevalt põhjalikumalt E. multilocularis’e
poolt tekitatavat ehhinokokoosi.

Nimetusest
Nime Echinococcus võttis kasutusele Saksa helmintoloog C. Rudolphi 1801. aastal.
See nimi koosneb kreeka sõnadest echinos –
oga ja kokkos – tera, mari, seeme. Need mõisted seonduvad eelkõige paelussi protoskooleksi e embrüonaalse päisega, mis on ovaalne
(nagu tera) ja millel on noogud (ogad), ehkki
sarnased on ka täiskasvanud ehhinokokid.

Uurimuste ajaloost
1856. aastal leidis Saksa patoloog R. Virchow
kasvajalaadses moodustises ehhinokoki noogud e kidad, sellega tõestas ta moodustise
parasitaarse päritolu. Ta pidas nimetatud uudismoodustist paelussi Taenia echinococcus
(nüüd Echinococcus granulosus) vastsevormi
üheks erikujuks ja nimetas seda „haavandiliseks multilokulaarseks hüdatiidiks“. R. Virchow
arvas, et nii palju kui ka ühekambrilised larvotsüstid on E. granulosus’e vastsevormid, kusjuures paljukambrilised metatsestoodid (teise
kasvujärgu vastsed) arenevad vaid juhul, kui
onkosfäärid e kidaskerad (esimese kasvujärgu
vastsed) satuvad maksa lümfisoontesse. Teiste
sõnadega, R. Virchowi järgi määras asukoht
maksas, kas larvotsüstid arenevad ühe- või
mitmekambrilisteks. Seda R. Virchowi ekslikku
arvamust toetasid tollal paljud teadlased, sh
väljapaistev Saksa õpetlane R. Leuckart (1822–
1898).
1875. aastal avaldas A. Morin esimesena
arvamust, et olemas on kaks erinevat ehhinokokiliiki, kellest üks põhjustab tsüstilist ja teine
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Foto 1. Echinococcus multilocularis’e larvotsüstid
koera maksas (foto: Kristina Vimberg)

alveolaarset tüüpi ehhinokokoosi. 1892. aastal
nakatas C. Mangold põrsaid suguküpsete ehhinokokkide munadega. Kuna materjal nende
täiskasvanud ehhinokokkide kasvatamiseks oli
saadud inimese alveolaarse hüdatiidi (ehhinokokipõie) sisust, ja põrsaste lahang neli kuud
hiljem tuvastas väikesed alveolaarset tüüpi
kahjustused kopsus, loeti kahe ehhinokokiliigi
olemasolu tõendatuks.
1906. aastal nakatas A. Posselt koera alveolaarse ehhinokokipõiega, tulemuseks täiskasvanud paelussid koera peensooles. Neid
uurides leidis ta mitmeid erinevusi võrreldes
E. granulosus’ega (nookude arv kärsal, munade paiknemine emakas jm). Need leiud olid
alus uue parasiidiliigi tunnustamiseks, ta nimetas selle Taenia alveolaris’eks. A. Posselt ei pidanud koera spetsiifiliseks lõpp-peremeheks
sellele uuele liigile ega teadnud, kuidas nakatub inimene. Üheks oluliseks argumendiks,
mis toetas kahe ehhinokokiliigi olemasolu, oli
E. multilocularis’e spetsiifiline geograafiline
levik. Siiski jätkusid vaidlused teadlaste vahel
veel kaua. 1951. aastal leidsid Ameerika helmintoloogid R. Rausch ja E. Schiller alveolaarset tüüpi ehhinokokipõisi uruhiirtel (Microtus
oeconomus inuitus) Alaskal. Seal oli registreeritud alveolaarne hüdatidoos ka eskimotel.
1955. aastal tegi Saksa helmintoloog H. Vogel kindlaks, et Serbia Alpides on rebased invadeerunud täiskasvanud ehhinokokkidega. Ta
söötis parasiitide küpseid lülisid uruhiirtele ja
rottidele, kellel arenesid alveolaarsed ehhinokokipõied. Nende andmisel koerale saadi paelussid, kes morfoloogiliselt oluliselt erinesid
E. granulosus’est. H. Vogel tuvastas, et erinevalt E. granulosus’est areneb see parasiit kassidel ja rebastel samuti kui koertel. 1957. aastal
nimetas H. Vogel selle paelussi Echinococcus
multilocularis’eks.
Niisiis, lõpuks jõudsid teadlased ühisele seisukohale, et nn Vanas maailmas ja Põhja-Ameerikas on levinud kaks parasiidiliiki, mis
põhjustavad inimestel ehhinokokoosi. Üks
neist on E. granulosus, mis saab suguküpseks
lihatoiduliste loomade soolestikus ja kelle vaheperemeesteks on peamiselt sõralised. Teine

VARIA
liik on E. multilocularis, mille lõpp-peremehed
on samuti lihatoidulised (sageli rebane), parasiidi vastsevormid arenevad aga peamiselt närilistel (joonis 1).

kimunad on väga sarnased teiste paeluslaste
(Taeniidae) munadega.
