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Meini kasside reieluupea epifüsiolüüs
Liis Uusaed1, Rainer Hõim1,

2

EMÜ VLI väikeloomakliinik, 2Viljandi Männimäe Loomakliinik

1

Alates aprillist 2018 on Eesti Maaülikooli väikeloomakliinikusse ning
Viljandi Männimäe Loomakliinikusse
pöördutud kuue isase kastreeritud
meini kassiga, kellest kaks olid teistest kliinikutest edasi saadetud patsiendid. Pooltel patsientidest esines bilateraalne ning teistel unilateraalne tagajäseme longe (tabel 1). Üks patsient
(kass 4) toodi EMÜ kliinikusse erakorralisse vastuvõttu, kuna omanike sõnul
esines kassil tagajäsemete paraparees,
millele eelnevalt oli kassil täheldatud tagajäsemete longet kolme nädala vältel.
Kliinikusse vastuvõtule jõudes oli viiel
patsiendil longe kestnud keskmiselt 3–7
päeva. Kõik patsiendid olid isased ning
kastreeritud; nende keskmine kaal oli
7,8 kg. Ainult ühel juhul kuuest (kass
4) ei saanud omanik välistada traumat,
kuna patsient elab koos teise kassiga,
kellega nad aktiivselt mängivad, ülejäänutel trauma võimalus välistati.
Kliinilisel ülevaatusel esines kõigil
kassidel lisaks uni- või bilateraalsele tagajäsemete lonkele ka valu ning ebamugavus puusaliigese palpeerimisel
ning sellega manipuleerimisel. Tõugu ja
kliinilisi tunnuseid arvestades olid kõikidel juhtudel peamised diferentsiaaldiagnoosid reieluupea epifüsiolüüs või
traumaatiline reieluupea Salter Harris
tüüp 1 murd (joonis 1). Võttes arvesse anamneesi, tõugu, kliinilisi tunnuseid ning röntgenoloogilist leidu, pandi
viiel juhul diagnoosiks reieluupea epifüsiolüüs. Ühel juhul (kass 4) oleks saanud diagnoosi kinnitada histoloogilise
uuringuga, millest omanik keeldus.

Joonis 1. Salter Harris füüsimurdude klassifikatsioon (Voss, Montavon)

Raviks soovitati kõikide loomade puhul
reieluupea ja -kaela operatiivset eemaldamist, pre- ja postoperatiivset valu- ja
põletikuvastast ravi ning rahurežiimi.
Lisaks soovitati ka postoperatiivset füsioteraapiat, millest kõik omanikud loobusid. Neljal loomal kuuest on kirurgiline
ravi tehtud (kass 2 puhul bilateraalselt)
ning kassid on taastunud. Ühe kassi puhul (kass 3) loobus omanik operatsioonist kasvataja soovitusel ning üks kass
(kass 5) ootab artikli kirjutamise ajal veel
teise puusaliigese operatsiooni.

Haiguse lühiülevaade
Reieluupea epifüsiolüüs (ingl slipped
capital femoral epiphysis, SCFE) on
uni- või bilateraalne progresseeruv
reieluupea epifüüsi eraldumine reieluu
proksimaalsest metafüüsist proksimaalse kasvutsooni kohal. Kirjanduses
on nimetatud seda ka reieluupea epifüüsi libisemiseks või nihkeks, kasside reieluupea düsplaasia sündroomiks

Tabel 1. Uuringus käsitletud patsientide sugu, vanus, kaal ning lonke kirjeldus
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Patsient

Sugu

Vanus

Kaal (kg)

Unilateraalne/Bilateraalne longe

Kass 1

(♂)

2a 9k

9

Unilateraalne

Kass 2

(♂)

2a

6,3

Bilateraalne

Kass 3

(♂)

2a

7,2

Bilateraalne

Kass 4

(♂)

2a

9,4

Unilateraalne

Kass 5

(♂)

1a 9k

7

Bilateraalne

Kass 6

(♂)

1a 9k

8,4

Unilateraalne
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ning spontaanseks reieluupea füüsi
murruks.
Täpne reieluupea epifüsiolüüsi etioloogia ei ole hetkel teada, kuid sagedamini esineb probleemi noortel isastel ülekaalulistel kastreeritud kassidel.
Ka humaanmeditsiinis on kõige enam
SCFEd kirjeldatud noortel (keskmiselt
13-aastastel) ülekaalulistel poistel. Perekondlik esinemissagedus on erinevate
allikate väitel inimestel 3–35%. Loomadel arvatakse SCFE algpõhjuseks füüsi düsplaasiat, mille tagajärjel ei sulgu
kasvuplaat õigeaegselt või täielikult.
Haiguse arenedes ei suuda düsplastiline füüs mehaanilisele survele vastu
panna ning toimub nihkumine.
Kirjandusallikate väitel esineb haigust
kõige sagedamini siiami tõugu kassidel
ning lühikarvalistel kodukassidel. Sporaadiliselt on haigust esinenud ka pikakarvalistel kodukassidel, briti sinistel,
birma kassidel ja briti lühikarvalistel.
Teaduskirjanduses on kirjeldatud antud
probleemi senimaani ainult 21-l meini
kassil, kellest vaid üks oli emane. Lisaks
vanusele, soole ning kaalule peetakse
riskifaktoriteks liigvarajast kastreerimist
ning tasakaalustamata toitainesisaldusega toortoiduga söötmist.
Haigust klassifitseeritakse humaanmeditsiinis nelja erineva süsteemi alusel. Kõige tavalisem on Loderi klassifikatsioon, mille järgi jaotatakse probleem kaheks: stabiilne ja mittestabiilne.
Esimese korral suudab patsient tabandunud jalale toetuda ning osteonekroosi oht on väike (<10%). Mittestabiilse
murru korral ei kanna patsient tabandunud jalal raskust ning osteonekroosi
oht on suur (>24%). Lisaks on võimalik probleemi iseloomustada metafüüsi
libisemise nurga ning protsendi alusel.
Kõige harvem kasutatav klassifitseerimise viis baseerub kliiniliste tunnuste kulgemisel ajas: akuutne, krooniline
ning kroonilise kulu akuutne faas.

Radioloogilised leiud
Varajases faasis võivad muutused röntgenpildil olla väga tagasihoidlikud. Tihti
tuleb võrrelda sirutuses ventrodorsaalse ja nn konna asendis puusaliigeste piltide füüsijoone laiust. See on üks esimesi leide. Kõige tüüpilisem röntgenoloogiline leid on radiolutsentsed alad
reieluu proksimaalses metafüüsis (fotod
1 ja 2), mis viitavad luu nekroosile ning
luu kaole. Muude leidudena on kirjeldatud ka luu remodelleerumist metafüüsis
ning epifüüsi ja metafüüsi skleroosi (fotod 1 ja 2). Antud probleemi diagnoosimisel võib kasu olla ka kompuutertomograafiast, kuid vajalik on see harva.

Foto 1. Kass 1, ventrodorsaalne ülesvõte. Vasaku reieluukaela dorsaalse pinna osteolüüs (valge nool), reieluu proksimaalse epifüüsi skleroos,
mis kontrasteerub osteolüüsi alaga sama jäseme
metafüüsis. See jätab mulje, et epifüüs on metafüüsist eraldunud (must nool). Lisaks on näha
vasaku tagajäseme reiepiirkonna lihaste atroofia
(foto: EMÜ väikeloomakliinik)

Kliinilised leiud
Enamasti esineb patsientidel krooniline,
aeglase algusega tagajäseme(te) longe,
mis võib muutuda ägedaks. Tihti on puusaliigesega manipuleerimine loomale
ebamugav ja valus. Puusaliigese manipuleerimisel võib selle kohal tunda krepitatsiooni. Kroonilistel juhtudel võib esineda
ka tabandunud jäseme lihasatroofiat.

Foto 2. Kass 2, ventrodorsaalne ülesvõte. Bilateraalne reieluukaela dorsaalse pinna osteolüüs
(valge nool) ning reieluu proksimaalse epifüüsi skleroos ning osteolüütilised alad metafüüsis
(must nool) (foto: Rakvere Loomakliinik)
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2019
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Histoloogilised leiud

Lühendid

Histoloogiliselt on SCFE puhul näha
füüsikõhre laienemist ning kondrotsüütide irregulaarselt kulgevate kogumite
esinemist. Histoloogiliselt on võimalik
antud probleemi eristada ka Salter Harris tüüp 1 murrust, kuna viimase puhul
kulgevad kondrotsüüdid mõlemal pool
füüsi lineaarselt.

IV
SC
PO
IM
CRI

Ravi

Kasutatud kirjandus

Kuna tavaliselt on diagnoosimise hetkel muutused reieluukaelas väga ulatuslikud, ei ole võimalik murdu fikseerida. Sellisel juhul on kõige eelistatum
variant puusaliigese täielik asendamine
proteesiga – või kui see ei ole võimalik
– siis reieluupea ja -kaela eemaldamine.
Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata valu
vaigistamisele nii pre- kui postoperatiivselt. Olenevalt kliinilistest tunnustest
võib raskematel juhtudel lisaks mittesteroidsele põletikuvastasele ravimile
(meloksikaam 0,05–0,1 mg/kg SC/PO
q 24 h) tarvis olla ka opioidset valuvaigistit (buprenorfiin 0,01–0,02 mg/kg IV/
IM/TM q 6–8 h, metadoon 0,2–0,4 mg/
kg IV/IM q 4–6 h, fentanüül 5 µg/kg boolusena IV, 2–3 µg/kg IV CRI, fentanüüli
transdermaalne plaaster 25 µg/h). Preja postoperatiivselt on tarvis pidada
puurirahurežiimi vähemalt 14 päeva
ning seejärel järk-järgult jäsemete koormust tõsta. Lisaks on soovituslik füsioteraapia, seda eriti kroonilistel juhtudel,
kui on tekkinud ka lihasatroofia. Taastusravi täpne plaan tuleb koostada igale
loomale individuaalselt, arvestades
kliinilisi tunnuseid, taastumise kiirust,
looma iseloomu jne.

Bednarz, P. A., Stanitski, C.L. Slipped capital
femoral epiphysis in identical twins: HLA
predisposition. Orthopedics, 1998, 21, pp
1291–1293.

Tänusõnad
Täname kõiki kolleege, kes osalesid artiklis välja toodud loomade kliinilises
menetlemises ning kõiki, kes aitasid
kaasa antud artikli kirjutamisel.
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trans mucosal, limaskesta
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Multimodaalne valuravi hobustel
Janne Ööpik
EMÜ VLI hobusekliinik
Looma valu hindamine ning leevendamine patsiendil on vajalik nii looma heaolu kui ka kiirema tervenemise tagamiseks. Kuigi valu on organismi loomuomane reaktsioon koe kahjustusele, põhjustab see siiski loomale stressi ja kannatusi ning omab ka muud soovimatut
lühi- ning pikaajalist mõju (Love, 2012).
Valu tulemusena suureneb adrenokortikotroopse hormooni, kortisooli ja
reniini sekretsioon ning väheneb testosterooni ning insuliini eritus. Kliiniliselt mõjutab see näiteks haavade paranemist ning loob eelduse infektsiooni
tekkeks. Pikaajaline valu põhjustab ka
kaalukadu. Patsiendi söögiisu väheneb
ning samaaegselt on organismis suurenenud proteiinide katabolism. Samuti väheneb valu tõttu hobuste soolte
motiilsus, mis koos muutunud söömiskäitumisega võib koolikuid põhjustada.
Lisaks on suurenenud ka südame sümpaatiline toon. Selle tagajärjel tõusevad
südame löögisagedus ja vererõhk ning
suureneb müokardi hapnikutarve. Tulemuseks on suurem koormus südamele
ja veresoonkonnale. Valu kogevad loomad on ka oma käitumise poolest ettearvamatud ning kohati isegi agressiivsed (Love, 2012).
Pikaajalise valu tulemusena võib
välja kujuneda krooniline valu. Tegemist on sündroomiga, mille puhul kestab valuaisting kauem kui vigastus ning
koekahjustus ise. Samuti võib tekkida
ülitundlikkus, mille tulemusena tekib
valuaisting ka selliste välisärritajate suhtes, mis seda tavaliselt ei tekita (Linnamägi, 2008). Tegemist on omaette haigusprotsessiga, mille korral adekvaatse
valuravi plaani koostamine pakub juba
suuremat väljakutset (Love, 2012).
Vältimaks eelpool mainitud probleeme, peab loomaarst olema võimeline
adekvaatselt hindama oma patsiendi
valutaset haiguse või vigastusest paranemise jooksul. Samuti peaks alati ennetavalt analüüsima, kui suurel määral põhjustavad hobusega läbiviidavad
protseduurid loomale valu ning ebamugavust (Love, 2012).

Valu tekkemehhanism kätkeb endas
perifeerseid notsiseptoreid ning nende
aktiveerumist (transduktsioon), elektrisignaali perifeersetest kudedest seljaajju (transmissioon) edastavate aferentsete kiudude aktiveerumist, seljaaju
dorsaalses sarves signaali töötlemist
(modulatsioon) ning lõpuks signaali transporti ajutüvesse ning kõrgematesse aju keskustesse valu teadvustamiseks ning emotsionaalseks töötlemiseks (van Loon, 2017). Multimodaalne
analgeesia kujutab endast selliste meetodite lisamist valuravi protokolli, mis
omavad valu vähendavat toimet selle
tekkemehhanismi erinevatel tasanditel
(Taylor jt, 2018).

