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Juhtumianalüüs: hüdronefroos 
ovariohüsterektoomia komplikatsioonina

Hedvig Liblikas¹, Reelika Kruuda², Rainer Hõim2

¹ EMÜ VLI veterinaarmeditsiini 6. kursuse üliõpilane
² EMÜ VLI väikeloomakliinik

Hematoloogilises vereproovis esines 
eosinofiilia 1.86×10 μ/l (0.2…0.8×10 μ/l), 
biokeemilises vereproovis kerge hüpo- 
glükeemia, 4.07 mmol/l (4.11…8.84 
mmol/L) ning SDMA minimaalne tõus 15 
μg/dl (0.00…14.00 μg/dL). Muud para-
meetrid olid normis. Kliinikus teostati 
röntgenuuring, kus  kraniaalses kõhu-
osas oli visuaalselt nähtav massmuu-
tus, ventrodorsaalsel pildil massmuutus 
paremal pool neeru piirkonnas. Lisan-
dus kahtlus mikrohepaatiale. Täpsus-
tava ultraheliuuringuga kontrolliti soole- 
trakti, milles kõrvalekaldeid ei tuvas-
tatud. Kõhuõõnes vaba vedelikku ei 
esinenud, aga paremal pool rinnakor-
vist kaudaalselt leiti tsüstjas moodus-
tis. Koer hospitaliseeriti stabiliseerimi-
seks ning esmaseks raviks, mis sisaldas 
vedelikteraapiat, analgeesiat, antieeme-
tikumi ning pro- ja prebiootikume.

Järgmiseks, 16. juuni õhtuks oli loom 
muutunud aktiivsemaks, urineeris jalu-
tuskäikude ajal, kõhulahtisust ei esine-
nud. Õhtul kella 21 paiku oksendas koer 
pruunikat vett koos karvadega, mistõttu 
tehti täiendav kõhuõõne ultraheliuuring, 
kus seedetraktis obstruktsiooni või võõr-
keha kahtlust ei jäänud. Vasaku neeru 
koor ja säsi olid eristatavad, neeru- 
vaagna laienemist ei esinenud. Normaa-
lse struktuuriga paremat neeru ei suu-
detud leida – aordist neeruarterit jälgi-
des visualiseeriti anehhogeense vedeli-
kuga täitunud moodustis, mille sein oli 
tsüstiline ja ulatus maksast keskkõhuni. 
Samuti esines kusejuha proksimaalse 
osa laienemine, kuid konkreetset ob- 
struktsiooni põhjust ei tuvastatud. Kuna 
ultraheli käigus tuvastatud massmuu-
tust seedetrakti kliinikaga ei seostatud, 
soovitati omanikule diagnoosi kinnita-
miseks ja konkreetse obstruktiivse põh-
juse leidmiseks kompuutertomograafiat.

17. juuni hommikul oli koera üld-
seisund hea ning seedetrakti nähtusid 
enam ei esinenud. Peale hommikust 

15. juunil 2019. a pöörduti EMÜ looma- 
kliinikusse kaheaastase Siberi huskyga 
seoses koera hemorraagilise diarröa 
diagnoosiga. Koer oli sündinud Kam-
bodžas ning elanud seal kuni juuni algu-
seni. Koer oli nõuetekohaselt vaktsinee-
ritud ning marutaudi antikehade tiiter oli 
piisav. Aasta alguses oli koer dehelmin-
tiseeritud suukaudse ravimiga (toime-
ained fenbanteel, püranteelembonaat, 
prasikvanteel) ja vahetult enne riigist 
lahkumist manustati koerale täpilahu-
sena (spot-on) sise- ja välisparasiitide 
tõrjevahendit (toimeained imidaklopriid, 
moksidektiin). Loom steriliseeriti Kam-
bodžas 2018. aasta jaanuaris, teadaole-
vaid komplikatsioone ei esinenud. Kam-
bodžas viibides sõi koer teraviljavaba 
koeratoitu, kodus valmistatud looma-
liha- ja suvikõrvitsahautist. Loom elas 
siseruumides ning käis päevas keskmi-
selt kaks korda jalutamas.

Alates 12. juunist ei söönud koer 
enam korralikult ning algas vesivedel 
diarröa. Talle söödeti kõrge energia- 
sisaldusega konservi ja kohaliku looma-
arsti poolt soovitatud pastat, mis tegid 
olukorra paremaks, kuid kokkuvõttes ei 
aidanud.

15. juunil kadus koeral isu ning ta 
roojas tuppa, roojas märgati verd. Esi-
nesid ka oksendamine ning loidus.

Loomale tehti kliiniline ülevaatus 
järgmiste tulemustega:
• loom vaikne, kuid ergas ja reageeriv;
• limaskestad heleroosad ja niisked;
• dehüdreerunud 5% ulatuses;
• palpeeritavad lümfisõlmed normaa-

lse suurusega;
• SS 80×/min, pulss tugev ja sünk-

roonne;
• HS 30×/min;
• kehatemperatuur 38,7 °C;
• KKI 4/9;
• iiveldusnähud;
• kõhupalpatsioonil esinev valulikkus 

keskkõhus, tuntav massmuutus.
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ülevaatust suunati patsient kodusele jäl-
gimisele.

Kõhuõõne kompuutertomograafia 
tegemiseks tuldi patsiendiga kliinikusse 
25. juulil. Anamneesi kogumisel omani-
kul koera kohta ühtegi kaebust ei olnud – 
koer sõi hästi, roojamine oli korras ning 
polüuuriat ega polüdipsiat ei esinenud.

Kompuutertomograafia käigus diag-
noositi patsiendil parempoolne hüdro-
nefroos – neeru suurenemine seoses 
uriini kogunemisega neeruvaagnasse. 
Neeru parenhüüm oli minimaalselt näh-
tav, parempoolne kusejuha proksimaal- 
selt tugevalt laienenud ning muutus 
neerust kaudaalselt väiksemaks. Distaal- 
selt muutus kusejuha võrreldes vasak-
poolsega pisut väiksemaks, kuid sise-
nes põide anatoomiliselt korrektselt. 
Kusepõis ja vasak neer olid normaal- 
sed, põiekive ei leitud. Uuringu järel 
määratud diagnoos oli parempoolne 
hüdronefroos koos proksimaalse 
parempoolse kuseteede kitsenemisega 
sekundaarse takistuse tõttu. Välistatud 
ei olnud probleemi iatrogeenne pärit-
olu. Teisteks diferentsiaaldiagnoosideks 
olid kivi kusejuhas või varasemast põle-
tikust tekkinud armkude. Loomaarstid 
soovitasid kirurgilist ravi.

27. augusti hommikul tuli loom klii-
nikusse operatsioonile. Selle käigus 
tuvastati patoloogia põhjus – hüdro- 
nefroos oli tekkinud ovariohüsterek- 
toomia käigus paigaldatud ligatuuri tõt- 
tu, mis oli mõeldud tõenäoliselt emaka- 
sarve ligeerimiseks, aga asetatud va- 
lesti ja oli sulgenud seetõttu ka kusejuha. 
Esimese etapina ligeeriti neeruarter ja 
-veen, eemaldati ümbritsevad koed, 
järgnevalt asetati ligatuur ureetra takis- 
tusest kaudaalselt ning viimasena soo-
ritati nefrektoomia. Eemaldatud neer oli 
tsüstjas, mõõtmetega 7×10 cm. Neeru 
avamisel valgus sealt välja rohkelt uriini, 
neeru struktuurid olid visuaalselt eris-
tatavad. Palpeerides sarnanes neer 
põiega. Operatsiooni käigus ei tekkinud 
patsiendil tüsistusi ning ta jäi ööseks klii-
nikusse jälgimisele. Patsient sai vedelik-
teraapiana Ringer-laktaati, antibiootiku-
miravi (tsefuroksiimnaatrium, amoksit-
silliin + klavulaanhape), analgeesiaravi 
(meloksikam, buprenorfin, fentanüül) 
ning oksendamise vastu maropitanti.

Foto 3. Parem vedelikuga täitunud neer, parem 
kusejuha ning selle ovarohüsterektoomia käigus 
ligeeritud osa (foto: Hedvig Liblikase erakogu)

Foto 1. Kompuutertomograafia: kollase tekstiga 
on märgitud parem neer, punased nooled märgi-
vad ureetrat ning türkiissinine ring näitab ureetra 
sulgust (foto: EMÜ väikeloomakliinik)

Foto 2. Parem neer, mis on vedelikuga liigtäitu-
nud (foto: Hedvig Liblikase erakogu)
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Ureetra takistus ja hüdrone- 
froos
Hüdronefroosi puhul on tegemist pato-
loogiaga, mille puhul pole häiritud mitte 
neeru(de) talitus, vaid probleeme põh-
justab takistus kusejuhas, mis peaks 
neerust uriini põide kandma. Sellest 
tingituna kuhjuvad metaboolsed jääk- 
ained neeruvaagnasse ning võib esi-
neda postrenaalne asoteemia ja/või 
ureemia. Takistusest tingituna võib 
ureetras lokaalselt esineda põletikku, 
turset ja spasmi, harva ka kusetee puru-
nemist ja uriini lekkimist. Vedelike rõhk 
ureetras ja neeruvaagnas tõuseb, tõstes 
rõhku ka neerutuubulites ja Bowmani 
kapslis, mistõttu võib glomerulaarfilt-
ratsioon lakata. Kui takistus on staatiline 
ja ligeeriv, on tulemuseks neeru paren-
hüümi atroofia ja tsüstiline suurenemine 
või fibroos. Osalise või dünaamilise 
takistuse korral sõltub kahjustus ajast 
ja takistusest. Neer suureneb ja sinna 
tekivad tsüstjad struktuurid, mis on täi-
tunud uriini või seroosvedelikuga, võib 
leiduda ka baktereid. Tavaliselt kaasneb 
sellega teise neeru kompensatoorne 
hüpertroofia.

Diagnoosimine
Ureetra takistuse ja hüdronefroosi diag-
noosimise puhul pole ühtseid kliini-
lisi tunnuseid, mis võiksid otseselt sel-
lele probleemile viidata. Ühel patsien-
dil võib esineda akuutne ureemia, kuid 
teisel on ainus märgatav tunnus kerge 
valulikkus kõhu palpeerimisel. Seetõttu 
on äärmiselt oluline individuaalne lähe-
nemine ja eelkõige põhjalik ülevaatus. 
Ureetra takistus on üks väheseid nee-
rudega seotud probleeme, mille korral 
neerud ei pruugi olla ühesuurused, vaid 
on asümmeetrilised.