Kidaskera
Mao ja peensoole eritiste ning onkosfääri
enda aktiivsete liigutuste toimel laguneb onkoE. multilocularis’e arenemistsükkel
foor, vabanev vastne tungib peensoole seina,
sattudes väikestesse veenidesse ja lümfisoonPaelussi ontogeneesis e isendiarengus võib
tesse. E. multilocularis’e vastsed lõpetavad
eristada järgmisi arengujärke: 1) muna; 2) esirände maksas. Teistesse elunditesse (kops,
mese kasvujärgu vastne (onkosfäär e kidasaju jm) satuvad nad vaid metastaaside e siikera); 3) teise kasvujärgu vastne (larvotsüst e
rete kaudu. Võrdluseks – mitmed teised paelmetatsestood) ja 4) suguküps (täiskasvanud)
uslased sooritavad kas hepatoperitoneaalse
paeluss.
või hepatomegalorbaalse rände, aga osalt võib
Muna – see on viljastatud munarakk, mis
nende ränne lõppeda ka maksa parenhüümis.
areneb paelussi emakas ja väljutatakse pereLarvotsüst
mehe roojaga väliskeskkonda. Väljutatav muMitmetest uurimustest on selgunud, et lana sisaldab kolme paari embrüonaalsete nooborihiirte nakatamisel on paelussivastne jõudkudega varustatud kerajat ripskatteta esimenud maksa juba 48 t möödumisel. Maksas tese kasvujärgu vastset. Muna enda arengus on
kivad 16×14 µm suurused sõlmekesed.
eristatavad kuus järku: viljastatud munarakk;
12–14 päevaga moodustub 30–50 µm suublastotsüst e lootepõieke; varane, küpsuseelrune õhukese idu ehk germinatiivkihiga põisik.
ne, mitteküps ja küps muna. Küpsel munal on
18 päevaga suurenevad põisikud kuni 200
mitu kesta. Munas asuvat onkosfääri ümbritµm-ni, olles paksu idukihi ja mõnede väljaseb kahekihiline onkofoor, mille väliskiht on
sopististega, mis tähendab sekundaarsete
septidega eraldatud (nn vöötkest) ja paistab
põiekeste teket.
meile paksu pruunika radiaaltriibulise kestaÜhe kuu möödumisel hiirte nakatamisest
na. Muna väline kest on väga õhuke, seetõttu
on põisik juba 13×10 mm suurune, paljude seirdub see sageli juba enne proovi mikroskokundaarsete põiekestega.
peerimist. Selle ja onkofoori väliskihi vahel
Pooleteise kuu pärast on leitud alveolaarasub sültjas sõmerkiht. Onkofoor kaitseb kipõisikuid mitte ainult maksas, vaid ka kopdaskera ebasoodsate tingimuste korral, see ei
sus. Idukihis on täheldatavad eelpäiste e prolagune isegi mao happelises keskkonnas, vaid
toskooleksite varajased alged.
alles soolestikus. Ümmarguste, harvem veiKahe kuu möödumisel hiirte nakatamisest
di ovaalsete munade läbimõõt on olnud vaheon nn multipõisikud suurenenud nii mõõtmemikus 27–40 µm. Tuleb märkida, et ehhinokotelt kui ka arvult. Idukihis on mitteküpsete eelpäiste erinevad arengujärgud.
Kolm kuud. Idukihis on välja arenenud
eelpäised, st vastne on nakkusvõimeline.
Maksakude on kogu ulatuses alveolaarmassist läbi kasvanud, selle kolded on levinud kopsu, põrna, neerudesse, mesenteeriumi e peensoolekinnistisse, lümfisõlmedesse ja suguelunditesse. Põisikute
kogum on ümbritsetud tiheda sidekoelise kihiga.
Uurimistulemusi üldistades võib väita, et E. multilocularis’e vastne saavutab
nakkusvõime tavaliselt kahe kuni kolme
kuuga, sõltuvalt vaheperemehe liigist ja,
võimalik, ka parasiiditüvest.
Lõpp-peremeesteks on hulkruumsele
ehhinokokile lihatoidulised loomad sgk-st
Canidae (koerlased): punarebane, polaarrebane, koer, hunt, kährikkoer, šaakal jt,
aga ka kass.
Vaheperemeesteks on peamiselt närilised, harvem mõned putuktoidulised
ja primaadid e esikloomalised, ka inimene. Loetellu kuuluvad uruhiired, leethiired, mügrid, lemmingud, ondatrad, pimehiired, hamstrid, koduhiired, põldhiired, metshiired, rändrotid, oravad, nutriad, kobras jmt.
Joonis 1. Ehhinokokkide arenemistsüklid: 1 – lõpp-peremehed;
Lõpp-peremehed nakatuvad vahe2 – täiskasvanud parasiidid; 3 – küpsed lülid; 4 – onkosfääri
peremeeste nakkusvõimelisi larvotsüssisaldavad munad; 5 – vaheperemehed; 6 – vastsed maksas;
te sisaldavad elundeid süües. See võib
7 – sissesopistunud eelpäised; 8 – väljasopistunud eelpäised
toimuda kas näriliste jahil, nekrofaagia
(Järvis, 2011)
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e raipesöömise teel või küttide poolt pärast
nahastamist maha jäetud lihakehade söömisel.