Mittesteroidsed põletikuvastased
ravimid
Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (MSPVR) on siiani ühed enim kasutatavad ravimid hobuste meditsiinis
(Taylor jt, 2018; tabel 1). Vastunäidustuse puudumisel peaksid MSPVRd kuuluma igasse valuravi protokolli. Need
on hästi kättesaadavad, omavad pikaajalist toimet ning on leitud, et nende
manustamine enne valu põhjustavat
protseduuri aitab vältida tsentraalse
sensibiliseerimise teket (McFadzean jt,
2018).
MSPVRd aitavad valu vähendada
kahel viisil: need omavad analgeetilist toimet ning samal ajal vähendavad
ka organismi üldist põletikureaktsiooni. Toimemehhanism seisneb tsüklooksügenaas ensüümide COX-1 ja COX2 inhibeerimises. COX-1 ülesandeks on
tagada seedesüsteemi limaskesta piisav perfusioon ja happekindlus. Samuti omab see rolli neerude perfusiooni
ja trombotsüütide funktsiooni säilitamises (Hopster jt, 2018). Kuigi on leitud,
et COX-2 on rohkem leitav põletikukolletest (Ibid.), omab see rolli ka silmas,
neerus, kesknärvisüsteemis. Samuti
on see vajalik maohaavandite paranemisprotsessis (McFadzean jt, 2018).
Siiski on leitud, et COX-2 selektiivsed
MSPVRd omavad väiksemaid kõrvalEesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2019
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Tabel 1. Mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite manustamine täiskasvanud
hobustel (Hector jt, 2018)
Ravim

Doos mg/kg

Manustamise
intervall

Fenüülbutasoon

2,2–4,4 IV, PO

sid - bid

Fluniksiin

1,1 IV, PO

sid - bid

Meloksikaam

0,6 IV, PO

sid

Firokoksiib

Laadimisdoos 0,3, edasi 0,1 PO; 0,09 IV

sid

Ketoprofeen

1,1–2,2 IV

sid - bid

Karprofeen

0,7 IV

sid - bid

toimeid. Samal ajal omavad nii COX-1
kui ka COX-2 inhibeerivad ravimid suuremat analgeetilist toimet (Hopster jt,
2018). Näiteks on rottidel leitud, et kuigi
parekoksiib (COX-2 selektiivne) oli suurema põletikuvastase toimega, siis ketoprofeen (COX-1 inhibeeriv) omas paremat toimet inhibeerimaks notsiseptsiivseid seljaaju neuroneid (Urdaneta jt,
2009).
Veterinaaride seas enim kasutust
leidnud MSPVRd on fluniksiin ning fenüülbutasoon. Esimest kasutatakse
enim vistseraalse, teist rohkem ortopeedilise valu korral. COX-2 selektiivsetest on hobuste meditsiinis kasutusel
meloksikaam ning firokoksiib. Meloksikaami puhul on leitud positiivne efekt
soole limaskesta paranemisel pärast
isheemilist kahjustust. Samas võrreldes fluniksiini ning meloksikaami, on
esimesel siiski leitud suurem valuvaigistav efekt (McFadzean jt, 2018). Firokoksiib on rohkem kasutusel ortopeediliste probleemide korral. Firokoksiibi
efektiivsust on võrreldud fenüülbutasooniga osteoartriidist põhjustatud valu
korral ning mõlemas grupis paranesid
lonkeskoorid võrdväärselt (Doucet jt,
2009).

Opioidid
Opioidide toimemehhanismiks on siduda end selja- ja peaaju müü (μ),
kappa (κ) või delta (δ) retseptoritega.
Perifeerseid opioidiretseptoreid leidub
ka põletikulises koes (Love, 2012).
Kuigi näiteks butorfanool on väga
levinud hobuste sedatsiooniks kasutatav ravim, siis valuravi protokollidest
leiab opioide harvem. See võib olla
seotud opioidide seedesüsteemi motiilsust vähendava kõrvalmõjuga. Samuti

6
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põhjustavad opioidid hobusel erutusseisundit intravenoossel (IV) manustamisel (McFadzean jt, 2018).
Ühes uuringus on leitud seos morfiini kasutamise ning postoperatiivsete
koolikute vahel (Senior jt, 2004). Samas
paar aastat hiljem tehtud uuringus sama seost ei leitud, mis annab aluse oletada, et operatsioonijärgsete koolikute
teke on oma olemuselt multifaktoriaalsem (Andersen jt, 2016). Samuti on leitud, et opioidide IV manustamisel tekkinud erutusseisund ilmnes rohkem just
kliiniliselt tervetel hobustel, ning neil,
kes juba valu tundsid, seda nii tihti ei
täheldatud (McFadzean jt, 2018).
Butorfanooli valuvaigistav doos on 5
kuni 10 korda kõrgem tavapärasest rahustamiseks kasutatavast doosist. Kuigi
butorfanooli kasutamisel operatsiooni
ajal pole täheldatud inhalatsiooni anesteetikumide vajaduse vähenemist ning
ärkamiskvaliteedi paranemist (McFadzean jt, 2018), on siiski ilmnenud, et
selle kasutamine vähendab sümpaatilist stimulatsiooni operatsiooni ajal (Love, 2012). Morfiini kasutamise (boolus,
millele järgnes CRI, ingl constant rate
infusion) puhul on jällegi täheldatud inhalatsiooni anesteetikumi koguse vähenemist anesteesia ajal ning paremat ärkamise kvaliteeti võrreldes kontrollgrupiga (McFadzean jt, 2018).
Kuigi uuringud opioidide kõrvalmõjudest annavad vastuolulist infot,
omavad nad siiski väärtuslikku rolli multimodaalses valuravi protokollis
(Ibid., tabel 2).

Ketamiin
Ketamiin on rohkem tuntud kui induktsiooniks kasutatav ravim. Samas on
selle kasutamine subanesteetilistes

PRODUKTIIVLOOM
Tabel 2. Opioidide manustamine valuravis täiskasvanud hobustel (Hector jt, 2018)
Ravim

Doos

Butorfanool

0,01–0,22 IV, IM, SC
0,05–0,2 IV, IM
IV CRI 0,1 mg/kg/h

Morfiin

doosides olnud hea täiendus valuravi
protokollides. NMDA-antagonistina takistab ketamiin tsentraalse sensibilisatsiooni teket ning on seetõttu eriti
kasulik just kroonilise valu korral (McFadzean jt, 2018). Kuna ketamiini toimeaeg on lühike, on kõige kasulikum kasutada seda püsiinfusioonina (0,4–0,8 mg/
kg/h). Samuti pole see hea kasutamiseks monopreparaadina, kuna omab
kasulikku efekti just koos MSPVRde
ja opioididega (Taylor jt, 2018).

Uued tuuled valuravis
Paratsetamool on üks sagedamini kasutatavaid analgeetikume ning palavikualandajaid humaanmeditsiinis. Kuigi selle kasutusajalugu on pikk, pole paratsetamooli toimemehhanism siiski täielikult
teada. Oma farmakoloogilistelt ning toksikoloogilistelt omadustelt on see sarnane COX-2 selektiivsete MSPVRdega
(Mercer jt, 2019).
Kuigi mitte veel väga laialdaselt kasutatav, on paratsetamooli järjest enam
hakatud lisama valuravi protokollidesse
juhtudel, kui MSPVRst kasutamine pole
valu vaigistamiseks olnud piisav (Ibid.).
West jt (2011) kasutasid paratsetamooli
edukalt laminiiti põdeva poni ravis, kus
see kombineerituna fenüülbutasooniga parandas märkimisväärselt patsiendi enesetunnet. On leitud, et paratsetamooli manustamine doosis 20 mg/kg
nii ühekordselt manustatuna kui ka 14
päeva kaks korda päevas suukaudselt manustatuna oli hobustele ohutu
(Mercer jt, 2011).
Tramadooli on katsetatud paaris
uuringus laminiiti põdevatel hobustel.
Ühe uuringu kohaselt leiti, et doosis 10
mg/kg kaks korda päevas suukaudselt
vähendas see hobustel keharaskuse pidevat vahetamist ühelt jalalt teisele (mis
on laminiidi üheks kliiniliseks tunnuseks).
Samas monopreparaadina polnud selle toime siiski piisav ning pigem on tramadooli soovitatud kasutada täiendusena valuraviprotokolli (Guedes jt, 2016).

Gabapentiin on hästi dokumenteeritud ravim humaanmeditsiinis neuropaatilise valu korral (Van Loon, 2017). Hobuste puhul on uurimistulemused vastuolulised ning kuigi doosis 5–10 mg/kg
oli ravim hobustele ohutu, ei täheldatud kroonilist laminiiti põdevate hobuste lonkeskooride märkimisväärset
paranemist ning on leitud, et ravimi
kasutamine hobustel vajab laiemaid
uuringuid (Caldwell jt, 2015).
Hobuste valuravis on viimasel kümnendil juurde tulnud palju võimalusi.
Enam ei pea lootma ainult MSPVRdele
ning loobuma, kui need ei aita. Samas
peab meeles pidama, et iga patsient on
erinev ning valuraviprotokolli tuleb kohandada vastavalt indiviidi vajadustele
ning ravivastele. Just uuemate ravimite puhul on suur vajadus veelgi ulatuslikumate uuringute järgi, et mõista paremini nende toimemehhanisme ning
efektiivsust hobustel. Tsiteerides Van
Looni: “Kombineerides teaduspõhised
multimodaalse analgeesia protokollid
objektiivse valu hindamisega, aitavad
need tõsta meie hobustest patsientide
heaolu ning viia veterinaarpraktika
uuele tasemele.”
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Sissejuhatus
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 kohaselt peavad
tapamajja toodud loomad olema puhtad. Nii loomaomanikud, transpordifirmad kui ka tapamajad peavad tagama,
et tapmisele läheksid võimalikult puhta
naha/karvkattega loomad. Kui veiste või
lammaste nahad on tapmise ajal sõnnikuga määrdunud, on ka oht inimeste
tervisele, sest liha võib saastuda kahjulike bakteritega nagu Shiga-toksiini tootev Escherichia coli (Shiga toxins producing E. coli, STEC), Campylobacter,
Salmonella jt (McEvoy jt, 2000). Isegi
kõrge hügieenitasemega tapamajad ei
pruugi välistada nahatustatavate või läheduses olevate lihakehade saastumist.
Potentsiaalselt kahjulikud mikroorganismid võivad elada loomade seedetraktis, otseselt haigestumist põhjustamata,
kuid võivad levida sõnniku kaudu ning
ohustada inimese tervist (Evira, 2016).
Visuaalselt ei ole võimalik tuvastada,
kas loomad on nende kahjulike bakterite kandjad. STEC, eelkõige E. coli
O157 on viimastel aastatel järjest suuremat tähelepanu pälvinud, sest väga
väike nakkusdoos võib põhjustada inimestel tõsist ja isegi surmaga lõppevat
haigestumist (Evira, 2016). Teaduslikud
uuringud (Blagojevic jt, 2012) on näidanud, et mida määrdunum on looma
nahk, seda suurem on oht saastada tapamaja tootmisruume, seadmeid ja
töövahendeid ning kanda mustust üle
lihakehadele. Märja naha puhul on mikroobidel paremad võimalused ellujäämiseks ja paljunemiseks ning ka suurem risk rümpade saastumiseks mikroorganismide ülekandumise tõttu.
Lisaks mikrobioloogilistele ohtudele
tuleb arvestada ka tootja mainekahju,
ekspordivõimaluste kadumise ja majandusliku kahjuga, sest sõnnikuga määrdunud loomade töötlemine toob omakorda kaasa lisakulutusi nii liha- kui ka
nahaparkimistööstustele.

Kuidas hoida tapaküpsete veiste/
lammaste nahad puhtana ja tarnida tapamajja täiesti puhtaid loomi, on keeruline ülesanne, sest palju oleneb pidamistingimustest, söötmisest, ilmastikust, loomade tervisest, allapanu piisavusest jt tingimustest. Erinevates riikides on olukorra parandamiseks välja
töötatud valdkondlikke poliitikaid, siseriiklikke õigusakte, programme ning juhendmaterjale (McEvoy jt, 2000).
Allpool on välja toodud näited erinevate maade juhendmaterjalidest meeldetuletuseks talunikele, missugused
on loomade pidamisel, söötmisel ja
veol vajalikud tingimused, et tapamajja jõuaksid puhta naha/karvkattega loomad (FSA, 2016; DAFM, 2019; SAC,
1997).