Anamneesist võib selguda, et pat-
sient on loid, isutu ja oksendab. Klii-
nilisel ülevaatusel võib esineda hüpo-
termia, dehüdratsioon ja bradükardia, 
samuti hüperkaleemia tõttu kuuldavad 
südame arütmiad. Tihti on selline klii-
niline pilt teise neeru kompensatoorse 
mehhanismi tõttu pigem ekstreemne.

Vereproov näitab, et umbes pool-
tel koertel on leukotsütoos ja asotee-
mia. Biokeemilises vereproovis võib 
olla uurea ja kreatiniini tõus, hüpo- või 

hüperkaleemia. Uriinianalüüs on samuti 
ebaspetsiifiline: võib esineda hemat- 
uuriat, püouuriat, pollakuuriat, stran-
guuriat ja kristalluuriat; 50% koertest 
on bakterikultuur positiivne. Tuleb siiski 
meeles pidada, et referentsväärtuste pii-
res vereproovi tulemuste korral ei saa 
probleemi välistada.

Piltdiagnostikast on parim variant 
röntgenuuring kombineerituna ultrahe-
liga, võimalusel ka kompuutertomograa-
fia. Röntgenuuringuga on võimalik mää-
rata takistuse asukoht ja uurida selle 
dünaamilisust. Ultraheli võimaldab 
näha neeru sisestruktuure ja hinnata 
nende kahjustusi. Sarnasel juhtumil 
täheldati ultraheliuuringu abil bilateraal- 
set neerude suurenemist, neerukoore 
atroofiat, laienenud neerusäsi, neerude 
kortikomedullaarset piiri polnud võima-
lik eristada, samuti olid mõlemad ureet-
rid laienenud.

Ravi

Ureetra takistuste ja hüdronefroosi ravi 
on väga individuaalne ning sõltub takis-
tusest, lokatsioonist, neeru tervislikust 
olukorrast ning patoloogilistest muutus-
test ureetras ja neerus. Kui tegemist on 
väikese ja liikuva takistusega, siis võib 
piisata valuravist ja patsiendi jälgimi-
sest.

Pideva jälgimise all peaksid olema 
sellise patsiendi elektrolüüdid ja pro-
teiin, kehakaal, väljutatava uriini kogus 
ja hematokrit. Loomale tuleks manus-
tada veenisiseseid vedelikke, et tagada 
teise neeru normaalne perfusioon, 
lisaks analgeetilisi preparaate, vajadusel 
antibiootikume ja teisi sümptomaatilisi 
tunnuseid vähendavaid ravimeid. Kirur-
giline lähenemine on näidustatud, kui 
takistus on staatiline, takistatud kusetee 
on kahjustunud, neerus esineb põletik 
või permanentne kahjustus. Tihtilugu 
on see möödapääsmatu – tuleb eemal-
dada takistus või sooritada nefrektoo-
mia. Nefrektoomia korral on vajalik eel-
nev ultraheliuuring veendumaks, et 
neeru struktuurid on hävinenud ning 
ei ole lootust, et neer funktsioneerima 
hakkaks.
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Prognoos

Kirjanduse andmeil sõltub kusejuha 
takistuse ja hüdronefroosi prognoos 
episoodi pikkusest. Neli päeva kestev 
kusejuha takistus ei hävita tõenäoliselt 
neeru sisestruktuure, kuid 14-päevase 
takistuse puhul on neeru töö taastumise 
tõenäousus 46%, alates 40ndast päe-
vast on lootus minimaalsele taastumi-
sele. Osalise takistuse puhul võib neer 
saavutada oma töövõime ka peale 14. 
päeva, peale nelja nädalat toimub neeru 
taastumine keskmiselt 31% koertel. 
Operatsiooni läbinud loomade ühe kuu 
elulemusprotsent on 75%, operatsiooni 
tüsistuste risk on 30%. 
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Listeria monocytogenes – eluliselt aktuaalne 
bakter

Mati Roasto1, Toomas Kramarenko2

1 EMÜ VLI toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool
2 Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

toidu järelevalve spetsialistidelt, mis-
tõttu kordame kokkuvõtlikult mõned 
põhitõed üle ning toome näiteid kahest 
hiljutisest Soome uurimistööst.

Haigustekitaja ja haigus
L. monocytogenes on saastunud toi-
duga inimestele ülekanduv haigusteki-
taja, mis võib põhjustada raskekujulist 
haigust – listerioosi. Listerioos on eriti 
ohtlik riskirühmadesse kuuluvatele ini-
mestele nagu väikelapsed, rasedad, 
eakad ning immuunpuudulikkusega ini-
mesed. Haigus esineb erinevate kliini-
liste vormidena.

Vastsündinute listerioos võib olla 
varajane või hiline. Varajase listerioosi 
puhul toimub nakatumine platsenta 
kaudu emalt. Sünnitus on sageli enne-
aegne ja lapsel on juba sündides sep-
sise tunnused. Hilise listerioosi puhul 
nakatub laps kas sünnitusteid läbides 
või haiglas. Lapsel ilmnevad sümp-
tomid 3–5 päeva pärast sündimist ja 
haigus kulgeb sageli meningoentse-
faliidina. Hilise listerioosi korral on 
prognoos varajase vormiga võrreldes 
parem. Haiguse algul võivad esineda 
järgmised vaevused: palavik lokaalsete 
sümptomiteta, kesknärvisüsteemi kah-
justused ja/või gastroenteriidi nähud. 
Täiskasvanute listerioos väljendub ta- 
valiselt meningiidina. Haiguse peite- 
periood kestab 3 kuni 70 päeva, kesk-
miselt 3 nädalat (Terviseamet, 2019).

Aastal 2017 registreeriti Euroopa 
Liidu (EL) 28 liikmesriigis 2480 listeri- 
oosi haigestumist, mis teeb 0,48 listeri- 
oosi juhtumit 100 000 inimese kohta. 
Pikemal ajaperioodil vaadatuna on EL-is 
täheldatav statistiliselt oluline listerioosi 
juhtude arvukuse tõus. Eestis regist-
reeriti 2018. aastal 28 haigusjuhtu ning 
haigestumus 100 000 elaniku kohta 
oli koguni 2,1. Võrdlusena registreeriti 
aasta varem Eestis neli listerioosijuhtu-
mit ning haigestumus 100 000 inimese 

Sissejuhatus

Hiljuti koolitas üks artikli autoritest jahi-
mehi, et nad saaksid ulukite lihake-
hade esmakontrolli õiguse, ning rääki-
des mikrobioloogilistest toiduohtudest 
esitas jahimeestele küsimuse: „Kas 
oskate välja pakkuda vähemalt kolme 
olulist toidupatogeeni ning arvata, miks 
teie poolt nimetatud mikroob kujutab 
potentsiaalset ohtu inimese tervisele?“ 
Tavapäraselt on jahimehed alati osa-
nud mainida salmonellasid ning pal-
jale silmale nähtamatutest ohtudest ära 
nimetanud keeritsussid ehk trihhinellad. 
Päris hästi on osatud selgitada nendest 
tulenevaid ohte inimese tervisele.

Seekord nimetati nagu ühest suust 
esimesena listeeriabakterit.

Mis siin imestada, sest on ju mee-
dia kaudu listeeriatest kuuldud nii söögi 
alla kui peale. Jahimehed tundsid huvi, 
et kuidas siis ulukilihaga lood on, et kas 
listeeriabakter võib ka ulukiliha kaudu 
levida ning kas on ikka alust arvata, et 
tegemist on nii ohtliku toidupatogee-
niga, et võib lausa inimese surma põh-
justada. Huvitav oli jälgida, mida jahi-
mehed teemast arvasid. Avaldati arva-
must, et ju siis ikka on tegemist piisa-
valt olulise probleemiga, millega toidu-
käitlejad peavad arvestama, eriti need, 
kes valmistoitu toodavad.

Jahimehed ei ole kaugeltki ainus 
grupp inimesi, keda on aastate jook-
sul toiduohutuse teemadel koolitatud, 
kuid vaieldamatult on Listeria mono-
cytogenes’st (edaspidi L. monocytoge-
nes) kujunenud kahel viimasel aastal 
teema, millest tahetakse rohkem teada 
saada ning mille kohta esitatakse küsi-
musi järjest enam. Üheks põhjuseks 
kindlasti asjaolu, et valmistoidu toot-
jaid on palju ning toidu väikesemahulist 
käitlemist on viimaste aastatega juurde 
tulnud.

Teema tundmist eeldatakse kindlasti 
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kohta oli 0,3. 2019. aasta septembrikuu 
seisuga oli Eestis registreeritud üheksa 
listerioosijuhtumit, mis on samuti tava-
pärasest märkimisväärselt kõrgem hai-
gusjuhtude arv.

Enamasti on listerioos inimestel toi-
dutekkeline, mistõttu on EL-is kehtes-
tatud mikrobioloogilised toiduohutus-
kriteeriumid valmistoitudele. L. mono-
cytogenes’t peetakse töödeldud jahu-
tatud toitude puhul üheks kõige ohtli-
kumaks toidupatogeeniks, kuna see on 
võimeline kasvama ka madalatel tempe-
ratuuridel (–1,5 kuni +3 ºC). Erilist tähe-
lepanu tuleb pöörata valmistoitudele, 
milles L. monocytogenes on võimeline 
säilitama eluvõime ning toidus palju-
nema. Toidutekkelisi listerioosi üksik-
juhtumeid on enim põhjustanud kuum-
töödeldud lihatooted, viinerid ja vorstid, 
pasteedid ja lihamäärded, suitsutatud 
kalatooted, toorpiim, kõrge rasvasisal-
dusega piimatooted ning toorpiimast 
valmistatud pehmed lühikese valmimis-
ajaga juustud. Euroopa Toiduohutus-
ameti andmetel registreeriti aastal 2017 
ühtekokku kümme toidutekkelist liste-
rioosi haiguspuhangut, mille põhjus-
tajana tehti kindlaks juust, kala ja kala-
tooted, liha ja lihatooted ning juurviljad 
ja nendest valmistatud tooted (EFSA, 
2018).

Eestis on enim saastunud olnud vaa-
kumisse pakendatud viilutatud külm-
suitsu ja õrnsoola kalatooted, kus tuvas-
tati kõrge L. monocytogenes’e levimus 
ning enim esines ka toiduohutuse arvu-
lise kriteeriumi (100 pmü/g) ületamisi. 
Enim positiivseid proove tuvastati soo-
latud kalas ja kalatoodetes ning külm-
suitsu kalatoodetes. Toiduohutuse kri-
teeriumi ületamist esines enim külm-
suitsu kalatoodetes, kus perioodil 2012–
2016 analüüsitud proovidest tuvastati 
kriteeriumi ületamist 22 (2,4%) proovis 
(Koskar jt, 2019).