Alveolaarse ehhinokokipõie sattumisel kiskja seedekulglasse selle kude laguneb, mao- ja
sooleeritiste ning sapi toimel sopistuvad paelussi eelpäised välja, kinnituvad iminappade ja
nookude abil peensoole keskosa seina ja kasvavad kiiresti. Hulkruumsete ehhinokokkide
asukoht lihatoiduliste peensooles oleneb paelusside vanusest ja nakkuse intensiivsusest.
Noored isendid paiknevad peensoole eesosas
ja keskmise kolmandiku alguses, aga suguküpsuse saavutanuid võib enamasti leida peensoole viimases kolmandikus. Suhteliselt nõrga nakkuse korral (sajad parasiidid) paiknevad
ehhinokokid peensoole viimases kolmandikus,
aga invasiooni suure intensiivsuse puhul (tuhanded kuni kümned tuhanded) leiab neid kogu peensoole ulatuses. Koeral paiknevad ehhinokokid soolehattude vahel, kassil aga neile
kinnitunult. Parasiidi suguelundite areng on väga kiire. Juba kahe nädala möödumisel koerte nakatamisest on täheldatud peaaegu küpset emakat, ehkki lülikett koosneb vaid kahest
lülist ja päisest. Kolme nädalaga on mõnede
paelusside eelviimases lülis näha raiad, munasari ja tsirruspaun (väädiksugutit ümbritsev
paun). 26. päevaks kujuneb eelviimases lülis
hermafrodiitne suguelundite komplekt, viimases lülis aga redutseeruvad raiad ning kogu lüli täitub areneva emaka ja selles valmivate munadega. Emaka arenguga kaasneb selle järkjärguline muutumine torujast kotjamaks.
Ontogeneesi jooksul muutub ka suguava
asukoht lülis. E. multilocularis’e 14.–17. elupäevaks asub see viimase lüli külje keskosas,
edaspidi nihkub avaus ülespoole ja 28-ks päevaks asub umbes lüliketi teise ja kolmanda kolmandiku piiril. Võrdluseks, E. granulosus’el
toimub suguava nihkumine lüli külje keskpaigast allapoole. Alveolaarsed ehhinokokid saavutavad suguküpsuse koera ja kassi organismis 28–35 päevaga. Nende elukestus on olnud kuni 5 (7) kuud. Harilikult kulgeb alveolaarne ehhinokokoos koeral, kassil jt lihatoidulistel sümptomiteta isegi intensiivse invasiooni
korral. On täheldatud suurenenud limaeritust
peensooles ja anaalpiirkonna sügelust.
Vaheperemehed nakatuvad ehhinokoki munade või lülide allaneelamisel sööda või
veega. Inimene võib nakatuda metsamarjade,
rohu, loomade hooldusesemete jm vahendusel. Munadest väljuvad kidaskerad tungivad
sooleseina ja edasi hematogeensel teel maksa.
Maksas arenevad nad nakkusvõimelise vastsejärguni. Nende arenguaeg võib erinevates vaheperemeestes olla üsna erinev (poolteist kuni
kuus kuud).
Mitmed teadlased on kirjeldanud nn pseudoalveolaarseid tsüste veistel, lammastel, kitsedel, sigadel ja hobustel. Sageli on need olnud steriilsed (ei sisalda päiseid).
Nüüd meie juhtumiga seoses olev kirjeldus
E. multilocularis’e larvotsüstide leiust koertel
Šveitsis Deplazese jt (1997) andmetel. Koera
maksas paikneva parasitaarsõlme punktsioonil
leiti vedelikust väikesed tsüstid, läbimõõduga

28

Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 4 • 2018

0,5–5 mm, mis sisaldasid alveolaarse ehhinokoki antigeeni (määrati monoklonaalsete antikehade testi abil). Kahel larvotsüstidega koeral
leiti sooles täiskasvanud paelusse. See viitab
koerte enesenakatamise võimalusele anaalpiirkonna lakkumisel. Eeltoodust võib järeldada, et
mõnel juhul, näiteks organismi vastupanuvõime olulise vähenemise korral teiste haiguste
tõttu, on E. multilocularis suuteline ületama liigiresistentsuse barjääri ja nakatama selle arengujärgu jaoks mitteomast peremeeslooma.

E. multilocularis väliskeskkonnas
Mitmed teadlased on osutanud hulkruumse
ehhinokoki munade suurele resistentsusele
väliskeskkonnas. Optimaalseks on neile osutunud temperatuur 18–25 °C suhtelise õhuniiskuse 55–85% juures. Nendes tingimustes on
munad säilitanud nakkusvõime 11 kuu jooksul.