Pidamine
On oluline, et loomapidamishooned
oleks projekteeritud, ehitatud, hooldatud ja organiseeritud viisil, mis tagab
loomadele piisava ruumi söömiseks
ja liikumiseks ning kuival alal lamamiseks. Õige paigutustihedus sulgudes
on väga oluline, sest nii üle- kui alatäituvus võib põhjustada loomade liigset
määrdumist. Loomad on puhtamad, kui
pidada lehm- ja pullmullikaid eri sulgudes, hoida siledad põrandapinnad võimalikult sõnnikuvabad, vahetada piisavas koguses allapanu, sügavallapanu
korral lisada regulaarselt uut allapanu.
Väidetakse, et restpõrandatega lautades on veised rohkem sõnnikused kui
sügavallapanul pidades, kuid on täheldatud olukordi, kus hästi toimivas restpõrandaga laudas on puhtamad loomad kui halvasti korraldatud sügavallapanuga laudas. Eri suurusega loomarühmade eraldamiseks on sobivad liikuvad, reguleeritavad vaheseinad. Ehituslikult peaks põrandapind söötmis- ning
lamamisalal olema kõrgem kui sõnniku
eemaldamise aladel. Kui eraldustega lamamisasemed on liiga lühikesed, võib
veiste tagakeha jääda sõnnikuga kaetud
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alale, samas liiga suurel asemel võib
loom maha heita ristipidi ning määrida
allapanu väljaheidetega. Mõlemad olukorrad põhjustavad karvkatte määrdumist.
Loomade naha kuivuse ja puhtuse tagamiseks peab pidamisruumides
olema väga hea ventilatsioonisüsteem.
Niisketes, kondensvett tilkuvates, halvasti ventileeritavates ruumides on
rohkem määrdunud kariloomi. Halvasti puhastatavad põrandapinnad, vedelike halb äravool ning lekkivad katused,
jooturid, veetorud või -voolikud põhjustavad loomade karvkatte märgumist ja
määrdumist. Uuringud on kinnitanud,
et mida parem on loomapidamisruumide ventilatsioon, seda kuivemad ja puhtamad on loomad.
Naha puhtuse hoidmisel on suureks
abiks automaatsed sügamisharjad, mida veised meelsasti kasutavad. Praktikas kasutatakse veiste sabade pügamist, alla seitsmepäeva vanustel talledel sabade lõikamist, lammaste tagakehalt ja jalgadelt villa pügamist. Katsed
on tõestanud, et loomade tapaeelne pesemine on ebapraktiline ja mikrobioloogiliselt ebaefektiivne (Bell, 1997). Pestes on küll võimalik eemaldada nähtav
mustus, kuid mikrobioloogiline saaste
kantakse nahal laiali ning sealt edasi lihakehale, kui tapmise ajal on nahk veel
märg.
Rohumaal kasvatatud veised on suhteliselt puhtad, kuid märjal suvel ja porisel pinnasel karjatades võivad loomad
olla märjad ja mudased ning võib osutuda vajalikuks loomi enne tapamajja
saatmist lühiajaliselt siseruumides pidada, et nad kuivaks, et neid saaks puhastada ja võimaldada vaba juurdepääs
kuivale heinale või põhule. Seedetraktiparasiitidega nakatunud loomadel, samuti noore, lopsaka rohuga karjamaal
karjatamine võib suurendada kõhulahtisuse juhtusid ja naha sõnnikuga määrdumise ohtu. Kuiva heina või põhu lisasöötmine aitaks olukorda vältida. Lämmastikväetiste ülemäärane kasutamine
ja mineraalainete ülesöötmine võivad
samuti põhjustada veistel kõhulahtisust koos naha määrdumisega. Seega
on väga oluline karjamaade väetamise
ja loomade parasiiditõrje õige planeerimine.
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Söötmine
Madala kuivainesisaldusega söötade
söötmisel on ka sõnnik tunduvalt vedelam ning loomade karvkatte määrdumise tõenäosus suurem. Tapaküpsetele
loomadele tuleks sööta suurema kuivainesisaldusega söötasid; samas peaks
vältima järske muutusi ratsioonis ning
hoidma tasakaalus proteiini, energia,
vitamiinide ja mineraalainete tasemed.
Ainult põhu ja heina söötmine nuumloomadele ei kindlusta vajalike toitainete saamist.

Loomade tervislik seisund
Igasugune seedehäire või kõhulahtisusega kulgev haigus suurendab loomade karvkatte määrdumist. Lisaks vähendab iga haigus loomade üldist vastupanuvõimet ning muudab haiged
loomad teiste nakkuste suhtes vastuvõtlikumaks. Uuringud Norras (Hauge
jt, 2012) on näidanud, et patogeenide
(STEC, Campylobacter, Salmonella) levimus veisekarjades on suhteliselt madal. Kuna karja tasandil patogeenide
vähendamise meetmed (nt vaktsineerimine, probiootikumide kasutamine,
faagi-teraapia) on osutunud väheefektiivseteks, on loomade puhtus ja karja
üldine tervishoid väga oluline, vähendamaks tapaloomade algtöötlemisel
patogeensete mikroorganismide ülekandumisohtu rümpadele, mis omakorda võib põhjustada nakkuse ülekannet inimesele.

Tapaeelne periood
Loomad, kes on ainult märjad või kergelt määrdunud, kuivavad puhta allapanuga aedikutes paari päeva jooksul.
Väga määrdunud veised tuleks paigutada puhta allapanuga sulgudesse 3–4
nädalaks. Kui loomad on seejärel ikka
liigselt määrdunud, võib osutuda vajalikuks naha mehhaaniline puhastamine,
sõnnikukorpade lahti leotamine. Erilist
tähelepanu tuleb pöörata rinnaku, külgede, kõhu, jalgade, põlve- ja kannaliigeste puhtusele ehk piirkondadele,
kus lihakehade töötlemisel on saaste
ülekandumise oht kõige tõenäolisem.
Liigse aktiivsuse ja agressiivsuse vältimiseks ei tohi paigutada kokku loomi
võõrastest rühmadest. Viimasel 48-l
tunnil enne tapamajja transportimist tu-

toit
leb loomi sööta kõrge kuivainesisaldusega söötadega ning mitte piirata joomise võimalusi. Lambaid tuleb hoida
enne tapamajja viimist puhtal allapanul, võimaldada vaba juurdepääs puhtale joogiveele ning lõpetada söötmine
8 tundi enne transportimist.

Transport tapamajja
Loomaveokid peavad olema kuivad,
puhtad ja desinfitseeritud. Tapamajja tohib saata üksnes puhtaid ja kuivi loomi.
Veokisse ei tohi laadida märja karvkattega loomi, kui on teada, et loomade
karvakate ei jõua enne tapmist kuivada.
Kinnised veokid peavad kaitsma loomi
ilmastikutingimuste eest, olema hea
ventilatsiooniga, et loomad ei saaks
veo ajal märjaks. Veokite põrandal
peab olema piisavas koguses kuiva allapanu. Loomad peab nõuetekohaselt
veokisse paigutama ning neid regulaarselt jälgima ja veotingimusi kontrollima. Loomade laadimisel peab vältima
nende määrdumist, vigastumist ja liigset stressi. Loomad tuleb veokis paigutada sobiva tihedusega ning eraldada
erinevad rühmad vaheseintega. Liiga
hõreda paigutuse korral võivad loomad
kukkuda. Mitmekorruseliste veokite puhul tuleb tagada, et ülemiste korruste
sõnnik ei määriks alumiste loomi. Mida
pikem on teekond või mida kauem viibivad loomad veokis, seda rohkem nad
määrduvad.

Tegevused tapamajas
Tapamajja saabunud loomad vaadatakse üle ning hinnatakse nende puhtust sõnniku või muu mustuse määra
järgi ning vaadatakse, kas nahk on kuiv
või märg. Loomad sorteeritakse puhtuse järgi kategooriatesse ning järjestatakse ajaliselt tapmisele suunamise
alusel. Võib osutuda vajalikuks hoida
määrdunud loomi kauem aedikutes,
neid täiendavalt puhastada, aeglustada
tapaliini kiirust, teha rohkem lihakeha
korrastuslõikeid. Olenevalt tehnoloogilistest võimalustest kasutavad erinevad tapamajad erinevaid nahatustamise
tehnikaid. Lihakeha saastumise vältimiseks pügatakse sõnnikuga määrdunud
lammastel vill kahelt poolt naha nülgimise lõikekontuuri villa pikkuse laiuselt. Väga määrdunud lammastel pügatakse vajadusel kogu vill, enne kui loo-

mad esitatakse ante-mortem kontrolliks
(Hauge jt, 2011). Kõik lisatoimingud on
aja- ja ressursikulukad, samas langeb
toornaha väärtus, suurenevad inimtoiduks kõlbmatu liha kogused, lüheneb
liha säilivusaeg. Eelnevast tingituna võivad tapamajad keelduda väga määrdunud loomi vastu võtmast. Mõnedes
riikides tapamajad stimuleerivad talunikke, makstes puhaste loomade eest
paremat hinda.

Puhtuse visuaalne hindamine
ELi nõuete kohaselt peavad tapmisele
suunatud loomad olema puhtad. Tapaeelsel kontrollil hinnatakse visuaalselt loomade naha puhtust, et otsustada kuidas looma hügieeniliselt tappa
ja kas on vajalik kasutada täiendavaid
meetmeid. Tapamajas peab olema loomade puhtuse hindamise süsteem ja
määrdunud loomade hügieenilise tapmise kava. Eri maades (Iirimaa, Soome,
Rootsi, Norra, Ühendkuningriik, Austraalia jt) on kehtestatud riiklikud juhendid (Blagojevic jt, 2012) ning kasutusel
on erinevad hindamissüsteemid, mille
alusel jagatakse loomad vastavalt puhtusastmele kas kahte, kolme, nelja (Holland) või viide kategooriasse. Hindamise eesmärgiks on, et väga määrdunud loomi ei saadetaks tapamajja, ning
et tapamajas oleks võimalik loomi sorteerida ja määrdunud loomi kõrgemate
hügieeninõuetega töödelda (Blagojevic
jt, 2012). Eri maades võivad reeglid olla
veelgi karmimad, näiteks võidakse väga
määrdunud loomad ante-mortem kontrollil inimtoidukõlbmatuks tunnistada
(McEvoy jt, 2000).
Alljärgnevalt mõned näited loomade
puhtuse visuaalse hindamise süsteemidest.
3-kategooria süsteem (kasutusel Soomes, Norras, Iirimaal, Belgias) (Evira,
2016; Hauge jt, 2012; DAFM, 2019).
1. Hea/puhtad – nahk on puhas, vaid
väike piirkond on veidi määrdunud.
Määrdunud ala võib olla ka suurem, kui
mustus on õhukese kihina ja nõrgalt
karvade küljes kinni. Tegevused tapamajas: loomi saab tapamajas ilma liha
saastamise riskita tappa kasutades lihakeha töötlemisel tavapäraseid hügieeniprotseduure.
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2. Rahuldav/määrdunud – nahk kuiv,
mõõdukalt sõnnikuga määrdunud või
on mitmeid väiksemaid määrdunud
piirkondi. Tegevused tapamajas: loomi
saab tapamajas tappa, kuid tuleb teha
lisatoiminguid, et vältida liha saastumist; hoolikalt kontrollida lihakeha töötlemise hügieeni; rümba hinda alandatakse nt 5% võrra.
3. Mitterahuldav/väga määrdunud –
paks mustuse kiht külgedel, kõhul, tagakehal, või paksud sõnnikukorbad
suurel alal või paljudel väikestel aladel.
Tegevused tapamajas (riigiti erinev):
tuleb teha lisatoiminguid, et vältida liha
saastumist; töötlemisel rangemad hügieenireeglid; rümba hinda alandatakse
nt 10% võrra; tapamaja ei võta väga
määrdunud loomi vastu; määrdunud
naha tõttu loomad tapmiseks mittesobivad; keelatud farmist tapamajja saata.
5-kategooria süsteem (kasutusel Itaalias, Ühendkuningriigis) (Serraino jt,
2012; SAC, 1997; FSA, 2016)
1. kategooria – puhas ja kuiv nahk, karvade küljes veidi allapanu. Tegevused
tapamajas: tavaline töötlemine.
2. kategooria – kuiv/niiske, väheselt
muda/sõnnikuga määrdunud nahk, karvade küljes veidi allapanu. Tegevused
tapamajas: tavaline töötlemine.
3. kategooria – kuiv/niiske, märgatavalt
sõnnikuga määrdunud nahk, laiemal
alal karvade küljes allapanu. Tegevused
tapamajas: loomad sorteeritakse; puhastatakse täiendavalt; aeglustatakse
tootmisliini kiirust; lihakehad paigutatakse liinile suuremate vahedega; pööratakse rohkem tähelepanu nahatustamise hügieenile; nülitud naha tagasikeerdumise vältimiseks kasutatakse
abivahendeid; hoolikas rümba korrastamine.
4. kategooria – kuiv/niiske nahk, lai ala
tugevalt sõnnikuga määrdunud, paksud sõnnikukorbad, karvade külge takerdunud allapanu. Tegevused tapamajas: aeglustatakse tootmisliini kiirust;
lihakehad paigutatakse liinile hõredamalt; lihakehade vahele jäetakse rohkem vaba ruumi; pööratakse suuremat
tähelepanu nahatustamise hügieenile;
nülitud naha tagasikeerdumise vältimi-
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seks kasutatakse abivahendeid; tugevdatakse hügieenikontrolli; määrdunud
loomad töödeldakse eraldi; liha kasutatakse ainult teatud kuumtöödeldud toodete jaoks.
5. kategooria – märg, väga tugevalt
sõnnikuga määrdunud nahk, paksud
sõnnikukorbad; karvade küljes rohkelt
allapanu. Tegevused tapamajas: loomi
ei lubata tappa, vaid saadetakse farmi
tagasi; lambad paigutatakse eraldi ning
tapetakse peale pügamist.