Hiljutised uuringud Soomes

Soome kolleegidelt ilmus hiljuti väga 
tunnustatud teadusajakirjas artikkel, kus 
analüüsiti 21 Soome kalakäitlemisette-
võtte valmistooteid L. monocytogenes’e 
esinemuse suhtes. Analüüsiti vaaku-
misse pakendatud graavikala, külm-
suitsu lõhe ja külmsuitsu vikerforelli  

tooteid (Aalto-Araneda jt, 2019). Ana-
lüüsiti kalakäitlemisettevõtete hügieeni- 
ja tegevuspraktikate seoseid L. mono-
cytogenes’e esinemisega kalatoodetes.

Järgnevalt on esitatud soome kol-
leegide uurimistöö põhitulemused ja 
nendest tehtud järeldused. Artiklis on 
mainitud, et vastavalt Soome toidu-
ameti soovitustele võib vaakumisse 
pakendatud graavikala ning külmsuit-
sukala säilitada alla +3 °C tempera-
tuuri juures maksimaalselt 14 päeva. 
Leiti, et kõrgem soola kontsentrat-
sioon tagab L. monocytogenes’e bak-
teritele kasvueelise, kuna muu mikro-
bioota kasv on soolases keskkonnas 
alla surutud, samas talub L. monocyto-
genes kõrgeid soolakontsentratsioone. 
L. monocytogenes’e probleem esines 
eelkõige ettevõtetes, milles teostati 
harva nn süvapuhastust ehk regulaar-
set tööliinide ja seadmete osadeks lahti 
võtmist ning sellele järgnevat harjamist, 
pesemist ja desinfitseerimist. Leiti, et 
süvakoristus peab olema regulaarne 
ning hõlmama kõiki tootmishügieeni 
kontekstis kriitilisi seadmeid. Samuti 
tuvastati, et töötlemispauside ajal toi-
muv puhastamine, k.a desinfitseerimine 
aitab ennetada L. monocytogenes’e 
levikut ettevõttes, ning et eriti oluline 
on nahatustamis- (naha eemaldamise) 
ja viilutamisseadmete tootmispauside 
aegne puhastamine ja desinfitseeri-
mine. Praktikad, kus tootmise ajal toot-
misseadmeid vaid loputatakse puhta 
veega, võivad kasu toomise asemel 
hoopiski pritsmete kaudu saastet levi-
tada, mistõttu tuleks selliseid puhastus-
võtteid pigem vältida.

Selgub, et L. monocytogenes’e prob-
leem esines vaid nendes kalatootmiset-
tevõtetes (graavi- ja külmsuitsu kalatoo-
dete tootmine), kus kasutati viilutamis- 
ja nahatustamisseadmeid – seega on 
tootmishügieeni tasandil tegemist väga 
kriitiliste seadmetega, mille puhasta-
misele tuleb pöörata erilist tähelepanu. 
Viimane eeldab ka seadmetega seon-
duva proovivõtuplaani olemasolu ning 
sellest kinnipidamist. Olulise riskifak-
torina tehti kindlaks töötajate liikumine 
madalama tasemega hügieenitsoonist 
kõrgema tasemega hügieenitsooni-
desse. Seega peab töötajate liikumine 
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nn mustalt alalt puhtale olema välis-
tatud või toimub liikumine üksnes läbi 
hügieenitsoonide, rangelt kõiki ohu-
tuse tagamiseks vajalikke hügieeninõu-
deid täites. Ettevõtetest, millest tuvas-
tati uurimisperioodi alguses L. monocy-
togenes, avastati patogeen ka pärast 
14 kuist vaheperioodi, kusjuures kõigis 
neis tehti kindlaks ettevõttele omane 
L. monocytogenes’e pulsotüüp. Seega 
on väga tõenäone, et probleemsetes 
ettevõtetes on esindatud nn „in-house 
flora“ ehk ettevõtte püsitüved.

Järeldati, et L. monocytogenes’e 
ennetamine peab olema pidev prot-
sess, kusjuures enesekontrolli sanitat-
siooni tõestustoimingute raames tuleb 
patogeeni esinemise suhtes proove 
võtta kõikidelt töötlemisseadmetelt. 
Samuti tuleb tagada töötajate käte, töö-
vahendite ja kinnaste eeskujulik puh-
tus. Eeltoodud toimingute tõhususe 
jälgimiseks/tagamiseks on soovitus-
lik määratleda ettevõttes vastutavad 
töötajad. Samuti järeldati, et toidu- 
hügieeni ja -ohutuse alased teadmised 
koos positiivse suhtumisega toiduohu-
tusse, k.a ametliku kontrolli toimingu-
tesse tagasid ettevõtetes efektiivsema 
L. monocytogenes’e probleemi enneta-
mise.

Järeldati, et senisest enam tuleks 
pöörata tähelepanu töötajate motivat-
siooni tõstmisele ning positiivsele koos-
tööle pädevate asutustega (Aalto-Ara-
neda jt, 2019).

Soomlaste uurimistööst on meil 
palju õppida ning tehtud järeldustest on 
võimalik leida meetmeid, mis on raken-
datavad ka Eesti kalatööstustes.

Aastal 2019 avaldati väga mainekas 
toidu mikrobioloogia teadusajakirjas 
ka teine soome kolleegide artikkel, mis 
käsitles Soomes toodetud külmsuitsu- 
ja soolaforelli tarbimise riskihinnangut 
(Pasonen jt, 2019). Leiti, et lisaks toidu-
käitlemise ja jaekaubanduse tasandil 
rakendatavatele meetmetele mõjutab 
listerioosiriski väga oluliselt tarbijate käi-
tumine.

Soome toiduohutusameti soovitus-
tes on kõige olulisema ohjemeetmena 
esitatud külmsuitsu- ja soolalõhe too-
dete säilimisaegade lühendamist (mak-
simaalselt 14 päeva) ning kalatoodetele 

säilitamistemperatuuri 0–3 °C rakenda-
mist.

Leidub tarbijaid, kes ei pea kinni 
toidu säilimisaegadest ning ei säilita 
kalatooteid soovitatud madalate tem-
peratuuride juures. Järeldati, et tarbi-
japoolsetest vigadest tingituna ei piisa 
üksnes L. monocytogenes’e arvukuse 
vähendamise eesmärgil rakendava-
test ohjemeetmetest, vaid eesmärgiks 
tuleb võtta bakteri levimuse vähen-
damine kalatoodetes. Algselt madal 
L. monocytogenes’e arvukus tootes 
võib toidu pikaaegsel liiga kõrgel tem-
peratuuril säilitamisel ohtliku määrani 
tõusta. Uuringus leiti, et kõrgeim külm-
suitsu- ja soolalõhe toodete tarbimisest 
tingitud listerioosirisk esineb eakate 
hulgas, mistõttu tuleks neil mainitud 
toodete tarbimisest hoiduda (Pasonen 
jt, 2019).

Riskide vähendamise võimalu-
sed

Võimalusel tuleb toitu kuumutada selle 
sisetemperatuurini 75 °C. Vältida tuleb 
toidu (rist)saastumist, eriti valmistoidu 
kuumtöötlemise järgset saastumist. Sel-
leks peavad toidukäitlejad tagama töö-
pindade ja seadmete puhtuse. Pestud 
ja desinfitseeritud seadmeid ja tööpindu 
tuleb võimalusel kuivatada. Vältida 
tuleb liigniiskust, sest listeeriabaktereid 
on sageli tuvastatud just niisketest töö-
ruumidest. Seadmetelt ja tööpindadelt 
tuleb pesemise ning desinfitseerimise 
tõhususe ning L. monocytogenes’e 
puudumise tõendamiseks võtta pinna-
hügieeniproove. Tööpindadelt L. mono-
cytogenes’e tuvastamise järgselt tuleb 
koheselt rakendada korrektiivmeetmeid 
nagu toiduga otseselt kokku puutuvate 
pindade puhul tootmise peatamine, 
süvakoristuse teostamine ning täienda-
vate proovide võtmine ja analüüsimine, 
mis peavad tõestama korrektiivmeet-
mete tõhusust. Õigustatud võib olla 
toorainetele spetsifikatsioonide kehtes-
tamine, mis nõuavad bakteri puudumist 
tooraines (Roasto, 2019).

L. monocytogenes’e suhtes kõrge 
riskiga valmistoitude puhul saab (ohje)
meetmetena kasutada:
• süvapuhastust, mis hõlmab regulaar- 

set seadmete osadeks lahti võtmist 
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ning nende põhjalikku pesemist ja 
desinfitseerimist;

• toidu pakendamisjärgset kuumtööt-
lemist;

• toidu kuumtöötlemist ning kuumtöö-
deldud toidu ristsaastumise välista-
mist;

• toidu koostises L. monocytogenes’e 
kasvu pärssivate toidu lisaainete 
kasutamist;

• kriteeriumi „puudub 25 grammis“ 
(enne, kui toode on viidud toidukäit-
leja vahetu kontrolli alt välja) kehtes-
tamist;

•	 L. monocytogenes’e arvukuse oht-
likku määrani (>100 pmü/g) tõusu 
välistava säilimisaja kehtestamist;

• toidualase teabe esitamisega (nt 
pakendil) tarbijate teavitamist, et 
enne toidu tarbimist tuleb toitu kor-
ralikult kuumutada;

• riskirühmade (väikelapsed, rasedad, 
eakad ja immuunpuudulikkusega ini-
mesed) teavitamist, et tegemist on 
neile  tarbimiseks mittesobiliku toi-
duga.

Soovitused tarbijatele:

• säilita toite külmkapis alla +4 °C tem-
peratuuri juures;

• ära söö toitu, mille säilimisaeg 
(„kõlblik kuni“) on lõppenud, pigem 
söö toitu selle säilimisaja alguses;

• ära hoia järelejäänud toitu külmikus 
liiga kaua;

• ära söö ühte toitu korraga liiga palju;
• kõrgesse riskikategooriasse kuu-

luvatest toitudest (nt toored töö-
deldud pika säilimisajaga valmis- 
toidud) eelista neid, millele on lisa-

tud bakterite kasvu pärssivaid toidu 
lisaaineid ja/või mis on pakendatud 
keskkonda, mis takistab listeeriate 
kasvu;

• enne söömist kuumuta toitu korrali-
kult;

• kui kuulud riskigruppi, siis ära söö 
kõrgesse riskikategooriasse kuulu-
vaid toite.