Hävitavalt mõjub munadele mitmekordne külmutamine (kuni -18 °C) koos järgneva ülessulatamisega. Eriti tundlikud on munad kuivamise
ja kõrge temperatuuri suhtes. Mullas, nahatükikestes ja villas asuvad munad on kuivatuskapis 55 °C juures säilitanud nakkusvõime kuni
36 tundi, 80 °C puhul aga hukkunud ööpäevaga. Et selgitada E. multilocularis’e eelpäiste
säilimist vaheperemeeste lagunevas korjuses,
on katseliselt munadega nakatatud näriliste
küpsete larvotsüstidega lihakehi hoitud 10 °C
juures ühel juhul seitse ja teisel 12 päeva. Seejärel söödeti need koertele ja rebastele. Kõigil
lõpp-peremeestel arenesid sooltes suguküpsed paelussid. Üldistatult on hulkruumse ehhinokoki munade ja larvotsüstide vastupidavus erinevates keskkonnatingimustes sarnane
teiste paeluslaste sgk-a kuuluvate parasiitidega
(E. granulosus, Taenia solium, T. saginata jt).

Kokkuvõtteks
Nii lihatoiduliste loomade (lõpp-peremeeste)
alveolaarne ehhinokokoos kui ka näriliste (vaheperemeeste) alveolaarne hüdatidoos tuvastatakse valdavalt spetsiaalsete teadusuuringute käigus. Sellele lisanduvad mõned juhuslikud või pooljuhuslikud leiud loomaarstide
jt poolt. Vaid inimese nakatumine registreeritakse ja dokumenteeritakse korralikult peamiselt kirurgide poolt pärast eelnevaid ultrahelija kompuuteruuringuid, seroloogilisi teste jm,
või juhuslikult lahangul. Siinkohal vajab märkimist, et ehhinokokoos on eelkõige humaanmeditsiini probleem (igale nakatunud inimesele raske katsumus), mille edukaks tõrjeks
on vältimatu arstide, loomaarstide, bioloogide
ning nende erialade teadlaste ühised jõupingutused ja laialdane selgitustöö.
Kasutatud kirjandus
Bessonov, A.S. Alveoljarnõi ehinokokoz i gidatidoz. Moskva, Tipografija Rossel`hozakademii,
2003. 334 s.
Järvis, T. Veterinaarparasitoloogia 4: lameusstõved. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 88 lk.
Wikipedia. Echinococcus multilocularis. https://
en.wikipedia.org/wiki/Echinococcus_multilocularis
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Professor Eižens Zemmers 150
Enn Ernits
EMÜ VLI veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetool
Tartu Veterinaariakooli (TVK)
bide värvimise meetodid
ja -instituudi (TVI) üks väljaveel täiesti puudusid. Teadpaistvamaid õppejõude ja
lane hakkas iga haiguse purahvusvaheliselt tunnustatuhul otsima agaralt haigusemaid teadlasi Eižens Zemtekitajaid. Ta avastas nii batmers (saksapäraselt Eugen
sille kui ka mikrokokke palSemmer) sündis 8. novembjude haiguste (sigade punaril (27. oktoobril vkj) 1843
taud, karnivooride katk, maValmiera maakonnas Katvari
rutaud, kopsupõletik jt) kormõisa kärneri Mārtiņš Zemral. E. Zemmers väitis, et
mersi ja ta abikaasa Jūlija
„alamate organismide vateise pojana. Samast perehendusel võib hõlpsasti sekonnast on võrsunud Tartu
letada kõik seni selgitamata
Ülikooli (TÜ) kasvandikud
kontagioossed ja miasmaameditsiinidoktor Kārlis Zemtilised haigused“. Ometi leimers (1837–1867) ja sõjadis ta tegelikult enamasti
väearst kindralmajor Georgs
vaid sekundaarset mikroZemmers (1849–1910) ning
floorat. Paremini läks linduFoto 1. Eižens Zemmers
TVI professor Aleksandrs
de pastörelloosiga, mille te(foto: Waldmann 1906)
Zemmers (1846–1914).
kitaja avastas ta Tartus 1878.
Noor E. Zemmers õppis esialgu Valmiera
aastal, ent sedagi prioriteeti on vaidlustatud.
alg- ja kreiskoolis, seejärel aastatel 1859–1861
Üsna varakult hakkas E. Zemmers uurima
Tartu Kubermangugümnaasiumis. 1861. aastal
karnivooride katku. Juba 1863. aastal tegi ta
astus ta TVKsse, mille lõpetas 1865. aastal makatseliselt kindlaks selle haiguse kontagioosgistrikraadiga. Väitekiri valmis prof Friedrich
suse ning hakkas pärastpoole otsima võimaBrauelli (1807–1882) juhendamisel ja käsitles
likke haigusetekitajaid. E. Zemmersil õnneskoduloomade söögitorulihaseid. Samal aastal
tus 1869. aastal esimesena nakatada katselooalustas E. Zemmers TVKs tööd anatoomia promi siberi katku kunstlikult kasvatatud mikroobisektori kohusetäitjana, jätkas aastatel 1869–
kultuuriga. 1872. aastal avastas ta siberi katku
1874 prosektorina, 1874–1876 üldpatoloogia,
tekitaja spoorilise arengustaadiumi. Teadlane
patoloogilise anatoomia ja kirurgia dotsendipõhjendas katsetega, et inimene võib nakatuna, ning 1876–1892 üldpatoloogia, patoloogida tuberkuloosihaige veise liha või piima tarlise anatoomia, kohtumeditsiini ja lihavaatluse
vitades.