Visuaalselt määrdunud loomad
ja mikrobioloogiline saastus nahkadel ning rümbal
Teaduslikke uuringuid antud vallas on
tehtud vähe ja tulemused ning soovitused on vastuolulised. Blagojevic jt
(2012) uuringus kasutati 5-kategooria
nahkade visuaalse puhtuse hindamise
süsteemi, analüüsiti naha ja rümpade
mikrobioloogilise saastumise taset ning
selle sõltuvust nahkade mustusastmest.
Tulemused näitasid, et määrdunud loomade rümbad olid 60% juhtudest rohkem saastunud. Rümpade mikrobioloogiline saastumine oli oluliselt erinev
vaid „puhas” ja „väga määrdunud” puhtusastmega loomade vahel, kategooriates 1, 2 ja 3 rümpade saastus statistiliselt üksteisest ei erinenud. Kuigi E. coli
O157 esines tugevasti määrdunud loomade rümpadel sagedamini, ei olnud
see otseselt seotud nahkade mustusastmega, vaid sellega, kas antud loom
oli patogeenide kandja või mitte. Tulemustest järeldati, et puudub vajadus jagada loomi viide eri kategooriasse, vaid
piisab kahest: „puhtad/vähe määrdunud“ ja „määrdunud loomad“. Hauge jt
(2012) uuringust selgus, et määrdunud
veiste rümpadel olid kõrgemad mikroobide üldarvud ning E. coli arvukus, kuid
eriti hoolika nahatustamise, töötlemise
ja rümpade korrastamisega on võimalik saavutada samaväärse hügieenitasemega rümbad nagu teiste kategooriate loomadel. Serraino jt (2012) uuring
näitas, et määrdunud loomade nahad
ja rümbad on suurema mikrobioloogilise saastatusega (mikroobide üldarv,
Enterobacteriaceae ja E. coli arvukus)
ning loomade rümpadel puhtuse kategooriaga 3, 4 ja 5 on suurem tõenäosus
ületada Euroopa Komisjoni määruses

TOIT
(EÜ) 2073/2005 sätestatud mikrobioloogilisi kriteeriume.

Kokkuvõte
Nii loomakasvataja kui tapamaja huvides on, et tapmisele suunatud loomade
nahk oleks võimalikult puhas. Riiklike
juhendite eesmärgiks on pöörata suuremat tähelepanu kariloomade naha
puhtusele ning lihakehade hoolikamale
töötlemisele, et tagada tarbijatele ohutu
ja kõrge hügieenitasemega liha.
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Eesti Loomaarstide Ühingu üldkoosoleku
protokoll
Toimumiskoht ja -aeg: Kreutzwaldi 62,
Tartu, 9. märts 2019
Osalejaid: 40
Koosoleku juhataja: Priit Koppel
Protokollija: Jaan Luht
Päevakord
1. Päevakorra kinnitamine
2. 2018. a üldkoosoleku protokolli kinnitamine
3. 2018. a tegevusaruanded
4. 2018. ja 2019. a eelarve
5. Revisjonikomisjoni aruanne
6. Konverentsid
Veterinaarmeditsiin
2018 ja Veterinaarmeditsiin 2019
7. Põhikirja muudatus
8. 2019. a tegevusplaanid
9. Kohapeal algatatud küsimused
1. Päevakord kinnitatakse ühehäälselt
2. 2018. a üldkoosoleku protokoll kinnitatakse ühehäälselt
3. 2018. a tegevusaruanded
Juhatus on pidanud kolm koosolekut,
neist kaks laiendatuna–osalesid ka EVSi
ja konverentsi korraldava firma esindajad.
Vastutuskindlustuse lepingut enam
ei sõlmita, sest kindlustusmakse on väga suur, samas on omavastutus 500 €.
Liikmeskond: Liikmeid 183, 2018. a
lisandus 12 liiget, välja astus kolm,
üks suri. Kahe organisatsiooni (ELÜ
ja EVS) ühisliikmeid on 49. Rahvusvahelisi liikmemakse maksame Eestis tegelikult töötavate loomaarstide arvu pealt. Küsimus on selles, kes
registris olevatest loomaarstidest ka
tegelikult töötab arstina. Eesti maksab
liikmemaksu ca 800 inimese pealt.
Toomas Tiirats: ideaalne oleks, kui
90% loomaarstidest oleksid ühingu liikmed.
Liis Uusaed: kui me ei oska vastata
küsimusele, miks on kasulik olla ühingu
liige, siis uusi liikmeid ei tule. Soodsamad hinnad konverentsil on muidugi ka
oluline hüve.
Priit Koppel: tegelikult on väga oluline kuuluda FVE-sse.
Tiina Toomet: aktiivsemad liikmed
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teavad, et üks väga oluline osa ühingu
töös on osalemine seadusloomes, aga
lihtliige ei tea sellest midagi. Võibolla
peaks hakkama seda rohkem valgustama.
Ain Erkmaa: võibolla peaks looma
PR-(public relations, suhtekorraldus)
komisjoni.
Üldine arvamus on, et ühingu suhtekorralduslike
küsimustega
peaks
hakkama tegelema. Otsustatakse, et
sellega hakkab tegelema juhatus, kes
vajadusel loob selleks komisjoni.
Jaan Luht rääkis ühingu veebi- ja
Facebooki lehest. Veebilehe loetumad
teemad olid:
• Eesti
loomaarstide
suvepäevad
2018, loetud 5736 korda;
• Uus ELÜ juhatus ja revisjonikomisjon, loetud 5493 korda;
• Üldkoosolek 2018 loetud, 5412 korda;
• Ravimiamet on peatanud fluniksiini
sisaldavate ravimite müügiload, loetud 1208;
• FB lehele on jälgijaid juurde tulnud,
postitusi 2018. aastal 105, keskmine postituste nägemine 450–500 inimest.
Eesti Loomaarstlikku Ringvaadet on
2018. a märtsist kuni 2019. a märtsini
külastatud 23574 korda.
Fotokonkursi pilte vaadati 112950
korda, konkursile laekus 33 veterinaarset ja 33 varia pilti. Fotokonkurss toimub ka 2019. aastal, nii et kõik on palutud pildistama ja fotosid konkursile
saatma.
EVS ja ELÜ vaheline koostöö on tihenenud. 2018. aastal koostati palju
ühisavaldusi ja märgukirju. Hakatakse
koostama nimekirja, milliseid loomi tohib ja milliseid ei tohi kodus lemmikloomana pidada. Madis Leivits: kui loom
on võetud kasvandusest, siis võib pidada. Kui looma eksponeeritakse, siis on
vajalik loomaaia luba.
Suvepäevad toimusid Vormsi saarel.
Sel aastal oli ka sponsoreid (õlletelk ja
grillitelk).
FVE ülevaade, Toomas Tiirats: Enne
FVE kokkusaamist toimub alati Põhjaja Baltimaade regionaalne kokkusaami-
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ne, kus koostatakse ühised seisukohad
arutlusele tulevatest teemadest. Põhjaja Baltimaade osa vedas 2018. a Norra.
Enne Roomat oli eelistung Oslos. Roomas oli peaassamblee sügisel, sinna
jõudis Toomas laupäevaks ehk osales
ühel päeva.
Huvitavamad teemad: BREXIT. Norra Loomaarstiteaduse Kõrgkooli seisukoht on, et nad ei taha kuuldagi, et mingit kokkulepet ei tule. Nad sõltuvad välisloomaarstidest, eriti lihainspektsiooni
vallas. Kui loomaarstil on akrediteeritud
kooli diplom, siis ei pea ta lisaeksamit
sooritama.
Telemeditsiin: Saksamaa algatatud
idee – lubatud konsulteerida patsienti üle telesilla ja lubatud välja kirjutada
ka ravimeid. Inglismaa seisukoht on, et
see on tulevik. Enamik vetarste leiab, et
see pole siiski võimalik.
Veterinaarsed digiretseptid: Hispaania ja Itaalia on alustanud katsetamisega, teatud regioonides see ka toimib.
Põhjamaade teemad: Soome ettepanek – kas mitte alustada kampaaniat
läbi FVE, et loomaarstiteenus vabastada käibemaksust. Tõenäoline on, et
valitsused seda lubada ei taha. Arstile oleks see väga kasulik, teenus odavneks ja samas saaks kuludelt käibemaksu tagasi nõuda.
Alustatud on eetikakoodeksi ümbervaatamist. FVE oma on pärit aastast
2009 ja ajale jalgu jäänud.
Norra esitab FVE juhatusse Torill
Mosengi.
Üleeuroopaline FVE küsimustik –
Eestis on sellele vastanud vähe inimesi, alla 100, FVE lootis saada meilt vähemalt 100 vastajat.
Huvitavaid teemasid on palju. Toomasel on kahju, et tal pole aega teha
memosid ja neid jagada.
Läti-Leedu kohtumine järgmisel nädalal. Teemaks piiriülene veterinaarteenus.
FVE-l uus kodulehekülg. Lugege listist neid uudiseid, seal on huvitavaid
teemasid.
Peaks kokku panema erinevate valdkondade ekspertide meeskonna, et
Toomas saaks küsida seisukohta või kiiret abi.
2018. aasta tegevuse aruanne kinnitatakse ühehäälselt.

4. Eelarved
Eelarve 2018 ja selle täitmine. Ühing
lõpetas aasta 1840 eurose plussiga.
Suurimad ülekulu artiklid oli EU passide
trükk ja ajakiri. EU passide tellimus tehti
2017. a, aga passid trükiti 2018. a ja
hinnatõus oli enne passide trükki.
Täpse tulemiaruandega saab tutvuda
www.vet.ee/sahtel.
Suureks murekohaks on võlglased.
08.03.2019 seisuga on võlglasi kokku
25, neist 10 on võlgu rohkem kui 1 aasta liikmemaksu. Sellised inimesed kuuluvad juhatuse otsusega liikmeskonnast
välja arvamisele. Suurim võlas olev
summa on 235 €.
Eelarvega 2019. a kohta saab tutvuda www.vet.ee/sahtel. 2019. a eelarve
kinnitatakse ühehäälselt.
5. Revisjonikomisjoni aruanne.
Kristi Praakle: revisjonikomisjon tutvus
2018. a majandusaasta aruandega, aruanne on korrektselt esitatud.
Revisjonikomisjoni otsus: MTÜ Eesti
Loomaarstide Ühing on täitnud oma
põhikirjalisi kohustusi.
6. Konverentsid
2018. a konverentsi on võrreldud
2016. a konverentsiga, sest mõlemad
olid nn „väikesed konverentsid“ (toiduhügieeni sektsioonita).
2018. a oli osalejaid kokku 448 (2016
– 461), neist sponsoresindajaid 100 inimest, tasuta osalejaid 42, tasulisi osalejaid 306. Kuigi osalejaid oli vähem, oli
osalustasude tulu suurem kui 2016. a,
sest osalustasu oli kõrgem.
Töötoas osalejaid oli 12.
Sponsorpakette müüdi 2018. a 28
(2016 – 20).
Pilootprojektina toimus konverentsi
raames ka lõunatoitlustus. Tagasiside
oli hea ja osalejate rahulolu suur. Kuna järgmisel konverentsil ilmselt sellise hinnaga (5 €) lõunat pakkuda ei saa,
tuleb mõelda, kas projektiga jätkata või
mitte.
Tagasisides konverentsi kohta on nimetatud järgmisi teemasid, mida võiks
käsitleda:
Traumade käitlemine, suurloomade
ja väikeloomade sisehaigused ja ravi,
väikeloomade nahahaigused ja ravi, sigade haigused, bioturvalisus, kirurgia,
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2019
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stomatoloogia, günekoloogia, tööstress, uuemad ravimid ja tehnoloogia.
Konverentsi korralduslikule küljele esitatavad ootused olid: erinevad ja
uudsed teemakäsitlused suurloomasektsioonis, materjalide kättesaadavus
enne konverentsi, videosalvestus konverentsist, eestikeelsete loengute või
tõlke suurem osakaal programmis, rohkem erinevaid lektoreid, parem taimetoiduvalik, toimumiskoha muutmine,
õhtusöögikoha muutmine.
2019. a konverents on planeeritud
juubelikonverentsina (ELÜ 100 ja EVS
25). Kavas on see kulusid jagades korraldada koos EVS-ga. Peoõhtu on kavas
korraldada AHHAA keskuses. Kavas
kutsuda külla ka Põhja- ja Baltimaade
ühingute presidendid.
Konverentsi programm on juba osaliselt koos.
Oodatakse ka ettepanekuid Aasta
Loomarsti ja Elutööauhinna laureaatide
osas.
7. Põhikirja muudatus
Põhikirja tuleb muudatus sisse viia seoses Eetikanõukogu loomise ja Aukohtu
töö lõppemisega. Põhikirja uue redaktsiooniga saab tutvuda www.vet.ee/sahtel. Muutuseks on Aukohtu paragrahvi
sealt välja jätmine.
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Põhikirja muudatus kinnitatakse ühehäälselt.
Muudatus on vaja sisse viia ka eetikakoodeksisse, Aukohus asendada Eetikanõukoguga.
Muudatus kinnitati ühehäälselt.
8. ELÜ 2019. a tegevuskava
Fotokonkurss, Aasta loomaarst, Elutööpreemia, konverents, suvepäevad.
Suvepäevad on planeeritud taas
reedest pühapäevani. Kavas on alustada Kohtla kaevandusest ja sealt liikuda
edasi peopaiga poole. Peopaik täpsustub lähiajal.
9. Kohapeal algatatud küsimused.
Madis Leivits koostab ühispöördumise
teksti, kuidas käituda, kui kliinikusse satub invasiivne võõrliik. Nende tagasilaskmine loodusesse on tegelikult keelatud. See on suunav dokument, kuidas
käituda, kui selline loom kliinikusse satub. Seisukoha peab heaks kiitma üldkoosolek. Kui ei ole luba teda loodusesse taasasustada, siis tuleks ta eutaneerida. Kui loomapark tahab endale
võtta, siis pargil peab olema loomaaia
tegevusluba.
Seisukoht heaks kiidetud.
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Eesti, Läti, Leedu ja Poola loomaarstide
ühingute kokkusaamine Jelgavas
Jaan Luht
ELÜ juhatuse liige
Neljapäeval, 14. märtsil 2019 said Jelgavas Läti Põllumajandusülikooli loomakliinikus kokku Baltimaade ja Poola
loomaarstide ühingute esindajad.
Eesti delegatsiooni kuulusid Eesti
Loomaarstide Ühingu (ELÜ) president
Priit Koppel, Eesti Väikeloomaarstide
Seltsi president Ingrid Hang ning ELÜ
juhatuse liikmed Toomas Tiirats ja Jaan
Luht.
Läti delegatsiooni kuulusid Läti Loomaarstide Ühingu (LLÜ) president Mara
Viduaza, LLÜ tegevdirektor Dace Upeniece, LLÜ juhatuse endine liige Katis
Kalnins ning loomaarstid Lita Konopore, Linda Kalnina, Baiba Reinika ja Janis
Busers.
Leedut esindas Leedu Loomaarstide
Ühingu president Vidmantis Bizokas.
Poola delegatsiooni kuulusid Poola
Loomaarstide Koja asepresident Marek
Pirztuk ja koja juhatuse liige Jan Dynkovski.
Kokkusaamise alguses tehti delegatsioonidele ekskursioon Läti Põllumajandusülikooli suur- ja väikeloomakliinikus.
Järgnenud arutelul käsitleti järgmisi
teemasid:
1. Veterinaarravimite turg ja nende kättesaadavus. Kõigis Balti riikides on
veterinaarravimite ostmine ühekordse
loa alusel raskendatud, sest see on pi-