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

Aalto-Araneda, M., Lunden, J., Markkula, A., 
Hakola, S., Korkeala, H. 2019. Processing 
plant and machinery sanitation and 
hygiene practices associate with Listeria 
monocytogenes occurrence in reday-to-
eat fish products. Food Microbiology, 82, 
455–464.

EFSA, European Food Safety Authority. The 
European Union summary report on 
trends and sources of zoonoses, zoonotic 
agents and food-borne outbreaks in 2017. 
EFSA Journal, 2018, 16(12), 5500.

Koskar, J., Kramarenko, T., Meremäe, K., 
Kuningas, M., Sõgel, J., Mäesaar, M., 
Anton, D., Lillenberg, M., Roasto, M. 
2019. Prevalence and numbers of Listeria 
monocytogenes in various ready-to-eat 
foods over a 5-year period in Estonia. 
Journal of Food Protection. 4, 597–604.

Pasonen, P., Ranta, J., Tapanainen, H., Valsta, 
L., Tuominen, P. 2019. Listeria monocyto-
genes risk assessment on cold smoked 
and salt-cured fishery products in Finland 
– A repeated exposure model. Internatio-
nal Journal of Food Microbiology, 304, 
97–105.

Roasto, M. Olulised toidupatogeenid. Ohtlik-
kus, kasvuparameetrid, ohjamise võimalu-
sed. 2019. 22 lk. Eesti Maaülikool. Vali 
Press OÜ. ISBN 978-9949-629-96-1.

Terviseamet. 2019. Listerioos. https://www.
terviseamet.ee/et/node/1748 (allikat kasu-
tatud 23.10.2019).



10 Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 4 • 2019

ELÜ 100 EVS 25

Eesti Loomaarstide Ühingu esimesest 
aastasajast

Enn Ernits

EMÜ VLI veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetool

J. Taeker eestseisusest (tema kohta vt 
lähemalt Aland, 2018). Hiljem on ühingu 
tegevust juhtinud A. Arras (üle 10 
aasta), J. Rabison, dr. med. vet. Arthur 
Herodes, Friedrich Peppik ja Emil Ruber. 
1927. aastal nimetati Eesti Loomaarstide 
Selts ümber ELÜks. Samal aastal võeti 
vastu uus põhikiri ning selle alusel järg-
misel aastal ka uus kodukord koos kut-
sekohtukorraga. 1936. aastal võeti vastu 
taas uus põhikiri, mis kinnitati sise- 
ministri poolt 22. jaanuaril 1937.

Juba 1920. aasta lõpuks kasvas ELSi 
tegevliikmete arv 40-lt 51-le. Eesti loo-
maarstide arv suurenes aasta-aastalt, 
sest TÜ loomaarstiteaduskonna lõpetas 
aastas keskmiselt 11 inimest. Kümne 
esimese tegevusaasta jooksul kasvas 
ühingu liikmete arv ligi kolmekordseks, 
nimelt 118-ni, kusjuures ühingusse kuu-
lus ligikaudu 80% veterinaararstidest. 
1940. aasta alguses oli ELÜ koosseisus 
185 liiget; seega oli nende arv 20 aas-
taga vähemalt neljakordistunud.

Praktilised, s.o linnade, maajaoskon-
dade ja erapraktiseerivad loomaarstid, 
moodustasid 1925. aastal alla poole 
ühingu liikmeskonnast, 1940. aastal aga 
veidi üle 50% (tabel 1; arvesse pole 
võetud sõprusliikmeid). Samal perioo-
dil õppejõudude arv küll suurenes, kuid 
nende osakaal veidi vähenes. Mõne-
võrra suurenes labori- ja piiriloomaars-
tide arv. 1930. aastatel määrati ametisse 
veterinaarinstruktoreid. 1940. aastal 
moodustas eri rühma (8,3%) pensionile 

Nüüdseks sajandivanuse Eesti Looma-
arstide Ühingu (ELÜ) tegevuses eris-
tub kolm perioodi: 1) ELÜ aastail 1920–
1940, 2) Ühing Eesti Veterinaararst 
Rootsis (1945–1990) ning 3) taasasuta-
tud ELÜ (alates 1988). Tegelikult tärkas 
loomaarstide peas juba Eesti Vabariigi 
esimesel aastal mõte rajada oma kutse-
organisatsioon.

Eeltööd ja avamine

1. oktoobril 1919 pidasid kaksteist loo-
maarsti (August Arras, August Olt (hili-
sema nimega Arvo Ojasalu), dr. med. 
vet. Jaan Rabison (hiljem Paalna) jt) Tal-
linnas nõu ning leidsid, et erialase seltsi 
asutamine on vajalik ja sõnastasid selle 
tegevuse põhijooned. Põhikirja loomi-
seks valiti komisjon koosseisus A. Olt,  
J. Rabison ja mag. vet. Julius Taeker.

Sama aasta 19. oktoobril kutsuti 
põhikirja vastuvõtmiseks kokku üld-
koosolek. Koosolekule saabus 18 loo-
maarsti, ent paljud, kes ei saanud ise 
kohale sõita, lähetasid oma toetuse kirja 
teel või telefonitsi. Kutseorganisatsioo-
nile pandi nimeks Eesti Loomaarstide 
Selts (ELS). Valiti selle ajutine juhatus 
koosseisus Karl Lind, A. Olt, J. Rabi-
son, Peeter Ruus, Karl Saral ja J. Taeker. 
Põhikiri kinnitati 25. novembril Tallinna-
Haapsalu rahukohtus. ELS avati 10. jaa-
nuaril 1920 Tallinnas Kommertskooli 
ruumides, kus seltsi liikmeteks astus 
esialgu 40 loomaarsti. Tartu rahuni oli 
jäänud vähem kui kuu. Eestis oli samal 
aastal üle 136 000 maamajandi (talu ja 
mõisa), 164 000 hobuse jne.

Esimene tegevusperiood

ELSi eestseisuse koosolekul 1920. aas-
tal valitud juhatuse liikmetest sai J. Tae-
ker esimeheks, dotsent K. Saral abiesi-
meheks, A. Olt kirjatoimetajaks, A. Arras 
teadussekretäriks, P. Ruus laekahoidjaks 
ja K. Lind raamatukoguhoidjaks. Need 
kõik on võtmeisikud Eesti veterinaarme-
ditsiini ajaloos. Järgmisel aastal lahkus 

Foto 1. ELÜ 
asutajaid, kaua-
aegne esimees, 
pärastine ELÜ 
ja EVÜRi auliige 
August Arras 
(1881–1968) 
(foto: ELR, 
1933. 8. vihik)
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Tabel 1. ELÜ liikmeskond ametite järgi 1925., 1940. ja 2019. aastal

Amet 1925 % 1940 % 2019 %

Veterinaartalituse / Veterinaar- ja 
Toiduameti ning maaeluministeeriumi 
töötajad

2 1,9 2 1,1 4 2,2

Maakondade / veterinaar- 
keskuste loomaarstid 10 9,7 11 6,1 – –

Praktilised loomaarstid 45 43,7 94 52,5 115 63,5

Tapamajaloomaarstid 15 14,6 10 5,6 2 1,1

Sõjaväeloomaarstid ja sõjaväe- 
teenistuses olijad 9 8,7 5 2,8 – –

Piiriloomaarstid 1 0,9 3 1,7 2 1,1

Veterinaarlaborite loomaarstid 3 2,9 7 3,9 – –

Loomaarstid toiduainete kontrolli alal 1 0,9 4 2,2 3 1,7

Õppejõud 14 13,6 17 9,5 16 8,8

Instruktorid / koolitajad, konsulendid – – 8 4,4 3 1,7

Loomakasvatuse vallas tegutsejad 2 1,9 3 1,7 8 4,4

Riigikogulased ja ministrid 1 0,9 1 0,6 – –

Välismaalased – – – – 8 4,4

Turismi, metsakasvatuse jm vallas 
tegutsejad – – – – 12 6,6

Amet teadmata – – – – 1 0,6

Pensionärid – – 15 8,4 7 3,9

Kokku 103 100 179 100 181 100

siirdunud liikmed. Vähenes sõjaväeloo-
maarstide, sõjaväes olijate ja tapama-
jas töötavate loomaarstide arv. Viimane 
võis olla tingitud väiksemate tapama-
jade sulgemisest majanduskriisi tõttu.

Eesti rahvusest loomaarstide abso-
luut- ja suhtarv 1920. ja 1930. aastatel 
pidevalt suurenes, moodustades 1940. 
aastal umbes 85% ühingu liikmete 
arvust. Seevastu teiste rahvuste esin-
dajate osakaal vähenes. Mitte-eestlas-
test moodustasid enamiku sakslased 
ja venelased, kelle arv vähenes viimati 
kajastatud aastaks vastavalt 2 ja lige-
male 1,5 korda (tabel 2; arvesse pole 
võetud sõprusliikmeid).

ELÜsse kuulusid 1930. aastatel elu-
aegsed liikmed Erich Erler, Martin Puu-
semp, dots Aleksander Rängel, adjunkt-
prof Karl Taagepera ja Friedrich Viidik. 
ELÜ auliikmeteks on valitud prof Wolde-

mar Gutmann, veterinaarkolonel P. Ruus 
ning loomaarstid A. Arras ja A. Ojasalu. 
Alates 1937. aastast hakati valima sõp-
rusliikmeid (tänapäeva mõistes välisliik-
med); neid oli kokku kuus.

ELSi eesmärkideks oli kaasa aidata  
1) loomatervisolude ja veterinaarmedit-
siini arengule, 2) loomaarstide sotsiaalse 
seisundi parandamisele ja kutsehuvide 
kaitsmisele ning 3) heade kollegiaalsete 
vahekordade kujunemisele ühingu liik-
mete vahel. Eesmärkide saavutamiseks 
peeti aasta-, üld- ja kõnekoosolekuid 
ettekannete ja arutlustega peamiselt 
veterinaarmeditsiini ning harvem hobu-
sekasvatuse vallast; esineti Eesti Vaba-
riigi ametiasutustes loomaarstkonna 
huvide kaitsel; asutati oma ajakiri; rajati 
raamatukogu ning matuse- ja toetus-
kassa; korraldati suvepäevi jm. Ühingu 
koosolekutel on käsitletud looma- 
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arstide olukorda; veiste tuberkuloosi ja 
brutselloosi tõrjet; TÜ loomaarstitea-
duskonna minevikku, olevikku ja tule-
vikku; koduloomade kindlustust; mastii-
tide etioloogiat ja ravi; toiduainete kont-
rolli; veterinaarmeditsiini olukorda naa-
berriikides; hobusekasvatust jm.