professorina, kellena juhendas ka lahanguid ja
1874. aastal lähetati teadlane koos üliõpipatohistoloogia harjutusi. 1890. aastal nimetati
lase Mārtiņš Liniņšiga (1851–?) Vene impeeE. Zemmers TVI emeriitprofessoriks.
riumi stepialale tutvuma veiste katku leviku ja
E. Zemmers on avaldanud ligikaudu 200
loomakasvatuse olukorraga. Selle reisi tulemuuurimust ja populaarteaduslikku kirjutist patosena avaldas E. Zemmers tähelepanuväärse
loogilise anatoomia, mikrobioloogia, episotouurimuse „Über die pathologische Anatomie
loogia jt valdkondadest, lisaks veterinaarmeder Rinderpest“ („Veiste katku patoloogilisest
ditsiini alalt üle 2000 referaadi. Ta tegi kaasanatoomiast”, Dorpat, 1875), milles täpsustööd nii Venemaa kui ka Lääne-Euroopa erialatas oluliselt teadmisi veiste katku patogeneeajakirjadele ja teatmeteostele. Erinevalt oma
si kohta, väites, et veiste katk on täiesti omaõpetajast F. Brauellist oli E. Zemmers Nobeette infektsioonhaigus, mida pole otstarbekas
li preemia laureaadi Wilhelm Ostwaldi (1853–
võrrelda teiste taudidega. Viimastega sarna1932) klassifikatsiooni kohaselt teadlane-roneb ta üksnes mõne tunnuse poolest (mesenmantik, keda iseloomustas ideede, õpilaste ja
teerilümfisõlmede pundumine jt). E. Zemmers
kirjatööde rohkus, kuid viimaste mõnetine pinsedastas, et kontaagium tungib hematolooginapealsus. Teadlane oli laiahaardeline mikrolisi muutusi ja palavikku tekitades esmalt verbioloog, immunoloog ja episotoloog.
re ja alles sekundaarselt kaasneb limaskestade
E. Zemmers alustas oma tegevust ajal, mil
tabandumine.
mikroobide olemus ja tähtsus polnud veel su1881. aasta suvel komandeeriti E. Zemgugi selge. Käis äge diskussioon infektsioonmers ja K. Raupach Poltava kubermangu rajahaiguste mikroobse etioloogia pooldajate ja
tud Karlovka katkujaama tegema atenuatsioovastaste vahel. 1868. aastal asutas E. Zemnialaseid katseid prantsuse teadlaste Jean Tomers TVKs kõrgkoolide pinnal tollal haruldaussainti (1847–1890) ja Louis Pasteuri (1822–
seks peetud mikrobioloogialaboratooriumi. Ta
1895) meetodil lindude pastörelloosi ja siberi
alustas tegevust primitiivsete vahendite ja kehkatku alal; seda ettevõtmist toetas Eestist pävade valgustusseadmetega, kusjuures mikroorinev Peterburi akadeemik Alexander MiddenEesti Loomaarstlik Ringvaade • 4 • 2018
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ni Instituudi tegevliikmeks
ja Tartu kasvandiku, malleiini leiutaja Kristaps Helmanise (1848–1892) surma järel vabanenud episotoloogia
osakonna juhataja ametikohale. E. Zemmersi Peterburi-periood jäi suhteliselt lühikeseks, ent teadussaavutusi
kogunes omajagu. Ta täiustas koos TÜ kasvandiku Kārlis Krēsliņšiga (1860–1929)
malleiini valmistamise tehnoloogiat. Kui K. Helmanis kasFoto 2. E. Zemmersi autograafiga Alois Kochi saksakeelne „Kogu loomaarstivatas malleuse tekitajat karteaduse ja loomakasvatuse entsüklopeedia“ EMÜ Zoomeedikumi muuseumi
tulisöötmel, siis 1893. aastal
raamatukogus. Teadlane kirjutas teatmeteosele nakkushaigustest sadu märksõnaartikleid (foto: Eha Järv)
võeti kasutusele meetod, mis
seisnes haigusetekitajate mitmekordses kultiveerimises ühes ja samas glütdorff (1815–1894). Ent Ukrainas ei saadud kuiseriinpeptoonpuljongis kuni selle toitaine täiegi kaua töötada, mistõttu uuringuid jätkati Tarliku ärakasutamiseni.
tus, kuid erilise eduta. Katsete põhjal oletas
Uuel viisil valmistatud malleiini praktikasE. Zemmers, et immuunsus on „haiguse lase rakendamiseks loodi komisjon, mille koostentne staadium, selle märkamatu, sümptomiseisu määrati ka E. Zemmers. Katsed toimuteta edasipüsimine, mille kustumisel immuunsid 1893. aastal esialgu Peterburis, pärastpoole
sus lakkab“.