kaajaline protsess. Loomaarstid peaksid selleks suutma ennustada ravimikoguseid, mida nad vajavad aasta
jooksul. Seoses sellega võib tekkida
ravimite üle- või puudujääke.
Kui ravim ei ole arsti asukohariigis
saadaval, siis ta võiks sõita naaberriiki
ja osta sealt ELis registreeritud ravimi.
2. Loomaarstide ametialane vastutus.
Poolakad rääkisid, et alates 2023.
aastast soovivad nad, et igal põllumajandusettevõttel oleks vastutav loomaarst või loomakliinik. Kui
omanik kutsub farmi teise loomaarsti, siis peab selleks olema väga tõsine põhjus. Eesti hetkeseis on see,
et farmerid sõlmivad lepingu loomaarstiga, kes vastutab kõige eest, kuid
samal ajal värvatakse Ukrainast loomaarste, kes tegelikult kogu lepingujärgse loomaarsti töö ebaseaduslikult ära teevad.
3. Kaskaadi kasutamine, ravimijäägid
toodangus. Poolas kontrollitakse antibiootikumide kasutamist ja nende
jääke toodangus tihti ja ulatuslikult,
rikkumise korral karistatakse rangelt. Eestis kasutavad paljud põllumajandusettevõtted ebaseaduslikult
riiki imporditud ravimeid. Leedus
lõpetati riiklikult rahastatav piimakontroll, ning farmerid keelduvad

Foto 1. Eesti delegatsioonis võtsid ümarlauast osa (paremalt) Toomas Tiirats, Ingrid Hang, Priit Koppel
ja Jaan Luht (foto: ELÜ)
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Foto 2. Läti Maaülikooli väikeloomakliinik (foto: ELÜ)

seda oma raha eest tegemast, sest
see ei ole hetkel seadusega nõutud.
Lätis on piimatöötlemisettevõtted,
mis ostavad piima farmidest, ning
kui selles piimas leitakse ravimijäägid, siis maksab kogu partii kinni jääkide piima sattumise süüdlane.
4. Loomaarstide töötamine piirialadel
ja naaberriigis. Eesti olukord: tegevusluba väljastatakse kord elus ja
see on tasuta. Veterinaarseadusandluses puudub keelenõue, kuid keeleseadus nõuab loomaarstilt C1 tasemel keeleoskust. Leedu olukord:
tegevusluba on eluaegne. Täiendkoolituseks nõutakse iga kahe aasta
jooksul 32 tundi. Kui puudub täiendkoolitus, siis litsents peatatakse 6
kuuks. Leedus on võimalik taotleda lühiajalist tegevusluba kehtivusega 1–2 päeva või üks nädal.
Tuleb vaid teavitada riiklikke ametiasutusi (sh maksuamet). Poola olu-

kord: tegevusloa väljastab koda. Kui
tööle tahab tulla loomaarst välismaalt, siis peab ta andma eriala eksami poola keeles ja Poola Loomaarstide Koja poolt määratud komisjonile. Ühiselt otsustati, et oleks vajalik
välja töötada regulatsioon ajutistele
töölubadele ja eeskirjad naaberriigis
alaliseks töötamiseks ning pakkuda
need Balti riikide ja Poola ametivõimudele kinnitamiseks.
5. Kohtumise lõpul tutvustasid Läti kolleegid kohtuvaidlust DOGO koeratoidu tootjate ja kohalike loomaarstide vahel.
Kokkusaamise lõpul otsustati, et selliseid üritusi peab korraldama tihedamalt. Suhteliselt riigipõhiste kitsaskohtade kõrval on kõigis neljas riigis palju
sarnaseid probleeme, mida saaks ühiselt lahendada. Samuti on regulaarselt
hea kuulda, millised eriala arengud naaberriikides aset leiavad.

Foto 3. Balti riikide ja Poola erialaühingute esindajad ümarlauas ühiseid probleeme arutamas (foto: ELÜ)
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Euroopa Veterinaararstide Föderatsiooni
juhatuse väljasõiduistung Riias
Ingrid Hang1, Toomas Tiirats2
EVS president, 2ELÜ juhatuse liige

1

Euroopa Veterinaararstide Föderatsiooni (Federation of Veterinarians of
Europe – FVE) juhatuse koosolek toimub aegajalt väljasõiduistungi vormis
Euroopa erinevatesse regioonidesse.
Selline istung toimus 7. aprillil Riias,
Wellton Riverside Spa Hotellis, kus
terve pühapäev oli planeeritud aruteludeks Baltimaade erialaorganisatsioonide esindajatega. Keskustelu fookus oli
suunatud päevakajalistele probleemidele Lätis, Leedus ja Eestis.

Läti
Läti hetkeolukorra tutvustus Gundega
Micule poolt sisaldas järgmist:
1. Läti Loomaarstide Ühingu (LVA)
kontoris töötab kolm inimest. Koos
käivad erinevad töögrupid, sealhulgas eetikakomisjon.
2. Toimub tihe koostöö teaduskonnaga Jelgavas, mis tähistab tänavu
100. aastapäeva.
3. LVA pöörab tähelepanu veterinaarhariduse ja teaduse edendamisele,
püüab harida avalikkust veterinaarsetes küsimustes ja kaasa rääkida
uute seadusandlike aktide ettevalmistamisel, ning esindab oma liikmete huve erinevates institutsioonides. Loomaarstide kohustuslik
registreerimine ja litsentside uuendamine on seadusandlikult samuti
LVA pädevusse delegeeritud.
4. LVA-sse kuulub 890 loomaarsti,
nendest 65% on naisterahvad. LVA
liikmestaatus on vabatahtlik ja probleemiks on, et hoolimata loomaarstide koja funktsioonidest liikmelisus väheneb. See asjaolu tekitas
üleüldise elava diskussiooni, et kuidas on selline situatsioon võimalik,
et inimene on loomaarstide registris, aga ei ole LVA liige.
5. Põllumajandusloomadega töötavate arstide arv (21% ainult suurloomapraksises ja 27% segapraksises)
väheneb. Suureneb lemmiklooma
sektor (35% väikeloomaarste).
6. Loomatervise aspektist on ASF jätkuvalt esimene prioriteet. Vajaka on

karjatervise- ja erinevate haiguste
tõrjeprogrammidest (IBR jms).
7. Suureks probleemiks on kontrollimatu illegaalne äri kutsikatega (eriti
Valgevenest), halb loomade heaolu
erinevates varjupaikades (kill/no kill
varjupaikade konkurents).
8. Veterinaarsete preparaatide puudus.
Räägitakse 700-st nimetusest ja ebarahuldavast turunduse korraldusest.
9. Loomakasvatusfarmid suurenevad.
Rohkem võetakse loomaarste palgale, mis tõstatab küsimuse loomaarstitöö erapooletusest. Probleemiks lihainspektorite madal palk.
Plaanis muuta senine ajatöötasu lihakeha (karkassi) põhiseks.
10. LVA võitis kohtus söögitorulaiendi
juhtumi. Antud koeratoidu firmal
on võimalus otsus edasi kaevata.

Eesti
Eestit esindasid Ingrid Hang (EVS) ja
Toomas Tiirats (ELÜ). Nende kahasse
tehtud ettekandes märgiti ära järgnev:
1. ELÜ 100. ja EVS 25. aastapäev käesoleval aastal.
2. Puudutati sündmusi/tegemisi veterinaarhariduse vallas (veterinaarõppe

Foto 1. EVS president Ingrid Hang, FVE president Rafael Loguens, ELÜ juhatuse liige Toomas
Tiirats (foto: FVE)
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3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

170. aastapäev Tartus eelmisel aastal, EVS stipendiumid, iga-aastased
konverentsid Tartus ja teised koolitused, jms).
Avaldasime soovi paremini reguleerida erinevate ürituste temaatikat ja
lektorite liikumist Balti riikide vahel.
Eraldi käsitlesime lemmikloomade
registreerimise küsimust (tasuline
EVS register versus omanikele tasuta llr.ee register, mikrokiibid,
nende standardid jms). Riikliku lemmikloomaregistri vajadus.
Lemmikloomadega liikumine ja vaktsineerimine.
Omanikele ilma loomaarsti poolse
nõustamiseta vabalt kättesaadavate
ELISA kiirtestide turule tulek teatud
viirushaiguste suhtes antikehade
tiitri hindamiseks, et otsustada vajadus vaktsineerimiseks.
Avaldasime muret antibiootikumide
kasutamise tõusva tendentsi üle viimastel aastatel Eestis ning andsime
ülevaate käimasolevatest aruteludest erinevatel loomaliikidel antibiootikumide kasutamise monitooringu sisseviimisest.
Tutvustasime arenguid meie veterinaariaturul võrdluses teistes LääneEuroopa maades aset leidnud kliinikukettide tekkimise valguses.
Põgusalt tutvustati käimasolevaid
reorganiseerimisi VTA-s ja MEM-i
plaani veterinaarseadusandluse korrastamisel-ümbertegemisel.

Leedu
Petras Tamasauskas Leedu Loomaarstide Ühingust tutvustas Leedu veterinaartegevuses toimuvat:
1. Lisaks Leedu Loomaarstide Ühingule
on veel kaks sõltumatut organisatsiooni (väikeloomaarstide ja tööstuses töötavate loomaarstide ühingud). Plaanis on need kõik ühe katuse alla koondada.
2. Leedus on kokku 2550 loomaarsti
kellest ainult 558 (22%) on ühingu
liikmed. Arvestades seda fakti on
FVE töötava loomaarsti põhine liikmemaksu arvestus Leedu ühingule
liiga kallis. Märgatav on tendents,
et noored loomaarstid ei soovi olla
ühingu liikmed. Märgatav on ka
noore järelkasvu emigreerumine
teistesse maadesse ning ka soovi-
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matus töötada farmiloomadega.
3. Leedus peab loomaarstide registrit
Toidu- ja Veterinaaramet, kes kontrollib ka täiendkoolituse nõuet.
4. Loomaarstiõpe Kaunases sai käesoleva aasta kevadel kordusvisiidi
järgselt täisakrediteeringu. Õppetöö
toimub samuti kahes rühmas (leedu
ja inglise keeles). Korraline, kuid juba
uue eeskirja järgne akrediteerimine
leiab aset kahe aasta pärast.
5. Leedu ühing tegeleb aktiivselt ka
lemmikloomade registreerimise küsimustega. Mikrokiipimine on kohustuslik, kuid seni ei ole see veel saanud veterinaarse akti staatust.
6. Loomatervise poole pealt on suure
tähelepanu all ASF, LSD ja dirofilarioos. Loomade heaolu väljakutseteks on sabade lõikamise ja sigade
kastreerimisega seonduv.
7. Antibiootikumide kasutamise valdkonnas selgus, et kõigil loomaarstidel on kohustus osaleda regulaarselt
vastavatel kursustel.