Kuna esialgu oli loomaarste vähe, 
hakati 1921. aastal koos Agronoomide 
Seltsiga välja andma ühist põllumajan-
duse ja loomatervishoiu ajakirja Agro-
noomia. Ent koostöö agronoomide ja 
loomakasvatajatega ei laabunud. See-
pärast asutati 1925. aastal oma ajakiri 
Eesti Loomaarstlik Ringvaade (ELR). 
Selle tegevtoimetajad on olnud A. Oja-
salu, J. Karlson (Kaarde) ja väga lühikest 
aega ka Vassil Ridala. ELRi tiraaž oli üle 
300 eksemplari. Seda ilmus keskmiselt 
250 lehekülge aastas. Püsiva ajaloolise 
väärtuse omandas ajakirja rohke krooni-
kamaterjal.

Esimestel tegevusaastatel tegi ELS 
koostööd EV Loomatervishoiu Peava-
litsusega, võttes seisukohti uue vete-
rinaarala korralduse, eriti seaduste ja 
määruste vallas. Teiseks probleemiks 
oli TÜ loomaarstiteaduskonna vajalik- 
kus ja tulevik. ELÜ kaitses mitut puhku 
Loomatervishoiu osakonna iseseisvust, 
sest seda taheti allutada kord inime-
searstidele, kord agronoomidele. ELÜ 
võitles ka loomaarstide meelevaldse 
ümberpaigutamise vastu.

Aastaid arutati loomaarstide vanade-
kodu probleemi. See lahenes alles siis, 
kui A. Ojasalu andis 1930. aastal ELÜle 

üle Elvas asuva rendikrundi ning kinkis 
poolelioleva elamu tingimusel, et ühing 
aitaks selle lõpuni ehitada ja võimaldaks 
annetaja erru minekul ELÜ poolt mää-
ratud summa eest tal seal elu lõpuni 
elada. Samal perioodil ostis ühing Tar-
tusse Põllu tänava kanti ehituskrundi, 
kus 1932. aasta sügisel valmis ühekor-
ruseline vanadekodu elu-, söögi- ja tee-
nijatoa ning köögiga (Saral, 1933).

ELÜ likvideeriti nõukogude võimu 
poolt 1940. aastal. Kokkuvõtteks nen-
dime, et ELÜ tegevus oli esimese kahe-
kümne aasta jooksul üpris tulemuslik.

Teine tegevusperiood

Vene okupatsiooni tõttu pages suur 
osa eesti kolleege laia maailma. Kõige 
rohkem sattus neid Rootsi. 1945. aas-
tal otsustas Stockholmi Kuninglikus 
Veterinaarkõrgkoolis toimunud rootsi 
keele kursusel rühm kolleege rajada 
Eesti Veterinaararstide Ühingu Rootsis 
(EVÜR). Selle initsiaatoriks oli A. Hero-
des. Ühing asutatigi samal aastal. Esi-
algu asus EVÜRi juhatus Stockholmis, 
kuid 1946. oktoobrist alates Malmös.

EVÜRi esimeestena on tegutsenud 
A. Arras, A. Herodes, August Kriisa 
ja Erik Anari. 1960. aastal oli ühingul 
5 auliiget, 36 tegevliiget ja 4 toetajalii-
get. Nende arv vähenes pidevalt liik-
mete vananemise tõttu. 1990. aastal oli 
EVÜRil ainult 20 tegevliiget, kellest ena-
mik oli ületanud 80. eluaasta künnise. 
Ühingu auliikmeteks on valitud A. Arras, 
A. Herodes, A. Kriisa jt.

Tabel 2. ELÜ liikmeskond rahvuse järgi 1925. ja 1940. aastal

Rahvus 1925 % 1940 %

Eestlane 63 61,2 152 84,9

Juut 3 2,9 1 0,6

Lätlane 3 2,9 3 1,7

Poolakas 1 1,0 1 0,6

Rootslane 1 1,0 – –

Sakslane 12 11,5 6 3,3

Soomlane 1 1,0 1 0,6

Venelane 20 19,4 15 8,3

Kokku 103 100 179 100
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EVÜR pidi ELÜ järglasena koondama 
enda ümber Rootsi jõudnud looma- 
arste ning andma neile esialgu moraal-
set, hiljem ka materiaalset abi põgeniku-
raskustest ülesaamisel. Ühingu eesmär-
giks seati algul ka kutsealaste teadmiste 
täiendamine, kuid peagi osutus see tar-
betuks, sest täienduskursused toimusid 
nagunii Rootsi veterinaararstide ühin-
gute raames.

Kontakti kolleegide vahel peeti pea-
miselt mitut liiki koosolekute vahendu-
sel. Toimus ka üks suvepäev ühingu 
10. aastapäeval Rootsi läänerannikul 
1955. aastal. EVÜRi ühe suurema üritu-
sena jääb ajalukku 1980. aastal Esto 80 
raames Stockholmis korraldatud Eesti 
veterinaararstide kongress, millel osales 
25 eestlasest kolleegi. Korraldati kaks 
ühingu liikmete ja nende abikaasade 
maalide ja käsitööde näitust.

Kaitsti Eestist pärit loomaarstkonna 
huve. 1946. aastal asutati ühingu laenu 
ja abistamise kassa. Raha vajati aas-
tail 1948–1949 kolleegide Saksamaalt 
Rootsi ümberasumisel reisirahana ja 
esialgse elatusrahana kuni teenistuse 
saamiseni. Sellele lisandus EVÜRi olu-
line abi vahendajana pagulaste ja Rootsi 
ametivõimude vahel. 1977. aastal laenu 
ja abistamise kassa likvideeriti ja rahad 
kanti üle ühiskassasse. EVÜR võitles ka 
nn legitimatsiooni, st Eesti Vabariigi loo-
maarstidiplomi tunnustamise eest. Ent 
alles 1959. aastal said 28 kahenädalaste 
täienduskursuste osavõtjat piiratud legi-
timatsiooni ning 1964. aastal, kui ena-
mik oli juba pensioniootel või olidki juba 
pensionil, saadi täielik legitimatsioon.

EVÜR avaldas Lundis rotaatoril pal-
jundatud üllitist Eesti vet.-arst (EVA), 
mida ilmus 1950–1977 kaheksateist 
numbrit, kokku veidi üle 1300 lehe-

külge. Neist esimesed 13 numbrit ilmu-
sid aktiivsel tegevusperioodil 1950. aas-
tatel. ELRi õigusjärglase peaülesandeks 
oli sidepidamine kogu maailma eesti 
soost loomaarstide vahel. Väga olulist 
osa üllitise püsimajäämisel etendas loo-
maarst Helmut Riispere. Pärast EVA väl-
jaandmise lõpetamist üritati üllitada bül-
letääni, millest ilmus kõigest üks num-
ber 1984. aastal.

Liikmete vananemise ja sellest tin-
gitud vähenemise tõttu EVÜRi tegevus 
1980. aastatel peaaegu lakkas. 1990. 
aastal võeti aastakoosolekul vastu otsus 
EVÜRi tegevus lõpetada, kuna tege-
vust oli alustanud ELÜ, ja EVÜR vaakus 
hinge. EVÜRi põhiväärtuseks jääb kaht-
lemata eestluse ja ELÜ järjepidevuse 
kandmine ligemale poole sajandi jook-
sul. Mõnevõrra põhjalikuma ülevaade 
ELÜ mõlema tegevusperioodi ajaloost 
annab Ernits, 2018: 372 jj (seal ka asja-
omane kirjandus).

Kolmas tegevusperiood

N Liidu perioodil oli Eesti loomaarste 
ühendavaks lüliks Eesti Põllumajanduse 
Teaduslik-Tehnilise Ühingu veterinaaria 
sektsioon, kuid see polnud ELÜ järg-
lane. 1980. aastate teisel poolel oli sel-
legi tegevus soikunud. 4. oktoobril 1988 
toimus Tartus EPA aulas ELÜ taasasuta-
mise koosolek, kus hääletamisel osales 
186 loomaarsti, kellele anti asutajaliikme 
staatus. Ühingu esimeheks valiti veteri-
naariakandidaat Endel Aaver (hiljem sai 
aupresidendiks). Järgmisel päeval toi-
mus esimene juhatuse koosolek. Selle 
käigus koostati tegevusplaan, milles 
nähti ette 1) põhikirja lõplik vormista-
mine, 2) osakondade moodustamine ja 
3) liikmete vastuvõtmise vormistamine. 
Põhikiri registreeriti 11. jaanuaril 1989 

Foto 2. 1932. aastal 
valminud ELÜ 
vanadekodu Tartus 
(foto: Saral, 1933)
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Tartu Linna Täitevkomitee korraldu-
sega. 1989. aasta algul kinnitati ühingu 
embleem ja rinnamärk. Uuesti nägi päe-
vavalgust ELÜ häälekandja ELR, kuid 
aastatel 1992 ja 1993 ei ilmunud ühtki 
numbrit. Aastal 1991 kinnitati ühing Üle-
maailmse Loomaarstide Assotsiatsiooni 
(World Veterinary Association) liikmeks. 
Põhjalikuma ülevaate taasasutatud ELÜ 
algusaastatest saab huviline Tarmo 
Niine (2018) kirjutisest, mida täiendavad 
toonaste aktiivselt tegutsenud kollee-
gide meenutused.

Hoogsalt alustanud ELÜ tege-
vus hakkas Eesti rasketes ülemi-
nekutingimustes järkjärgult hää-
buma, kuni langes 1993. aastal 
prof Jüri Parre sõnutsi „täielikku 
anabioosi“. Ka ajakirja väljaand-
mine oli seiskunud. Täie hoo sai 
ühing 1994. aastal, mil valiti uus 
juhatus eesotsas Toomas Tiirat-
siga ning märgiti ära üle kümne 
prioriteetprobleemi, sh ELÜ 
ametiühingufunktsioon, looma-
arstide kvalifikatsiooni tõstmine, 
eriti väikeloomade alal, osale-
mine veterinaarteenistuse aren-
damisel jm. Paari kuuga hakkas 
elu taas edenema.