Harkivi kubermangus. Komisjoni töö tulemuse1882. aastal komandeeriti Vene impeena andis Venemaa sõjaministeerium välja horiumist välismaale kuus teadlast, nende seas
buste kohustusliku malleiinimise juhendi. Näika E. Zemmers ja poola teadlane Leon Cieńteks 1893. aastal telliti Peterburi Eksperimenkowski (1822–1887). Pariisis tutvustas L. Pastaalmeditsiini Instituudilt juba üle 10 000 malteur neile oma laborit ja atenuatsioonimeetoleiinidoosi. E. Zemmers oli veendunud immudeid, kuid praktiseerida sai E. Zemmers Münnodiagnostikumide pooldaja: „...nimelt malchenis noore teadlase, hilisema Nobeli preeleiin on malleuse puhul kõige usaldatavam
mia laureaadi Eduard Buchneri (1860–1917)
reaktiiv, mis avastab kõige kergemad ja kõijuures. Samal 1882. aastal laskis E. Zemmers
ge varjatumad haigusvormid“. Samuti täiustas
vaktsineerida Tartumaal Kastre mõisas 25 lamE. Zemmers tuberkuliini valmistamise tehnomast Pariisist hangitud vaktsiiniga, ent katsed
loogiat. Märkimisväärne on ka see, et E. Zemebaõnnestusid. Ei aidanud ka vaktsiini valmismers publitseeris K. Helmanise käsikirja jäänud
tamine kohalikust mikroobitüvest Pariisist telliväärtuslikud uurimused marutaudist. Teadlane
tud eriseadmete abil. Teadupoolest valmistas
osales ka venekeelse loomatervishoiu käsiraaVene impeeriumi alal esimesena kasutuskõlbmatu koostamises.
liku antraksivaktsiini eespool mainitud L. CieńE. Zemmers jätkas veiste katku etioloogia
kowski Harkivis aastail 1882–1885.
alaseid otsinguid ka Peterburi-perioodil ja tegi
E. Zemmers käsitles 1882. aastal esimeseseda koos TVI kasvandiku Mihhail Tartakovskina Eestis (nimelt Tartus) toksilist maksadüsga (1867–1935). 1893. aastal jõudis uurija tõetroofiat (tema kirjutises: põrsaste epideemipärase oletuseni: „Tekitajad võivad olla väline hepatiit), kirjeldas selle haiguse kliinilist
ga väikesed, raskesti diferentseeritavad, pole
pilti, patoloogilis-anatoomilisi ja histoloogilisi
kultiveeritavad elavas loomakehas, on kiiresmuutusi ning uuris seda ka mikrobioloogiliselt.
ti eoseolekus paljunevad kehakesed.“ Nii oli
E. Zemmers kirjeldas 1885. aastal teadlastest
E. Zemmers üsna lähedal veiste katku viirusesimesena pahaloomulist veiste peataudi Eesetioloogiale, mis tõestati siiski alles kümme
tis. Veel käsitles ta septitseemiat haavainfektaastat hiljem.
sioonide korral. E. Zemmersil on samuti tee1895. aastal lahkus E. Zemmers Peterbuneid parasitoloogia vallas: nimelt diagnoosis
ri Eksperimentaalmeditsiini Instituudi teenista kassil esmakordselt trihhinelloosi (1868) ja
tusest ja asus pensionärina elama Valmieraskirjeldas lindudel süngamoosi (1870).
se. Seal sai ta tuntuks rahvaraamatuga „Mājas
Prof. E. Zemmersi juhendamisel kaitsti TVIs
kustoņu kopšana un ārstēšana“ (e.k „Koduedukalt 17 veterinaarmagistri väitekirja. Tema
loomade pidamine ja ravimine“, 1904; 186 lk),
koolkonda kuuluvad mitmest rahvusest teadmille koostajana oli ta lätikeelse veterinaarterlaste hulgas tuntuks saanud Woldemar Gutminoloogia arendajaid ja veterinaarmeditsiimann (1851–1933), Alfred Krajewski (1856–
ni populariseerijaid Lätis. Huvipakkuv on lisa1920), Eliasz Noniewicz (leedupäraselt Elijošius
da, et E. Zemmers on ka hoopis teisest vallast
Nonevičius-Nonys, 1863–1931), Vladimir Tatehtud lätikeelse uurimuse, nimelt „Millist osa
tarski (1859–1900) jt.
etendasid vanapreisi, leedu ja läti rahvad maa1892. aastal kutsuti prof Eižens Zemmers
ilmaajaloos“ (1900) autor.
Peterburi Keiserliku Eksperimentaalmeditsii-
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VARIA
Teadlane pärandas enne surma 10 000 rubla kahe stipendiumi loomiseks: TVI korporatsiooni Fraternitas Dorpatensise üliõpilasliikmetele ja TÜ korporatsiooni Fraternitas Lettonia
üliõpilastele. 1906. aastal parandas teadlane
lühikest aega tervist Saksamaal Nauheimi kuurordis ning seejärel TÜ sisekliinikus, ent miski ei aidanud. E. Zemmers lahkus siit ilmast
63-aastaselt 17 (4. vkj). detsembril 1906 arterioskleroosi ja kroonilise neerupõletiku tagajärjel ning on maetud Valmiera linnakalmistule.