FVE juhatus
Päevakord jätkus FVE presidendi Rafael
Laguensi ettekandega FVE prioriteetidest: loomatervis, loomade heaolu, toiduohutus, ravimite kättesaadavus ja eriala korralduslikud küsimused. FVE annab veterinaarse sisendi Euroopa seadusandluse ettevalmistamisel ja töötab
liikmesmaadele ühist huvi pakkuvate
teemadega (lemmikloomade märgistamine ja kaubandus, praktilised juhendmaterjalid jms).
FVE asepresident tutvustas ravimialast seadusandlust ning FVE poolt
välja antud infolehte uutest regulatsioonidest selles valdkonnas.
Arutelu toimus võimaluse üle tellida ravimeid teistest Euroopa riikidest
ja sealsetelt hulgimüügifirmadelt ning
et kuidas apteeker saab aru, et teise riigi retsept on välja antud litsentseeritud
loomaarsti poolt.
Arne Skoljager rääkis ettevalmistatavast loomatervise alasest seadusandlusest (Animal Health Legislation). FVE
töögrupp on kõik mustandiversioonid
üle vaadanud ja üleüldine arvamus on
positiivne. FVE ootab nüüd avalike konsultatsioonide algust täienduste tegemiseks.
Andrew Robinson rääkis VetCee süs-
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Foto 2. FVE juhatus koos Eesti, Läti ja Leedu kolleegidega (foto: FVE)

teemist ja sealsetest seni heakskiidetud programmidest elukestva õppe raames. VetCee kursused ei pretendeeri
residentuuri tasemele, kuid annaks suuremale arvule loomaarstidele võimaluse täiendõppe raames teatud valdkondades süvitsi edasi minna.
Päevakava lõppes ümarlauaaruteluga, kus jõuti järgnevate seisukohtadeni:
1. Balti riigid peaksid korraldama oma
loomaarstide professiooni tegevust
üle maailma tunnustatud eriala eneseregulatsiooni printsiipidest lähtudes – erialaorganisatsioonid on vastutavad loomaarstide registri pidamise, litsentseerimise-atesteerimise
ja eetika- ja distsiplinaarsete küsimuste eest.
2. Loomaarstide puudus maapiirkondades on probleemiks üle Euroopa.
Töö ei ole atraktiivne ja sissetulek on
väike. Mitmed maad nagu Norra ja
Šotimaa toetavad finantsiliselt maal
töötavaid loomaarste.

3. FVE töötab välja seisukohad (position paper) farmi palgal töötavate
ja seal veterinaarset teenust osutavate loomaarstide kohta (millisel juhul võiks see olla lubatud, mida negatiivset see kätkeb ja kuidas säilitada sõltumatus parima veterinaarse
teenuse osutamiseks). FVE pakub
välja meetmed, kuidas Euroopa riigid saaksid toetada maapiirkondades kvaliteetse veterinaarteenuse
tagamist. FVE seisab ka edaspidi
selle eest, et märgistamine ja registreerimine saavad olla ainult veterinaarsed tegevused, ning lemmikloomade registrid usaldusväärsed ja
funktsioneerivad.
FVE juhatus näeb, et Baltimaad
peaksid rohkem koostööd tegema ja
oma tegevusi paremini koordineerima.
FVE juhatust ja Baltimaade erialaorganisatsioonide esindajaid võõrustas
Läti Loomaarstide Ühing eesotsas presidendi Mara Viduzaga.
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Veterinaarepidemioloogia ja ennetava
meditsiini ühingu 2019. aasta konverents
Tarmo Niine1, Kerli Mõtus2, Arvo Viltrop1
EMÜ VLI veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetool
EMÜ VLI kliinilise veterinaarmeditsiini õppetool

1
2

Veterinaarepidemioloogia ja ennetava
meditsiini ühingu (Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine, SVEPM) iga-aastane konverents
toimus 27. kuni 29. märtsini Utrechtis,
Hollandis. Eelmise aasta konverents toimus Tallinnas, kus osales ka arvukalt
loomaarste ja veterinaarepidemioloogiaga seotud inimesi Eestist. Hollandis
toimunud konverentsist võtsid Eestist
osa veterinaarepidemioloogia professor Arvo Viltrop, karjatervise dotsent
Kerli Mõtus ja doktorandid Kaari Reimus, Triin Rilanto ning Tarmo Niine.
Konverentsil osales ligi 250 delegaati, kellel oli võimalus kuulata kokku 23 suulist ettekannet kümnes sessioonis. Lisaks oli pauside ajal võimalik tutvuda kõrge teadusliku tasemega
stendiettekannetega, mida seekord oli
kaheksakümne ringis. Konverentsi eelõhtul toimus noorte ja karjääri alustavate teadlaste õhtusöök, kus viidi läbi ka
praktiline töötuba teemal: „Kuidas tulla
toime stressiga teadlaskarjääri jooksul
ja kuidas püsida motiveeritud“. Konverentsi põhiosa algas töötubadega, mille
teemad olid valdavalt seotud erinevate

Foto 1. EMÜ doktorandid Kaari Reimus ja Triin
Rilanto tutvumas värske statistikaalase kirjandusega (foto: Tarmo Niine erakogu)
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epidemioloogiliste uurimismeetoditega,
aga ka küsimustega tudengite motiveerimisest. Pärast töötubasid algasid suulised ettekanded, millest valdav osa olid
seotud Euroopa probleemidega, aga
olid ka ettekanded kaugematest piirkondadest nagu näiteks väikemäletsejaliste
katku kontrollist Etioopia Afari piirkonnas (Jones jt, 2019) ja marutaudi
leviku riskifaktoritest vabalt peetavate
koerte hulgas Põhja-Austraalia saarestikus (Hudson jt, 2019).
Mitmed ettekanded olid seotud hetkel aktuaalsete epidemioloogiateemadega nagu näiteks masinõpe ja simulatsioon-modelleerimine. Näitena võiks
tuua masinõppe kasutamise veiste tuberkuloosi leviku täpsemal ennustamisel Inglismaal (Stański jt, 2019) ja lõppkasutaja jaoks lihtsate ning arusaadavate simulatsioonimudelite loomise veiste
respiratoorsete haiguste leviku tõkestamiseks lihaveistekarjades (Picault jt,
2019).
Konverentsi lõpetas Dublini Ülikooli
veterinaarepidemioloogia ja riskihindamise professori Simon More’i ettekanne teaduse ja avaliku sektori omavahelistest suhtlemisraskustest. Ettekandja
tõi arvukalt näiteid, kuivõrd raske võib
olla teaduslikult tõendatud meetodite
viimine farmerite ja poliitikuteni. Osaliselt tänu tema eestvedamisele suudeti Iirimaal käima lükata katusorganisatsioon „Animal Health Ireland“, mis
tegeleb loomatervise edendamisega
sektoriüleselt ja ühendab loomakasvatajaid, ülikooli, loomaarste ja poliitikuid.
Üks selle organisatsiooni suuri saavutusi on veiste viirusdiarröa edukas tõrjeprogramm Iirimaal.
Konverentsil oli võimalik kandideerida esitama suulist ettekannet, milleks
tuli komiteele hindamiseks esitada oma
teadustööst lühike kokkuvõte. Kokku laekus natuke üle seitsmekümne sooviavalduse, millest valiti välja ligi kakskümmend parimat. Kahjuks sel aastal ei õnnestunud Eestist kellelgi valituks saada.

VARIA
Noppeid ettekannetest
Millised on Prantsusmaa maapiirkondade loomaarstide peamised tuluallikad?
Miniveli jt (2019) ettekanne andis ülevaate Prantsusmaa maapiirkonnas töötavate loomaarstide praksise tulude
ja kulude analüüsist. Andmeanalüüsiks kasutati ligi kümmet miljonit andmepunkti, mis koguti erinevatest veterinaarpraksistest: suurlooma-, väikelooma- ja segapraksistest. Nende eesmärgiks oli aru saada, kuidas moodustub piirkondlike loomaarstide praksiste
käive ja kasum, ning eriti huvitas neid,
kui suure osa kasumist moodustab ravimite müük. Selgus, et kõikide praksistetüüpide peale kokku moodustas 60%
käibest ravimite müük, 26% veterinaarteenus ja 11% lisatarvikute (sh hügieenivahendite ja söötade) müük. Tulemused ei olnud väga rõõmustavad, sest
selgus, et suurloomapraksiste sissetulekust moodustas 70% ravimite müük.
Samal ajal segapraksiste puhul, kellel
oli võimalik tegelda ka lemmikloomadega, moodustas hoopiski veterinaarteenus suure osa (67%) sissetulekust.
Eelnevast lähtuvalt seisab seadusandjail ja loomaarstidel ees väga suur väljakutse muutmaks suhtumist, mille kohaselt veterinaarteenus seisneb suures
osas ravimite müügis.
Mastiidi ravi strateegiate võrdlus simuleeritud farmides
Gussmann jt (2019) seadsid eesmärgiks
uurida, milline mastiidiohjamise strateegia võiks olla majanduslikult kõige
efektiivsem. Selleks lõid nad arvutisimulatsioonis kaks piimaveisefarmi (mõlemas 200 lüpsilehma), kus esimeses
põhjustas enamike kliinilistest mastiitidest nakkuslik Staphylococcus aureus.
Teises farmis esinesid peamiselt subkliinilised mastiidid, mida põhjustas oportunistlik Streptococcus agalactiae. Karjade simulatsioonide pikkuseks seati
viis aastat ja igat simulatsiooni korrati
vähemalt 500 korda. Majandusliku tasuvuse ja mastiitide tõrje hindamiseks
võeti arvesse järgnevad muutujad: sissetulek piima müügist, erinevad mastiitidega seotud kulutused, kliiniliste ning
subkliiniliste mastiide arv, ravipäevade
arv ja praakimiste arv. Mastiitide ohjamise strateegiad, mida rakendati olid:

1. „Kolmepäevane ravi“ (kliiniline
mastiit) – kõiki kliinilisi mastiite raviti
kolm päeva antimikroobsete ravimitega.
2. „Üle 50% tervenemine“ (kliiniline
mastiit) – kõigilt loomadelt, kellel tuvastati kliiniline mastiit, võeti igast
udaraveerandist piimaproov, mida
analüüsiti isoleerimaks primaarne
patogeen. Uuringu vastus saadi ühe
päeva jooksul. Sõltuvalt laboranalüüsi tulemusest, (võimalikest) eelnevatest mastiitidest, poegimiste arvust, laktatsioonipäevast ja somaatiliste rakkude arvust (SRA) arvutati
tõenäosus looma tervenemiseks antud kliinilisest mastiidist. Kui tervistumise tõenäosus oli alla 50%, siis
loom praagiti.
3. „Parimate mitte-praakimine“ (kliiniline mastiit) – sarnane eelmisele
strateegiale, aga loomad, kelle tõenäosus terveneda oli väiksem kui
75%, praagiti, v.a juhul kui nende
piimatoodang oli 25% parima hulgas.
4. “Testi-ravi“ (subkliiniline mastiit)
– lehmadelt, kellel oli kahes järjestikuses kontroll-lüpsi piimaproovis SRA üle 200 000/ml piimas,
võeti
kõigist
udaraveerandidest
piimaproovid, mida uuriti polümeraasi ahelreaktsiooniga (ingl polymerase chain reaction, PCR). Laboruuringu tulemus saadi päeva
jooksul ja tulemuste põhjal raviti
vastavat udaraveerandit kolm päeva
antimikroobse ravimiga.
5. „Testi-ravi-praagi“
(subkliiniline
mastiit) – sarnane eelmisele strateegiale, aga loomadele tehti ühe kuu
möödudes kordusuuring ja kui see
oli positiivne, siis lehm praagiti.
6. „Praagi kehvemad“ (subkliiniline
mastiit) – sarnane eelmisele strateegiale, aga loomad, kelle piimatoodang oli kehvima 25% hulgas, praagiti positiivse tulemuse korral koheselt.
Kokkuvõttes leiti, et majanduslikult ja
ravi seisukohalt parimad tulemused
saadi alati, kui mastiitide ohjamiseks
kombineeriti nii kliiniliste kui subkliiniliste mastiitide ravistrateegiaid võrreldes sellega, kui keskenduti ainult kliiniliste mastiitide ravile. Lisaks leiti, et individuaalsest lehmast lähtuv ravimise
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või praakimise otsus vähendas pikemas
perspektiivis mastiitide koguarvu ning
tõstis farmi kasumit. Kuid selle tulemusena suurenes antibiootikumide kasutamine ja/või praakimiste arv. Üldiselt
sõltus optimaalse mastiitide ohjamise
strateegia valik ikkagi konkreetsest karjast ja domineerivalt mastiite põhjustanud patogeenist.
Milline on alakaaluline kutsikas?
Mugnier jt (2019) ettekanne oli uuringust alakaalulisena sündinud kutsikatest Prantsusmaal. Kuna koeratõud võivad kehamassi poolest erineda mitmetes kordades, siis on keeruline kindlaks
teha, millisest piirist alates on tegemist
alakaalulise kutsikaga. Autorid kogusid andmed 27 tõust, 1202 pesakonnast ja 75 kennelist pärinenud 6694 kutsika kohta. Selle tulemusena õnnestus
neil 12 tõu puhul kindlaks määrata
piir alakaalulisuse kutsika defineerimiseks (tundlikus ≥75%, spetsiifilisus
45–68%). Kokkuvõtvalt oli uuringusse
kaasatud kutsikate suremus neonataalperioodil 9%, aga kutsikad, kelle kaal
jäi pesakonna esimesse kvartiili (25%
madalaima sünnikaaluga kutsikad pesakonnas) oli suremusrisk neonataalperioodil 17,8%. Samuti oli 2,25 korda
suurem risk surra kutsikatel, kes sündisid suures kennelis, mis kasvatas üle
50 kutsika aastas, võrreldes väikeste
kennelitega, kus kasvatati vähem kui 10
kutsikat aastas.