1994. aastal taasalustati iga-
aastased suvepäevad ja hakati 
Tartus korraldama iga-aastast 
üleriigilist konverentsi „Vete-
rinaarmeditsiin“, mille käigus 
kuulutatakse alates 2006. aas-
tast välja ELÜ aasta loomaarst 
ja elutööpreemia. Samal aastal 
taastati sidemed Põhjamaade 
ühingutega. Mais toimus ELÜ 
juhatuse algatusel Sagadis Põh-
jamaade veterinaararstide süm-
poosion. Uuesti hakkas ilmuma 

ELR, esmalt värvikaanelisena, hiljem 
läbinisti värvilisena. Muretseti ruumid 
toonasesse EPMÜ veterinaariateadus-
konda. Pidevalt hakati tegelema Eesti 
Vabariigi veterinaarteenistuse struktuuri 
ja veterinaarhariduse ümberkorralda-
misega. Asuti organiseerima täiendus-
kursusi. Ühingul on aukohus ja eetika-
nõukogu. Aukohtu töö põhineb 2016. 
aastal jõustunud eetikakoodeksil. ELÜ 
organiseerib iga-aastast fotokonkurssi 
parima loomaarsti- ja muuteemalise 
jäädvustuse saamiseks. 1997. aastal sai 
ELÜ Euroopa Veterinaararstide Föderat-
siooni (Federation of Veterinarians of 
Europe) vaatlejaliikmeks ja hiljem täis-
liikmeks. Kakskümmend aastat hiljem 
(2017) organiseeris ELÜ Euroopa Vete-
rinaararstide Föderatsiooni peaassamb-
lee esmakordselt Eestis.

Pärast T. Tiiratsit on ELÜ presi-
dentideks valitud Paul Fridtjof Mõts-
küla (2002–2006) ja 2007. aastast täna-
seni ametis olev Priit Koppel. Ühing 
on valinud ka auliikmeid nii Eestist kui 

Foto 4. EVÜRi häälekandja Eesti Vet.-arst esileht (1952; foto: 
EMÜ Zoomeedikumi arhiiv)

Foto 3. Taasasutatud 
ELÜ esimene 
president, hilisem 
aupresident Endel 
Aaver (1927–
2009) (foto: EMÜ 
Zoomeedikumi 
fotokogu)
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ka mujalt. Nende rivvi on võetud Erik 
Anari (Rootsi), Jüri Parre, Ülo Puusepp, 
Helmut Riispere (Rootsi), Johann Siilak 
(Rootsi), Leino Tammemägi (Austraalia), 
Toomas Tiirats jt.

Rekordiline oli ELÜ liikmete arv 
1989. aastal – 716. Hiljem on see haka-
nud mitmesugustel põhjustel jõud-
salt kahanema. 1994. aastal oli ühingu 
koosseisus üle 500 liikme, 1997. aas-
tal 453 ja 2000. aastal 400 liikme ringis. 
2019. aasta alguseks oli see arv kaha-
nenud 181ni. Huvi võiks pakkuda prae-
guse liikmeskonna struktuuri kõrvuta-
mine 1940. aasta omaga, kuigi aja jook-
sul on palju muutunud ja andmed pole 
enam päris täpselt võrreldavad.

Eespool toodud tabel 1 veergude 
kõrvutamisel ilmneb, et praegu on ELÜs 
samapalju liikmeid kui 1940. aastal. Siin-
puhul tuleb arvestada, et suhtarv võr-
reldes ülikooli lõpetanutega on kahtle-
mata palju väiksem, sest viimase poole 
sajandi vältel on igal aastal loomaarsti-
diplomi saanute arv olnud mitu korda 
suurem. Seejuures on teatud arvu loo-
maarste neelanud 1994. aastal asuta-
tud Eesti Väikeloomaarstide Selts, mis 
esialgu oli mõeldud ELÜ filiaalina. Nõu-
kogudeaegsete suurfarmide likvideeri-
mise ja loomakasvatuse põhjalike muu-
datuste käigus on praktikas vaja mine-
vate loomaarstide arv tunduvalt vähe-
nenud. Üle 10% ELÜ liikmetest ei tööta 
veterinaarmeditsiini vallas: osa neist 
tegeleb metsakasvatusega, osa turismi 
organiseerimisega, osa ärinduses jne. 
ELÜ liikmete seas on loomakasvata-
jaid (sh kanade, koerte, tšintšiljade alal) 
ja mesinikke. Siiski on ühingus prakti-
liste loomaarstide osatähtsus viimase 
sajandi jooksul kolmandiku võrra kas-
vanud (44%lt 63,5%ni). Õppejõudude 
arv ja protsent on aegade vältel jäänud 
samaks. Pole mõistetav, miks ELÜ liik-
mete hulgas pole veterinaarlaborite ega 
(hiljuti likvideeritud) veterinaarkeskuste 
töötajaid.

ELRi peatoimetaja koormat on veda-
nud Jüri Parre (1989–1995), Jaagup 
Alaots (1996–1999, 2006–2009), Arvo 
Soomets (1999–2002), Toomas Tiirats 
(2003–2005), Andres Aland (2010–2012), 

Aili Gerz (2012–2013), Kerli Raaperi (hili-
sema nimega Mõtus; 2014–2018) ja 
Kristi Praakle (2019–). Vaatamata jõu-
pingutustele on ühingu häälekandja 
ilmumine ajuti olnud üsna probleemne. 
1994. aastal jätkati kuue numbriga, ent 
1995. aastal ilmus isegi 10 numbrit. 
See jäigi „laeks“, sest järgmisel aas-
tal võis lugeda kaheksat, 1997. aastast 
peale taas kuut numbrit aastas ja alates 
2001. aastast ilmus see vaid korra kvar-
talis. Mõne aasta pärast oli ajakiri pea-
aegu hinge vaakumas, kusjuures aasta-
tel 2004–2009 õnnestus üllitada aastas 
vaid 1–2 numbrit, 2008. aastal paraku 
mitte ühtegi. Alates 2009. aastast kuni 
tänaseni (v.a 2013) on ELRist saanud 
kvartaliajakiri. Lisaks eestikeelsele aja-
kirjale on ilmunud ka kolm ingliskeel-
set lisanumbrit Acta Veterinaria Baltica: 
Estonian Veterinary Review supplemen-
tal (1996, 1998, 2000). Kõiki taasiseseis-
vunud Eestis ilmunud ajakirjanumbreid 
ja osa vanemaid aastakäike saab lugeda 
ka internetist.

ELÜ tulevikku on praegu veel keeru-
line ette ennustada, sest muret tekita-
vad ilmingud pole kadunud, kuid siiski 
tahaks loota, et ühing peaks vastu veel 
vähemalt ühe aastasaja, muutudes see-
juures liikmete arvult suuremaks ja 
tegevuse poolest jõulisemaks. Palju edu 
edaspidiseks!

Tänuavaldus

Avaldan Eha Järvele südamlikku tänu 
2019. aasta veeru koostamise eest.
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Konverents „Veterinaarmeditsiin 2019“

Priit Koppel

ELÜ president

Konverents „Veterinaarmeditsiin 2019“ toimus 25.–26. 
oktoobril Dorpati konverentsikeskuses. Selle aasta 
konverentsiga tähistati Eesti Loomaarstide Ühingu 100. 
ja Eesti Väikeloomaarstide Seltsi 25. juubeleid. Konve-
rentsi korraldasid esimest korda ELÜ ja EVS koos. Kor-
raldamisel tehti koostööd EMÜ veterinaarmeditsiini ja 
loomakasvatuse instituudi ning Eesti Veterinaarassis-
tentide Ühinguga. Juubelikonverentsist võttis osa 503 
inimest. Konverentsi töö toimus neljas – suurlooma- 
arstide, väikeloomaarstide, toiduhügieeni ja loomaarsti 
abiliste – sektsioonis. Konverentsi ajal toimunud näitu-
sel osales väljapanekuga 23 firmat.
Peale ELÜ presidendi Priit Koppeli ja EVSi presidendi 
Ingrid Hangu avakõnesid andis ELÜ ajaloost ülevaate 
Tarmo Niine ja EVS ajaloost Tiina Toomet. ELÜ presi-
dent tänas juubeli puhul eelmisi presidente, EVSi pre-
sident tänas EVSi asutajaliikmeid ja eelmisi presidente. 
Anti üle Elutöö auhind, mille sai VLI emeriitprofessor 
Toivo Järvis. Aasta Loomaarsti autasu sai Aire Ilves-
Luht maal tunnustatud loomaarstina töötamise ja elu-
kutse populariseerimise eest ning oma erinevate toi-
metamiste eest kogukonnas.

Loomaarstide peoõhtu toimus pidulikus võtmes 
AHHAA keskuses, kus sai nautida head seltskonda, 
AHHAA teadusshowd, mustkunstniku etteastet ning 
maitsvat toitu. Tantsuks mängis ansambel Reminders. 
Peoõhtu avamisel anti üle selle aasta fotovõistluse 
auhinnad ning EVSi stipendiumid. Toimus ELÜ ja EVSi 
ajaloofilmi esmaesitlus. Turgutava kingitusega tänati 
selle aasta konverentsi õnnestumise eest korraldus-
toimkonda ja koostööpartnereid. Dimediumi missioo-
nipreemia omistati sel aastal Priit Koppelile.

Foto 1. ELÜ presidendi Priit 
Koppeli avakõne (foto: Egert 
Kamenik)

Foto 2. EVSi presidendi Ingrid 
Hangu avakõne (foto: Egert 
Kamenik)

Foto 3. Ülevaate ELÜ ajaloost tegi Tarmo Niine (foto: Egert Kame-
nik)

Foto 4. Ülevaate EVSi ajaloost 
tegi Tiina Toomet (foto: Egert 
Kamenik)
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Foto 6. ELÜ eelmised ja praegune president (vasakult) Toomas Tiirats, Paul F. Mõtsküla 
ja Priit Koppel (foto: Egert Kamenik)

Foto 5. EVSi asutajaliikmed ja eelmised ning praegune president (vasakult) Tõnis Lokk, Merle Valdmann, 
Tiina Toomet, Merit Villemson-Kavak ja Ingrid Hang (foto: Egert Kamenik)

Foto 7. Elutöö auhinna saaja emeriitprofessor 
Toivo Järvis (foto: Egert Kamenik)

Foto 8. Aasta Loomaarst 2019 Aire Ilves-Luht 
(foto: Egert Kamenik)
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Foto 11. Peoõhtu AHHAAs (foto: Egert Kamenik)

Foto 9. Ingrid Hang, Aire Ilves-Luht, Toivo Järvis, Priit Koppel (foto: Egert Kamenik) 

Foto 10. Dimediumi missioonipreemia saaja Priit Koppel (foto: Egert Kamenik)
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ELÜ 100. ja EVS 25. aastapäeva intervjuud 
presidentidega

tegutsemist veterinaariaturul. ELÜ poolt 
organiseeritud koolitused on soodsama 
hinnaga. Organisatsioon on omamoodi 
sõpruskond, kuhu kuuluvad inimesed, 
kes tahavad teha asju koos ja muuta 
meid ümbritsevat paremaks.