E. Zemmersi teadustegevust hinnati Venemaal ja Lääne-Euroopas kõrgelt. Ta valiti 1872.
(või 1873.) aastal Peterburi Loomaarstide Seltsi, 1878. aastal Venemaa Üldise Loomakaitseseltsi, Kaasani Veterinaariainstituudi ja Torino Akadeemia veterinaariateaduskonna, 1880.
aastal Elsace-Lothringi Loomaarstide Ühingu,
järgmisel aastal Londoni Veterinaariakolledži
ja Moskva Veterinaararstide Seltsi ning 1898.
aastal TVI auliikmeks. E. Zemmers oli mitme
kõrge tsaariaegse ordeni kavaler.
Eespool kirjeldatust selgub, et XIX sajandi teadustöös ei kulgenud kõik libedalt ning
suur osa uurimusi pole suutnud ajaproovile
vastu pidada, ent see polnud ainuomane E.
Zemmersile. Sagedased vastuolulised või puhuti kehvad uurimistulemused iseloomustasid

kogu mikrobioloogia ja immunoloogia toonast
arenguetappi. Siiski leidub E. Zemmersi ja ta
õpilaste tegevuses palju püsiva väärtusega
uurimusi, mis aitasid kaasa mikrobioloogia ja
immunoloogia edule kogu maailmas (vt lähemalt Dārziņš 1993; Ernits 2018). Olgem siis
uhked, et siin Tartus on kunagi elanud ja töötanud meie õppeasutuse seinte vahelt võrsunud
särav loomaarstiteadlane.
Kasutatud kirjandus ja veebiallikad
Dārziņš, E. Zemmers, Kalniņš, Helmanis: Dzīve
un darbi. Rīga: Zinātne, 1993.
Eižens Zemmers (https://lv.wikipedia.org/wiki/
Eižens_Zemmers; vaadatud 1.12.2018).
Ernits, E. Eesti loomaarstiteaduse lätetel ja hoovustes. Tartu: Eesti Maaülikool, 2018.
Koch, A. (Hrsg.) Enzyklopädie der gesamten
Tierheilkunde und Tierzucht mit Inbegriff
aller einschlägigen Disziplinen und der
speziellen Etymologie: Handbuch für praktische Tierärzte, Tierzüchter, Landwirte und
Tierbesitzer überhaupt. Wien; Leipzig: V. M.
Perles, 1885–1894.
Waldmann 1906 = Вальдман И. Проф. Е. М.
Земмер. Журнал научной и практической
ветеринарной медицины, 1906, 11, lk 147–
156.
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VARIA

Ilmus õpik veiste sigimisest
Eestis on veisekasvatusest lugu peetud juba
kiviajast peale. Meil on heade tõuomaduste
ja kõrge toodanguga piimakari ja arvuliselt kiiresti kasvav lihakari ning me suudame toota
kvaliteetset piima ja veiseliha nii kohalikele tarbijatele kui ka ekspordiks. Veiste sigimisprobleemid on oluliseks veisekasvatuse kasumlikkust mõjutavaks teguriks. Selleks, et sigimisprobleemide olemust mõista ja nende teket
ennetada või neid ravida, on vajalikud põhjalikud teadmised veise
sigimise erinevatest aspektidest. Seni puudus
üks terviklik veise sigimise alast teavet koondav eestikeelne õppevahend. Käesoleval suvel ilmunud õpiku abil
soovisime seda lünka
täita. Oleme õpikusse
kokku kogunud teadmised veiste suguorganite
ehitusest ja talitlusest,
tiinusest ja sünnitusest
ning poegimisjärgsetest
haigustest. Veise tiinuse
ja sünnituse patoloogia
osas on antud ülevaade
ka
väärarendite
ja
abordi problemaatikast.
Esmakordselt
käsitletakse eestikeelses õpikus kaasaegset sigimise
biotehnoloogiat,
sh
embrüotehnoloogiat ja transgeenset tehnoloogiat, koos võimalike rakendustega aretustöös.
Õpiku initsiaatoriks, toimetajaks ja mitme
peatüki autoriks oli veiste sünnitusabi ja günekoloogia tunnustatud õppejõud Mihkel Jalakas, kes kahjuks meie hulgast jäädavalt lahkus enne õpiku lõplikku valmimist. Õpiku teised autorid on samuti oma kitsama valdkonna tunnustatud asjatundjad, kes tööalaselt
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puutuvad käsitletud teemade ringi puudutavate probleemidega kokku iga päev: õppejõud ja
teadlased Triin Hallap, Enn Ernits, Kalle Kask,
Ants Kavak, Jevgeni Kurõkin, Olav Kärt, Sulev
Kõks, Elina Mark, Esta Nahkur, Monika Nõmm
ja Peeter Padrik. Õpiku valmimisel oli asendamatu Eha Järv, kes on paljude jooniste autor,
ning rahulikult ja asjatundlikult aitas eri autorite kirjutatud osad üheks tervikuks ühendada.
Oleme tänulikud õpiku retsensentidele emeriitprofessor Olev Savelile ja TÜ vanemteadur
Alar Aintsile kõigi tähelepanekute ja soovituste eest.
Õpik on mõeldud
veterinaarmeditsiini ja
loomakasvatuse erialade üliõpilastele, aga seda saavad käsiraamatuna kasutada ka praktiseerivad loomaarstid,
loomakasvatajad ja seemendustehnikud.