Eestiga seotud stendiettekanded
Eesti piimaveiste praakimine – põhjused ja riskitegurid („Culling of Estonian
dairy cows – causes and risk factors“).
Autorid: Triin Rilanto, Toomas Orro,
Ulf Emanuelson, Arvo Viltrop ja Kerli
Mõtus.
Ettekandes esitati peamisi piimaveiste praakimise põhjuseid ja riskitegureid
Eestis. Nendeks olid sõrgade/jalgade,
udara, ainevahetuse ja seedimisega
seotud probleemid. Samuti leiti, et kõige kõrgem risk praakimiseks oli varajasel poegimisjärgsel perioodil. Laktatsiooniperioodi viimases kolmandikus
oli peamiseks praakimise põhjuseks
sigimisprobleemid.
Vasikate suremuse karjataseme riskitegurid Eesti piimakarjades („Herdlevel risk factors for calf on-farm mor-
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tality in Estonian dairy herds“). Autorid:
Kaari Reimus, Karin Alvåsen, Ulf Emanuelson, Arvo Viltrop ja Kerli Mõtus.
Ettekandes tutvustati peamisi riskitegureid, mis olid seotud kuni kolme kuu
vanuste piimaveise vasikate suremusega. Leiti, et vasikate suremus erineb farmide lõikes oluliselt ning karjade ja/või
loomarühmade suurus on üks olulistest
riskiteguritest vasikate suremuse puhul.
Lootuse kiir – Aafrika seakatku epideemia võib olla Eesti metssigade populatsioonis vaibumas („A glimmer of
hope – The African Swine Fever epidemic in Estonian wild boar population
may have started to subside“). Autorid: Katja Schulz, Christoph Staubach,
Sandra Blome, Arvo Viltrop, Imbi Nurmoja, Franz J. Conharts ja Carola Sauter-Louis.
Ettekandes olid välja toodud viimaste aastate laboratoorsete uuringute tulemused, mis viitasid, et Aafrika seakatku puhang metssigadel võib olla taandumas. Oluliseks eelduseks on, et naaberriikidest ei toodaks sisse uut nakkust, väliskeskkonda sattunud viirus ei
nakataks enam vastuvõtlikke loomi ja
viiruskandjad loomad ei nakataks vastuvõtlikke loomi.
Toxoplamsa gondii serolevimus
Põhja- ja Baltimaade regiooni kodusigadel, lammastel, veistel, põtradel ja
metssigadel: metodoloogilised kaalutlused („Seroprevalence of Toxoplasma
gondii in domestic pigs, sheep, cattle,
moose, and wild boars in the NorthBaltic region: Methodological considerations“). Autorid: Abbey Olsen, Rebecca Berg, Kärt Must, Gunita Deksne, Heidi L. Enemark, Lis Alban, Maria
V. Johansen, Henrik V. Nielsen, Marianne Sandberg, Anna Lundèn, Christen
R. Stensvold, Sara M. Pires ja Pikka Jokelainen.
Uuritud viielt loomaliigilt tuvastati uuringus osalenud riikides T. gondii
antikehasid. Üldjuhul olid seropositiivsed sagedamini vanemad loomad, välja arvatud metssigade puhul. Kahjuks ei
olnud võimalik teha põhjapanevaid järeldusi T. gondii serolevimuse osas riikide üleselt, sest mitmetes seni teostatud uuringutes ei ole esitatud kasutatud
testide tundlikkust ega spetsiifilisust.
Aafrika sigade katku ruumilise leviku kiirus metssigadel Eestis aastatel
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2014 kuni 2017 („Velocity of the spatial
spread of African swine fever amongst
wild boar in Estonia during 2014–
2017“). Autorid: Tarmo Niine, Imbi Nurmoja, Siim Maasikamäe ja Arvo Viltrop.
Uuringu eesmärgiks oli välja töötada metodoloogia, mis suudaks paremini kirjeldada Aafrika sigade katku leviku
kiirust metssigade seas. Esialgsed tulemused viitavad, et aastatel 2014–2017
olid viiruse leviku kiirused võrdlemisi
erinevad, kuid täiendavaid analüüse on
vaja selgitamaks, millised tegurid viiruse leviku kiirust mõjutasid. Edaspidistes
analüüsides uuritakse, kui palju võisid
mõjutada leviku kiirust ajas ja ruumis ilmastikuolud (sademed, lumikate, temperatuur), jahipidamise intensiivsus ja
looduslikud tingimused nagu näiteks
märgalade ning metsade rohkus piirkonniti.

B.A. Jones, A. Mohammed, E.T. Ali, K.M.
Homewood ja D.U. Pfeiffer. Exploring local
knowledge of sheep and goat disease in the
pastoralist afar region of Ethiopia: implications for peste des petits ruminants disease
surveillance.

Kasutatud kirjandus

K. Stański, S. Lycett, T. Porphyre ja B.M.de C.
Bronsvoort. Data-driven modelling for improving herd-level bovine tuberculosis breakdown predictions in GB cattle.

McIntyre, K.M. ja Nielsen, L.R (toimetajad).
Proceedings of the Society for Veterinary
Epidemiology and Preventive Medicine
annual meeting held in Utrecht, the Netherlands, SVEPM.
Kõik viidatud uuringud ja stendiettekanded on
artiklitena elektrooniliselt kättesaadavad
SVEPM ühingu kodulehel (www.svepm.org.
co.uk).
Käesolevas ülevaates kasutatud konverentsikogumiku artiklid:
M. Gussmann, W. Steeneveld, E. Kirkeby, H.
Hogeveen, M. Farre ja T. Halasa. Modelling
mastitis transmission and intervention strategies for clinical and subclinical mastitis.

E.G. Hudson, V.J. Brookes, D. Dürr ja M.P. Ward.
Roaming dogs and spatial kernels: modelling rabies spread and vaccination strategies
in a heterogeneous population.
J.J. Minviel, C. Boluda, J. Portal, A. Ferchiou, P.
Sans ja D. Raboisson. Business models of
the French veterinary structures in rural
areas and regulation of veterinary drug delivery.
A. Mugnier, H. Mila, F. Guiraud, J. Brevaux, M.
Lecarpentier, C. Martinez, C. Mariani, A.
Adib-Lesaux, S. Chastant-Maillard, C. Saegerman ja A. Grellet. A breed-specific
approach of birth weight as a risk factor for
neonatal mortality in the canine species.
S. Picault, P. Ezanno ja S. Assié. Combining
early hyperthermia detection with metaphylaxis for reducing antibiotics usage in newly
received beef bulls at fattening operations: a
simulation-based approach.

Tänuavaldused
Suur tänu projektidele ja organisatsioonidele, kes võimaldasid Eesti delegatsioonil osaleda SVEPM 2019 konverentsil: COST Action CA15116 ASF-STOP,
(European Cooperation in Science and
Technology), Dora Pluss 1.1 (lühiajalise
õpirände stipendium) ja Eesti Maaülikool.

Foto 2. Utrechti Ülikooli peahoone kirsiaed täisõites (foto: Tarmo Niine erakogu)
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2019

25

VARIA

Eha Järv 65
EMÜ kauaaegne vanemlaborant Eha
Järv on sündinud 22. aprillil 1954
Märjamaal. Pärast keskkooli lõpetamist
õppis ta aastail 1973–1978 Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia-geograafia teaduskonnas, omandades seal bioloogia ja keemia õpetaja kutse. Seejärel
töötas Eha aastatel 1978–1980 Pärnu I
Keskkooli õpetajana. 1980. aasta sai ta
elus pöördeliseks: Eha, toonase perekonnanimega Lillemaa, abiellus liha ja
lihasaaduste insener-tehnoloogi Peeter
Järvega, kolis Tartusse ning asus tööle
toonase Eesti Põllumajanduse Akadeemia anatoomia, histoloogia ja füsioloogia kateedri vanemlaborandina. Ametisse asudes leidis ta oma töölaualt eelkäija kirjakese lühikese sõnumiga: „Siit
minnakse ainult pensionile.“ Seda soovitust on Eha ka hoolikalt järginud: kateedri nimetus on ligemale 40 aasta vältel korduvalt muutunud ja enamik selle
töötajaid vaheldunud, ent Eha tegutseb
raugematu energiaga praeguse maaülikooli veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetooli anatoomide seas.
Meie Eha on mitmekülgse „töönarkomaanina“ jätnud märgatava jälje
mitte üksnes õppetooli ajalukku, vaid
tegutsenud tunduvalt laiemalt ja loovamalt, sest ta pole piirdunud vanemlabo-

Foto 1. Dots Paul Saks ja Eha Järv 1991. aastal
keskaegseid luid pildistamiseks ette valmistamas
(foto: Enn Ernitsa erakogu)
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randi ja vanempreparaatori igapäevaste
üksluiste kohustustustega.
Eha on alates 2009. aastast Zoomeedikumi väärtusliku kollektsiooni kuraator, kellena ta korrastab ja süstematiseerib seda ning sisestab andmeid arvutisse. Eha Järv ei pelga kätte võtta
elektritrelli ja traaditange, et monteerida loomaskelette. Nõnda on ta ise
ning kooliõpilased ja tudengid tema
juhendamisel valmistanud ninasarviku, põhjapõdra, püütoni jt selgroogsete luustikke, rääkimata koduloomadest.
Seda juubelitki tähistas ta uue „töövõidu“ – jaanalinnuskeleti kokkupanekuga. Eha omandas dots Paul Saksa kõrval vilumuse arheoloogilistel kaevamistel leitud loomaluude identifitseerimise
ja mõõtmise alal. Niiviisi on ta abistanud arheolooge ja jaganud tarkust arheozooloogiks pürgijatele, sh nüüdseks
doktorikraadi omandanud Eve Rannamäele. Kaua aastaid (alates 2005) on
Eha Järv aidanud korraldada maaülikoolis loodusteaduste kooli õppetööd.
Ehal jätkub silma, kätt ja püüdlikkust
õpikirjanduse illustreerimisel. Võib liialduseta väita, et ilma tema suurepärase abita oleks jäänud väga kahvatuks
või hoopis ilmumata paarkümmend
loomaanatoomia õpikut, sh mahukas
„Koduloomade anatoomia“ (2013, teine trükk 2016). Kunstimeelega inimesena on ta valmistanud ja kohaldanud
ning arvutiga töödelnud nende rohked
illustratsioonid. Eha Järv on meelsasti
teinud raamatute jaoks ka värvifotosid,
nt õpikutele „Lindude tervishoid ja haigused“ (2006) ja „Veise sigimine“ (2018)
ning brošüürile „Eesti Maaülikooli Zoomeedikumi kogud: kujunemislugu ja
ülevaade“ (2009).
Tänu oma erudeeritusele ja keelevaistule on Eha ka kirjasõna vilunud toimetaja. Ta oli üks teatmeteose
„Eesti Põllumajandusülikool: Audoktorid, töötajad ja vilistlased: 1991–1995“
(1996) toimetajaid ja koostajaid. Öeldut
kinnitavad Eesti teaduspreemia saanud
„Veise tiinuse ja sünnituse patoloogia“
(2006) autori dots Mihkel Jalaka (1940–
2017) tänusõnad: „Autori eriline tänu
kuulub Eha Järvele, kes on teinud
töös toodud nn kriipsjoonised ja kõigi
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jooniste arvutitöötluse ning
märkused
ja
parandused
tekstis.“ Suureks saavutuseks
on rohkem kui tosina autoriga
veiste sigimisalase kõrgkooliõpiku (2018) toimetamine.
Raamatu ilmumise järel kirjutas EMÜ teadusprorektor Ülle Jaakma: „Õpiku valmimisel
oli asendamatu Eha Järv, kes
on paljude jooniste autor,
ning rahulikult ja asjatundlikult aitas eri autorite kirjutatud
osad üheks tervikuks ühendada.“ Siin kätkeb kahtlemata
üks olulisi põhjusi, miks hariFoto 2. Eha Järv anatoomiakollektsiooni ruumis (foto: Tiina
dusministeerium valis just sel- Kivisäki erakogu)
le õpiku 2018. aasta kahe parima kõrgkooliõpiku sekka.
Koostöös bioloogi ja kirjaniku Juhaduse Sõber jm populaarseid kirjutisi
ni Püttsepaga on Eha koostanud või toining raamatuarvustusi. Ta on ka mitme
metanud rohkesti väga erilaadilisi ja -ilteadusartikli kaasautor. Siinkohal ei saa
melisi raamatuid, nende seas „Univerjätta märkimata, et alates 2012. aastast
sitas Tartuensis“ (2007), „Maaülikool“
on Eha tegutsenud aktiivselt EMÜ ve(2009), „Kel on laulud laulda: 140 aastat
terinaarmeditsiini ja loomakasvatuse
Tartumaa laulupidusid“ (2009), „Tartu
instituudi eestikeelse terminoloogia komuusikapäevad“ (2009), „Studia rerum
misjoni töös.
forestalium: üheksakümmend aastat
Meie juubilar on väga töökas, sõbrametsanduskõrgharidust“ (2010), „Eesti
lik ja mõistev inimene. Ta on alati valMaaülikooli tehnikainstituut“ (2011),
mis nõu ja jõuga aitama igaüht, kel on
„Hoiualadega jõed Virumaal 2: Narva
probleeme arvutipeensuste, illustratjõgi“ (2010; ka inglise ja vene keeles),
sioonide vms vallas. Oma vähest tööst
„Meenutuslikke tiivalööke Eesti Ornitoüle jäävat vaba aega täidab Eha suvila
loogiaühingu 90. sünnipäevaks“ (2011),
ja seda ümbritseva aia ning aiaelanike
„Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooeest hoolitsemisega.
li õpilaste töid“ (2012), „Kirurg Lembit
Õnnitleme EMÜ veterinaarmeditsiini
Roostar: Alutaguse laanest Afganistaja loomakasvatuse instituudi töötajate
ni kuumusesse“ (2014), „Ökoloog Olevi
nimel meie head kaasteelist ning sooviKull: Et headel inimestel hästi läheks...“
me talle tugevat tervist, energiat ja elu(2015), „Kodu täis nukkude jutte“ (2017).
rõõmu veel aastakümneteks.
Aastatel 2007–2011 oli Eha Järv ajalehe Roheline Värav toimetajaid ja üks
Enn Ernits ja Esta Nahkur
autoreid. Ta on avaldanud ajakirjas Loo-
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Professor Alexander Rosenberg 180
Enn Ernits
EMÜ VLI emeriitdotsent
Tartu Veterinaariainstituudi (TVI)
vanemat venda ja kolm õde,
professor Alexander Anton
samuti kasuõde.
Rosenberg on sündinud
A. Rosenberg õppis
2. septembril (21. VIII vkj)
esialgu Paide kreiskoolis
1839 Pärnumaal Vanaja hiljem Pärnu kõrgemas
Vändra mõisa põhjapiikreiskoolis. 1858. aasril asuvas nn Karoliital astus ta Tartu ülinimõisas (saksa Carokooli arstiteaduskonda
linenhof; tänapäevase
ja lõpetas selle 1865.
nimega Võidula mõis).
aastal. Kahe aasta päSinna oli 1822. aasrast kaitses noor arst
tal rajatud pudelivabsealsamas doktoriväirik, millel oli poolmõisa
tekirja haugi neerude
staatus. Nelja aasta päembrüonaalsest arenrast sai vabriku juhatagust. 1868. aastal astus
Foto 1. Alexander Rosenberg.
jaks Alexandri isa, HaapA. Rosenberg Tartu Vete1890ndad. Foto Tartu Ülikooli
salus sündinud Carl Rorinaariakooli
teenistusse,
raamatukogust (F 78,
senberg (1786–1868). 1844.
töötades esialgu zootoomia
Fo Norm 17: 238)
aastal ehitati Karoliinimõisa
(st loomaanatoomia) ja füsioklaasitööstus, mis hakkas tootma
loogia adjunktprofessorina, sest saaknaklaasi. 1860. aastal pudelivabrik
mal aastal oli sealt lahkunud kooli kauasuleti ning viie aasta pärast ostsid isa
aegne õppejõud prof Friedrich Brauell
ja ta onu kahasse poolmõisa koos kõigi
(1807–1882). Aastatel 1869–1873 töömaade ja hoonetega, sh klaasivabriku
tas A. Rosenberg nimetatud õppeasu(Jürivete 2015: 21).
tuse professorina. 1873. aastal muudeti
Alexandri ema Johanna Helena EmiTartu Veterinaariakool instituudiks ning
lia (neiuna Graubner; 1807–1842) suri
A. Rosenberg sai uue statuudi kohaselt
noorelt, kui poeg oli alles kolmeaastaerakorraliseks professoriks. Kolme aasne. Ema surma-aastal sündis Alexandri
ta pärast kinnitati ta instituudi korralinoorem vend Emil Emanuel Woldemar
seks professoriks.
Rosenberg (1842–1925), hilisem Tar1893. aastal täitus prof A. Rosenbertu ja Utrechti ülikooli morfoloogia distgil 25 aastat töötamist õppejõuna. Insipliinide professor. Perekond oli meie
tensiivse venestamise perioodil ei lubamõistes üsna suur: Alexandril oli kolm
tud tal vene keele mittevaldamise pärast enam edasi õpetada. Samal aastal nimetati ta teeneliseks
professoriks. Kõigest
54-aastane
teadlane
jätkas kuni tervisliku
seisundi
märgatava
halvenemiseni 1915.
aastal TVI raamatukogujuhataja ametis.
A.
Rosenbergi
kaastöötaja,
prosektor Arturs Mālmanise (1863–1938) teatel polnud professor
kuigi hea lektor, ent
Foto 2. Karoliinimõisa (Vändra) klaasivabriku tootmishoone
(foto: Julius Tehveri fotoalbum)
ta oli väga kompe-
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Foto 3. A. Rosenbergi doktoriväitekirja „Uurimusi luukalade neeru arengust“ (1867) tiitelleht