Arvestades eripalgelisi kiireid muutusi 
meie ümber, millisena näed ühingut 
viie aasta pärast?
Priit Koppel: Näen ühingut veel suu-
rema liikmeskonnaga erialaorganisat-
sioonina, millele on antud seadusandlik 
jõud.

Milline on Sinu esimene isiklik mäles-
tus seoses Eesti Väikeloomaarstide 
Seltsiga?
Ingrid Hang: Aastal 2006 lõpetasin 
Eesti Maaülikooli, mille järgselt astu-
sin EVSi liikmeks. Ma olin vahepeal 
pikalt ära Soomes seoses doktoriõpin-
gutega (2008–2015), aga samal ajal jäl-
gisin pidevalt Eesti veterinaarias toi-
muvat. Suurem kokkupuude EVSiga 
oli minu jaoks kindlasti aasta 2014, mil 
olin abis Münchenis FECAVA (Federa-
tion of European Companion Animal 
Veterinary Associations, Euroopa Väike-
loomaarstide Ühenduste Föderatsioon) 
nõukogu üldkoosolekul, kus EVS võitis 
esmakordselt rahvusvahelise FECAVA 
2018 kongressi korraldamise õiguse. 
Antud koosolekul oli toetavaks jõuks ka 
ELÜ juhatuse esindatus.

Kelle panust hindad EVSi 25. aastapäe-
vani jõudmisel kõige olulisemaks või 
tähtsamaks?
Ingrid Hang: EVS on sündinud tänu 
ettevõtlikele asutajaliikmetele 25 aastat 
tagasi, kes tol ajal leidsid endas jõudu 
ja indu luua antud organisatsioon. EVSi 
arengusse ja jätkusuutlikkusse on kind-
lasti väga palju panustanud kõik juhatu-

Seoses Eesti Loomaarstide Ühingu 100. ja Eesti Väikeloomaarstide Seltsi  
25. juubeliga vastavad küsimustele ELÜ president Priit Koppel ja  

EVSi president Ingrid Hang.

Milline on Sinu esimene isiklik mäles-
tus seoses Eesti Loomaarstide Ühin-
guga?
Priit Koppel: Aastal 1998 ELÜ poolt kor-
raldatud konverents „Veterinaarmedit-
siin“ ja suvepäevad.

Kelle panust hindad ELÜ 100. aasta-
päevani jõudmisel kõige olulisemaks 
või tähtsamaks?
Priit Koppel: Kõige suurema panuse on 
andnud Eesti Loomaarstide Seltsi asuta-
jaliikmed ja need tegusad ja traditsioone 
austavad kolleegid, kes taasasutasid 
ELÜ 1988. aastal. Ühe organisatsiooni 
kandvaks vundamendiks on aktiivne ja 
tegus liikmeskond. Ja selleks, et orga-
nisatsioon toimiks, on vaja aktiivseid ja 
pühendunud inimesi, kes on vabatahtli-
kult valmis seda juhtima.

Mis tähendust kannab Sinu jaoks ELÜ 
100. aastapäev?
Priit Koppel: 100 aastat on väga suur 
number ühe organisatsiooni jaoks. 
See näitab, et tegu on väga jätkusuut-
liku ja vajaliku erialaorganisatsiooniga, 
mis annab oma panuse nii Eesti kui ka 
Euroopa veterinaariasse, kuuludes FVE 
(Federation of Veterinarians of Europa, 
Euroopa Loomaarstide Föderatsioon) 
ja UEVP (Union of European Veterinary 
Practitioners, Ühinenud Euroopa Vete-
rinaarpraktikud) ridadesse. Väga hea 
meel on tõdeda, et koostöö EVSi ja ELÜ 
vahel on muutunud väga tihedaks, mis 
on muutnud väga tugevasti konverentsi 
kvaliteeti paremuse suunas.

Miks peaks Eesti loomaarst kuuluma 
ühingusse?
Priit Koppel: Ühingusse kuulumise üks 
aluseid on vabatahtlikkus. Olles organi-
satsiooni liige saab ta kaasa rääkida kõi-
gis neis valdkondades, mis puudutab 
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Seltsi kuulumine annab võimaluse 
kujundada veterinaariamaastikku Eestis, 
mis on antud ajajärgul eriti oluline, mil 
toimub seadusandluse muudatus. EVS 
saab kaasa rääkida ka Euroopa ja maa-
ilma tasemel veterinaarmeditsiini puu-
dutavates küsimustes, olles nii FECAVA 
kui ka WSAVA (World Small Animal 
Veterinary Association, Maailma Väike-
loomaarstide Ühendus) liige. Lisaks on 
EVS aastaid panustanud loomaarstide 
nn jätkuharidusse, korraldades mitmeid 
liikmetele soodushinnaga koolitusi. 
Sama kehtib ka FECAVA ja WSAVA koo-
lituste kohta. Lisaks panustab EVS läbi 
aegade Eesti veterinaaria arengusse, 
andes välja erinevaid stipendiumeid – 
eelmisel aastal anti esimest korda välja 
EVSi Noore Kolleegi stipendium!

Arvestades eripalgelisi kiireid muutusi 
meie ümber, millisena näed seltsi viie 
aasta pärast?
Ingrid Hang: Mul on väga hea meel, et 
meie kolleegid on andnud palju posi-
tiivset tagasisidet ning on märgatud, et 
EVS on viimastel aastatel teinud väga 
tihedat koostööd ELÜga, VTAga, maa-
eluministeeriumiga ja Eesti Kennellii-
duga! Koostöös peitub võti, mis viib 
Eesti veterinaariat kiiremini kaugemale 
ja kõrgemale ning loodetavasti see jät-
kub ka viie aasta pärast!

Soovin, et loomaarsti elukutset hoi-
takse au sees ka tulevikus ning et loo-
maarsti väärtustataks! Lisaks soovin, et 
meie stressirohkes töös oleks rohkem 
üksteise mõistmist, kollegiaalsust, vin-
gumise ja näpuga näitamise asemel 
rohkem positiivseid sõnu ning tublide 
kolleegide tunnustamist, sest neid meil 
jagub!

Palju õnne meile kõigile ELÜ ja EVSi 
juubelite puhul!

sed, kes seda vankrit on vedanud oma 
igapäevatöö kõrvalt. Aga kõige täht-
samad on ikkagi liikmed, kes on huvi-
tatud Eesti veterinaaria arengust ning 
on valmis panustama organisatsiooni 
tegemistesse. Kui ei oleks aktiivseid kol-
leege, siis ei oleks ka EVSi.

Mis tähendust kannab Sinu jaoks EVSi 
25. aastapäev?
Ingrid Hang: Veerandsada aastat on 
väga auväärne juubel – 25 aastat on 
tegutsetud ning panustatud Eesti veteri-
naariasse. See näitab, et antud organi-
satsioon on vajalik ja jätkusuutlik.

Eesti veterinaariamaastikul on vii-
mastel lähiaastatel toimunud ja toimu-
mas mitmeid muudatusi – on loodud 
mitmeid kliinikuid ning osad neist on ka 
ühinenud. Kliinikusse aga ei tule looma-
omanik enam mitte kliiniku nime pärast, 
vaid ikka tubli loomaarsti pärast, seega 
hoidkem ja väärtustagem kliiniku aju-
sid – loomaarste! Lisaks muudetakse ka 
veterinaarseadusandlust, mis igapäeva-
selt mõjutab meie kõigi töid ja tegemisi. 
Palju tööd on tehtud ja tuleb veel teha, 
tõstes nii loomaarstide kui ka üldsuse 
teadlikkust olulistel teemadel: brahüt-
sefaalsete loomade aretusest, antibioo-
tikumide resistentsusest, loomaarstide 
heaolust ja stressitaluvusest jne.

Nüüd jääb vaid loota, et on piisavalt 
palju ettevõtlikke kolleege, kes suuda-
vad ja tahavad EVSi tegemistes kaasa 
lüüa, et loomaarsti elukutset au sees 
hoida ning püsida õigel kursil. EVS 25. 
juubel on meie kõigi juubel – palju õnne 
meile kõigile!

Miks peaks Eesti väikeloomaarst kuu-
luma seltsi?
Ingrid Hang: Olles loomaarst, on eri-
alaorganisatsioonidesse (k.a EVSi) kuu-
lumine olnud minu jaoks alati au asi. 
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Mida uut on anatoomia terminoloogia vallas?

Enn Ernits, Esta Nahkur

EMÜ VLI veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetool

kusitikitsuse vahel. Nimetatud oskus-
sõna on kirjeldamisel väga vajalik. Uus 
termin on ka vas lymphocapillare ’lüm-
fikapillaar’. Verekapillaari ladina vasteks 
on nii endine vas capillare kui ka uus 
vas h(a)emocapillare. Tegelikult võiks 
esimesest südamerahuga loobuda või 
kasutada vajaduse korral vere- ja lümfi- 
kapillaar- ehk juussoone koondnime-
tusena. Peale mainitute on hambahai-
guste käsiraamatute eeskujul toodud 
anatoomia käibesse cornu cavitatis 
dentis ’hambaõõnisesarv’, mis kujutab 
endast hamba köpru ulatuvat pulbiosa. 
See on siinkirjutajate meelest ainuke 
veider uuendus, sest endiselt kehtib ju 
cavum dentis ’hambaõõs’, mitte cavitas 
dentis ’hambaõõnis’! Kuuendasse välja-
andesse on karnivooride ja hobuse kau-
daalse keskseinandi täpsemaks kirjelda-
miseks lisatud veel fenestrae mediastini 
’keskseinandiaknad’.

Uude nomenklatuuri on patoanatoo-
mide ja klinitsistide mõjul lisatud kree-
kapärased pachymeninx ’ajukõvakest’ 
ja leptomeninx ’ajupehmekest’, sest 
nende terminite abil moodustatakse 
põletikunimetusi. Seejuures on dura 
mater (sõna-sõnalt ’karm ema’) asetatud 
pachymeninx’i järele nurksulgudesse, 
kuid leptomeninx on millegipärast jäe-
tud terminiga pia mater (otsesõnu ’õrn 
ema’) kõrvutamata. Need omast kohast 
huvitavad, kuid mõneti mõistatuslikud 
„emad“, mida arvatakse pärinevat juba 
Mesopotaamiast, pole aga kuhugi kadu-
nud. Nad tähistavad endiselt pea- ja sel-
jaajukõvakesta (dura mater encephali 
et spinalis) ning pea- ja seljaaju pehme-
kesta (pia mater encephali et spinalis). 
Ämblikuvõrkkestaaluse õõne senise 
ladinakeelse nimetuse cavum subarach-
noideale kõrval on vähem tähtsamana 
lubatud ka uus cavum leptomenin-
geum, seega ’pehmekestaõõs’.