Lisaks sellele saavad siit
informatsiooni bioloogiliste erialade üliõpilased ja biotehnoloogia
ning kliinilise diagnostika spetsialistid, samuti
bioloogiaõpetajad. Loodame, et õpik pakub nii
õppuritele kui ka praktikutele kasulikku ja vajalikku informatsiooni.
Õpik on kättesaadav nii trükiversioonis kui
ka veebis PDF-versioonina http://hdl.handle.
net/10492/4405.
Trükitud raamatut saab osta maaülikooli
tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetoolist.
Ülle Jaakma
õpiku toimetaja

IN MEMORIAM

Eesti Maaülikooli audoktor Ivan Katić
11.08.1930–30.08.2018
Augusti eelviimasel päeval lahkus 88. eluaastal
manalateele Eesti Maaülikooli audoktor, Eesti Loomaarstide Ühingu auliige,
veterinaarmeditsiini doktor Ivan Katić. Audoktoriks saamise puhul ilmus
tema kohta ELR veergudel
(nr 5/6, 2000) pikem kirjutis, mistõttu meenutagem
eluloost vaid kõige olulisemat.
Lahkunu sündis toonases Brodski Varošis (tänapäeval Slavonski Brod) Horvaatias. 1956. aastal omandas ta Zagrebi ülikooli veterinaariateaduskonnas loomaarstikutse. Järgmisel aastal siirdus noor loomaarst Taani, kus abiellus 1959. aastal
taanlasest loomaarsti Ulla Steffenseniga. Nende abielust sündis neli poega. I. Katić
töötas 30 aastat (1965–1995) Kopenhaagenis Taani Veterinaaria ja Põllumajanduse
Raamatukogus, enamiku aja uurija-raamatukoguhoidjana. Kogu edasise elu innustus ta teadusest, eriti loomaarstiteaduse ajaloost. 1982. aastal päädis see doktoriväitekirja kaitsmisega Taani-Venemaa veterinaarsuhetest ligemale kahesaja aasta
vältel. Juba 1976. aastal asutas ta rahvusvahelise ajakirja Historia medicinae veterinariae, mida toimetas ja üllitas neli vihikut aastas.
Ivan Katić kujunes rahvusvaheliselt tuntud veterinaariaajaloolaseks. Ta on poole
tosina raamatu ning sajakonna veterinaarmeditsiini ajaloo ja bibliograafia alase kirjutise autor. I. Katić on koostanud maailma veterinaariaembleemide (1987, 1991) ja
veterinaariamuuseumide kataloogi (1997; kaasautor Johannes Kristiansen). Kahasse sama kolleegiga kirjutas ta huvitava teose loomaarsti sõiduvahenditest (2007).
I. Katić tegutses agaralt Veterinaarmeditsiini Ajaloo Maailmaassotsiatsiooni ja Taani
Veterinaarmeditsiini Ajaloo Seltsi juhatuses. Ta valiti teenete eest mitme seltsi auliikmeks ning 2006. aastal Horvaatia Teaduste ja Kunstide Akadeemia kirjavahetajaliikmeks.
Ivan Katić oli Nõukogude okupatsiooni ajal veterinaarmeditsiini ajaloo vallas
teadmiste ja üllitiste ainukeseks vahendajaks Ida ja Lääne vahel. Tal olid eriti tihedad sidemed prof Julius Tehveriga (1900–1990), samuti lähemaid kokkupuuteid
dots Aadu Kolgi (1937–2103) ja prof Toivo Järvisega. Ta oli Taani abi peaorganisaator toonasele EPMÜ veterinaariateaduskonnale. Teadlane viibis Tartus mitu korda,
sh Eesti veterinaarhariduse 150. aastapäeval (1998) ja meie õppeasutuse rajaja prof
Peter Jesseni 200. sünnipäeval (2001). Aastal 2000 valiti I. Katić EMÜ audoktoriks.
Inimesena oli I. Katić sõbralik ja helde, kolleegidega hõlpsasti kontakti leidev,
jutukas, kuid alati kiirustav ja veidi kärsitu. Ta oli läbi elanud kahe poja õnnetu surma. Ka armastatud abikaasa Ulla jättis ta mitmeks aastaks leinama.
Üle 40 aasta kestsid Ivan Katići sidemed siinkirjutajaga, peamiselt küll kirja teel,
harva ka kohtumistena konverentsidel. 1998. aastal viibisin poolteist nädalat Taanis
Ulla ja Ivani õdusas kodus väikelinnas Vibys, kust käisin iga päev rongiga pealinnas
eespool mainitud raamatukogus. Alati pandi lõunasöök ja -jook kaasa. Ivani lahke
abi väljenduseks on ka see, et saabusin Tartusse üle kuue kilo raamatukogus tasuta
valmistatud väärtuslike kserokoopiatega XIX sajandi ja järgnenud aastasaja alguse
veterinaariaajakirjadest.
Ivan Katić elas väärikat elu ja saavutas palju, aga nüüd on ta meie keskelt igaveseks lahkunud, kuid helge mälestus temast jääb püsima. Sit tibi terra laevis, Ivane!
Enn Ernits
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