Foto 4. A. Rosenbergi doktoriväitekirja pilditahvel

tentne osteoloogia vallas: temaga konsulteerisid mitmed maailma juhtivad anatoomid. Paraku
oli A. Rosenberg teadlase kohta
harukordselt väheproduktiivne kirjamees. Teadaolevalt on ta sulest
ilmunud üksnes väitekiri ja üks
teadusartikkel.
Võrdleva embrüoloogia areng
on tihedalt seotud ka Tartu ülikooliga. A. Rosenbergile soovitas
dissertatsiooni teema veidi enne
Saksamaale asumist prof Karl Wilhelm Kupffer (1829–1902). Tööd
asus juhendama prof Ernst Andreas Reissner (1824–1878), kes
oli laialdaselt tuntuks saanud kõrva esikumembraani avastajana.
A. Rosenberg kinnitas kalaloote
neeru arengu uurimisega juudisaksa-poola teadlase Robert Remacki (1815–1865) poolt kanaloodete uurimise põhjal tehtud järeldust selgroogsete kõigi elundite arengu kohta kolmest idulehest, mitte aga neljast, nagu väitis meie kuulus kaasmaalane Karl
Ernst von Baer (1792–1876). Samuti järeldas doktorant õigesti,
et kalade kusepõis pole imetajate
samanimelise elundi homoloog
ning kalade kusejuha kujutab endast loote primaarset kusejuha.
Prof A. Rosenberg avaldas
1873. aastal põhjaliku võrdlevembrüoloogilise uurimuse loote
jäsemeluude arengust, mis oli XIX
sajandi teisel poolel morfoloogia
üheks põletavamaks probleemiks.
Selles vallas peetakse põhjapanevaks saksa anatoomi Karl Gegenbauri (1826–1903) töid. 1868. aastal sügisel hakkas A. Rosenberg
uurima sõraliste (siga, lammas,
põder), hobuse ning kana ees- ja
tagajäseme vabaosa luude arengut. Esmajoones huvitas teda küsimus, kas täiskasvanud loomade mõne jäsemeluu puudumisel
(nt hobusel) on tegu ageneesi või
embrüonaalse
reduktsiooniga.
Teadlane revideeris ja täiendas
oma töös K. Gegenbauri, R. Oweni jt XIX sajandi embrüoloogide
uurimistöö tulemusi; mahukas artikkel pole oluliselt kaotanud oma
väärtust hiljemgi.
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2019
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Foto 5. Pilditahvel A. Rosenbergi uurimusest (1873) loote jäsemete arengu kohta

Prof A. Rosenbergi juhendamisel
valmis üliõpilastel võrdleva embrüoloogia aktuaalsetest probleemidest seitse
konkursitööd, millest kuus vormistati hiljem magistriväitekirjaks. Peamiselt
uurimismaterjali vähesuse tõttu neis
suuremaid avastusi ei tehtud, kuid nad
aitasid kaasa mitme seni kõikunud seisukoha stabiliseerumisele. A. Rosenbergi juhendatutest asus morfoloogia
vallas tööle vaid Aleksandrs Zemmers
(1846–1914), tegutsedes kaheksa aastat anatoomia prosektorina, hiljem sai
temast hoopis farmakoloogia, üldteraapia, retseptuuri, operatiivkirurgia ja
hobuserautuse professor. A. Zemmersi kahest juhendatust küpses Ludvigs
Kundziņš (1855–1940) esialgu TVI ja pärastpoole Läti ülikooli loomaanatoomia
professoriks; temast sai A. Rosenbergi
isikust lähtuva morfoloogiakoolkonna
neljanda põlvkonna looja, kelle juhendamisel tehtud konkursitööde ja dissertatsioonide autoritest peeti hinnatud
morfoloogideks professoreid Sergei
Putškovskit (1872–1942), Pāvils Ozoliņši (1895–1988) ja Artūrs Vῑtumsi (1904–
1999). Siinkohal ei tahaks A. Rosenbergi magistrantidest mainimata jätta Karl
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Kangrot (1862–1935), kes töötas esialgu
Riia Polütehnilise Instituudi dotsendina, hiljem aga Läti ülikooli loomaarstiteaduskonna eripatoloogia ja -teraapia
professorina.
Prof A. Rosenberg on kogunud hiigelsuure, Baltimaade kohta ainulaadse kollektsiooni, kokku üle 20 000 ühiku loomade skeletiosi. Kõige rohkem
sisaldab kollektsioon oligotseeni, st
23–34 miljoni aasta eest elanud loomade koljufragmente, hambaid ja nn postkraniaalseid luid. Nende hulgas leidub
enim imetajate (sh üle 20 sõraliste liigi)
luid, ent vähesel määral ka kahepaiksete, roomajate ja lindude luid. Luuaines on hangitud peamiselt korduvate
lähetuste käigus Kagu-Prantsusmaale
Quercy lubjakiviplatoole, mille arvukate
karstikoobaste savises pinnases leidub
tänapäevalgi tuhandeid hästi säilinud
fossiile. A. Rosenbergi kogu jääaegadele eelnenud pleistotseeni leidudest peetakse kõige tähtsamaks Venemaalt pärinevat karvase ninasarviku koljut. Peale
selle on A. Rosenbergi kollektsioonis
kaasaegsete selgroogsete, nagu esikloomaliste, napihambuliste, kukruliste
ja kiskjaliste luid. Zooloog Andrei Milju-
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tini (2007: 157) väitel pole kultuurilooliselt, morfoloogiliselt ja paleontoloogiliselt väärtuslik kollektsioon minetanud
oma tähtsust ka tänapäeval.*
A. Rosenberg on arheoloogide ja
loodusteadlaste vahelise eduka koostöö algatajaid, nimelt identifitseeris ta
noorema kiviaja asulate arheoloogilistel kaevamistel leitud loomaluid ja mitmesuguste esemete valmistamiseks kasutatud luumaterjali. Teadaolevalt on ta
analüüsinud Pärnu jõe alamjooksu, Kõljala (Saaremaa), Tallinna ümbruse ning
Põhja-Läti Burtnieki järve ümbruse muinasasulatest avastatud luid.
A. Rosenberg oli 1879. aastast alates
abielus TVI professori ja direktori Friedrich Unterbergeri (1810–1884) Simbirskis ilmavalgust näinud tütre Elisabethiga (1845–1930). Sellest abielust sündis
poeg Friedrich Theodor (1880–?), kes
varakult suri, ja tütar Martha (1881–?).
Viimatimainitu omandas inglise keele õpetaja kutse ja lahkus 1941. aastal Eestist Saksamaale Mecklenburgi.
A. Rosenberg suri 27. mail 1926 Tartus
ja maeti neli päeva hiljem Vana-Jaani
kalmistule.
Kokkuvõtteks võib nentida, et prof
A. Rosenberg oli tunnustatud õppejõud
ja teadlane, kes aitas võrdlev-embrüoloogilise uurimistööga ja osteoloogia
tippspetsialistina kaasa loodusteaduste
arengule evolutsiooniteooria vaimus.
Tema silmapaistvate jüngrite ja väärtusliku paleontoloogilise luukogu kaudu
ulatub A. Rosenbergi tähtsus tänapäeva ja loodetavasti kaugemalegi.
* Rosenbergi osteoloogiakollektsioon paikneb
Tartu Ülikooli loodusmuuseumis. Aastakümnete
vältel oli selle seisund nii purunemise, märgistamata luude segamini mineku kui ka esialgsete siltide kadumise tõttu tugevasti halvenenud. Muuseumi kuraator Andrei Miljutin korrastas riikliku programmi „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud“ rahalisel toel kollektsiooni
võimaluste piires.
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lõunani.

järv

„Puhkebaasis on tantsupidu“

Nõmmjärve ujumiskoht

s

Täpsem kohainfo: www.niinsaare.ee
s

2. augustil on plaanis Eesti Kaevandusmuuseumi
ühiskülastus, kust liigume edasi Niinsaare järve
äärde. Õhtul toimub Grillvet.
3. augustil on plaanis
Tour de Veterinaire ja
murumängud. Õhtul ootab
osalejaid jalakeerutamine
ansambli Player saatel.
Loomaarstide vaimsuse ja füüsise eest kannavad
hoolt Vetminds Invest, Jüripoja loomakliinik ja
Kose loomakliinik.
s

s

Korraldus ja registreerimine
Suvepäevadele palume registreeruda meilitsi inxves@gmail.com või
helistades Ingridi telefonile 552 0767.
Palume registreerimisel teada anda ka kaevanduse külastuse huvist.
Osalustasu maksta Eesti Loomaarstide Ühingu a/a EE682200221046053942,
selgitusse Suvepäevad 2019 ja osaleja nimi.
t

Täpsem info ja ajakava ka: www.vet.ee ja FB.
Osalustasu on 45 €, hinnas on telkimine, toitlustus ja meelelahutus.

Registreerumise tähtaeg on 26.07!
PS! Kaasa võtta hea tuju. Alkoholi võtku igaüks kaasa enda maitse järgi.

Kes kardab nälga jääda, varugu üht-teist grillimiseks.

Ilusat suve kõigile ja kohtume Niinsaarel!
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