Neurohüpofüüsi närvisagara nimetus 
lobus nervosus on asendatud oskus-
sõnaga pars distalis neurohypophysis 
’närviajuripatsi distaalne osa’. Terminites  

Kolm aastat tagasi ilmus meie ülikooli-
õpiku „Koduloomade anatoomia” teine 
parandatud trükk (Ernits ja Nahkur, 
2016). Selle oskussõnad lähtuvad toona 
kehtinud rahvusvahelise veterinaarana-
toomia nomenklatuuri „Nomina Anato-
mia Veterinaria” (NAV) viiendast välja-
andest, mis oli vastu võetud 2012. aas-
tal. Nagu teada, on NAV ladinakeelne ja 
rahvuskeelsed terminid on loonud rah-
vuskeeltes õpetavad veterinaaranatoo-
mid. Järgmisel aastal pärast anatoo-
miaõpiku ilmumist üllitati rahvusvahe-
lise veterinaaranatoomia nomenklatuuri 
kuues väljaanne, mis sisaldab rea muu-
datusi võrreldes varasematega. Termi-
nikogu on uuendanud Veterinaarana-
toomia Nomenklatuuri Rahvusvaheline 
Komitee eesotsas Hannoveri Loomaars-
tikõrgkooli anatoomia professori Hagen 
Gassega ja kiitnud heaks Veterinaarana-
toomide Maailmaassotsiatsioon. Praegu 
on viimane aeg anda kolleegidele teh-
tud täiendustest ja muudatustest üle-
vaade.

Kõige suurem uudis on ehk mõneti 
kentsakana tunduva aparaadi-mõiste 
(apparatus) asendamine terminiga sys-
tema ’süsteem’. Nii pole enam seede-, 
hingamis- jne aparaati, vaid systema 
digestorium ’seedesüsteem’, systema 
respiratorium ’hingamissüsteem’, sys-
tema urogenitale ’kuse-sugusüsteem’, 
sh systema urinarium ’kusesüsteem’ 
(varem organa urinaria) ning systema 
endocrinum ’endokriin- ehk sisesek-
retsioonisüsteem’ (varem glandulae 
endocrinae ’sisesekretsiooninäärmed’). 
Meenutagem korraks, et mitte väga 
kaua aega tagasi nimetati viimati mai-
nitud elundeid juhata näärmeteks (glan-
dulae sine ductibus).

Uude väljaandesse on lisatud paar 
uut terminit, mida varem pole soovita-
tud. Isaskusiti vaagenmise osa alaosa 
nimetusena on nüüd kirjas pars post-
prostatica ’eesnäärmetagune osa’. See 
on kusiti suhteliselt pikk kaudaalne osa, 
mis paikneb elundi eesnäärmise osa ja 
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lau (palpebra tertia) tähistamiseks kasu-
tusel mitu mõistet, sh plica semilunaris 
conjunctivae ’sidekesta-poolkuukurd’ ja 
membrana nictitans ’pilkkile’. NAVi vii-
masest väljaandest on mõlemad termi-
nid õigusega ära jäetud. Ent asjata on 
anatoomia nomenklatuurist kõrvaldatud 
võrkkesta stratum nervosum ’närvkiht’; 
tervikliku käsitluse jaoks olnuks selle 
säilitamine mõttekas.

Kolm terminit puudutavad sisekõrva 
struktuure. Eelmistes nomenklatuuri-
des oli pikka aega kasutusel canales 
semicirculares ossei ’luulised poolring-
kanalid’, nüüd on täiend ossei ära jäe-
tud, sest on nenditud, et kanalid kujuta-
vadki endast põhiliselt luude, eriti kolju 
süvendeid. Lamina basilaris ’alusleste’ 
on nüüd asendatud oskussõnaga com-
plexus basalis ’põhimiku- ehk basaal-
kompleks’. Teojuha ligamentum spirale 
’spiraalside’ asemel tuleks eelistada ter-
minit crista spiralis ’spiraalhari’.

Siiani rõhutati, et häbeme puhul soo-
sitagu terminit pudendum femininum, 

linea anorectalis ’päraku-pärasoole joon’ 
ja linea anocutanea ’päraku-naha joon’ 
on põhisõna linea asendatud täiesti uue 
sõnaga junctio. Selle eestikeelseks vas-
teks pakume ’liides’, mis viimase eesti 
õigekeelsussõnaraamatu (ÕS, 2018) 
järgi tähendab liitekohta. Senine ladi-
nakeelne sapipõie nimetus vesica fel-
lea on küll lubatud, kuid soovitavam on 
histoloogia terminoloogiat arvestades 
kasutada terminit vesica biliaris. Veeni- 
ja lümfiklapikutest (valvulae: venosae 
et lymphatica) on uues nomenklatuuris 
saanud valvae ’klapid’, mille alaosadeks 
on klapikud (valvulae).

Uuest NAVist on kustutatud muna-
sarja läbilõikes kirjeldatud, ent peaaegu 
eristamatu tunica albuginea ’valkjas-
kest’. Nomenklatuurist ei leia me enam 
ka paralleelterminit glandula supra-
renalis ’neerupealis’. Seega tuleb nel-
jajalgsete puhul piirduda oskussõnaga 
glandula adrenalis ’neerumanus’, sest 
kõnealune elund ei paikne ju neeru 
kohal. Varem olid imetajate kolmanda 

Tabel 1. Mõnede neerustruktuuride esinemine loomaliigiti

Struktuur Loomaliik

Neerukarikad Siga, veis

Vaagnasopised Küülik, karnivoorid, kits, lammas

Lõppsopised Hobune

Foto 1. Lehekülg uuest NAVist, täiendused on sinise kirjaga (http://www.wava-amav.org/wava-docu-
ments.html)
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kusjuures oskussõna vulva peeti vähem 
teretulnuks väidetavasti selle kuna-
gise umbmäärasema tähenduse pärast. 
Nüüd on asi vastupidi: prioriteetseks on 
tunnistatud vulva. Sellega seoses seati 
ka termin labium vulvae ’häbememokk’ 
ettepoole nimetusest labium pudendi.

Kõnealuse nomenklatuuri valguses 
on otstarbekas täiendada meie õpiku-
teksti neeru ehituse vallas. Õpikus on 
üksnes mainitud, et neeruvaagnaga 
seonduvad kas neerukarikad (calices 
renales; su, bo) või vaagnasopised 
(recessus pelvis). Siinkohal lisatagu 
järgmist. Neerukarikad on hõlmatud 
neeruvaagna koosseisu, kotjad vaagna- 
sopised aga mitte. Neeruvaagna alla ei 
kuulu ka torujad lõppsopised (recc. ter-
minales), mis ulatuvad hobuse neeru 
kraniaalsesse ja kaudaalsesse otsa. Üle-
vaatlikkuse sihiga esitame nimetatud 
struktuuride esinemise loomaliigiti tabe-
lis 1.

Paljudele ladinakeelsetele elundi- 
nimetustele on viimases NAVis lisatud 
paralleelselt kreeka vasted, nagu epi-
ploon ’suurrasvik’, hypodermis ’alus-
nahk’, nephros ’neer’, orchis ’munand’, 
salpinx ’munajuha’ ja splen ’põrn’. 
Nimetatud sõnu ei maksaks küll asen-
dada ladinakeelsete mõistetega, kuid 
nende teadmine on igati kasulik, sest 
kreekapärastest sõnadest moodusta-
takse nii teisi anatoomiatermineid kui 
ka haiguste nimetusi. Mõned organid 

kannavadki nomenklatuuris juba ammu-
sest ajast kreeka keelest tuletatud nime-
tust, nagu hepar ’maks’, larynx ’kõri’, 
pancreas ’kõhunääre’ jt. Osal elunditel 
oli varasemas nomenklatuuris kreeka 
nimetus juba juurde lisatud, nt gas-
ter ’magu’. Tekib küsimus, miks paljud 
elundid on NAVis seni jäänud ilma kree-
kakeelse vasteta, nagu kolpos ’tupp’, 
metra ’emakas’, phallos ’suguti’ jt. Vii-
mane neist esineb ladinapärastatud 
kujul phallus vaid nomenklatuuri üld-
terminite tulbas. Siinkirjutajate meelest 
oleks võinud kreeka sõnad lisada mitte 
kandilistes sulgudes iga elundi nime-
tuse järele, vaid eraldi loeteluna, sest 
otseselt paralleelterminitena pole nad ju 
vajalikud.

NAVi viimase väljaande muudatu-
sed puudutavad üsna pisikest osa vete-
rinaaranatoomia üle 6000 terminiga 
nomenklatuuri. Lõpetuseks lisatagu, et 
samaaegselt NAViga on veebis pub-
litseeritud ka täiendatud histoloogia 
(2017) ja embrüoloogia (2017) nomen- 
klatuur.

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

Ernits, E., Nahkur, E. Koduloomade anatoo-
mia: Kõrgkooliõpik. 2., parandatud trükk. 
Tartu: Eesti Maaülikool, 2016.

Nomina Anatomica Veterinaria. 6th edition. 
2017. http://www.wava-amav.org/wava-
documents.html (Kasutatud: 20.09.2019)
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Parasiidid, kes tabandavad nii loomi kui ka inimesi

Toivo Järvis

EMÜ VLI emeriitprofessor

Hammustuskohas tekib turse ja pune-
tus, seejärel suurenevad lümfisõlmed, 
maks ja põrn, tekib palavik, lihasevalu, 
müokardiit, meningoentsefaliit, mega-
koolon jpm (foto 1). Krooniline haigus-
kulg lõpeb sageli surmaga.

Chagas’ tõbi on levinud USA lõuna- 
aladel, Mehhikos, Kesk- ja Lõuna-Amee-
rikas. Nakatumise vältimiseks tuleb hoi-
duda kokkupuutest röövlutikatega.
2.–5. Leishmania
Selle parasiidiperekonna viburloomad 
on põhiliselt koerte ja inimeste patogee-
nid, aga peremeeste loetellu kuuluvad 
ka rebane, mustrott, kährik, šaakal, hunt 
jt. Leišmaaniate meeliskoht organismis 
on nahk, maks ja põrn. Neid siirutavad 
moskiitod perekondadest Phlebotomus 
ja Lutzomyia, kes ise nakatuvad taban-
dunud loomadelt ja inimeselt verd ime-
des. Koera või inimese organismi sat-
tunult tungivad promastigoodid maksa, 
põrna, luuüdi ja lümfisõlmede rakku-
desse, makrofaagidesse ja monotsüü-
tidesse, muutuvad amastigootideks 
(viburita vorm) ja paljunevad.

L. donovani infantum võib põhjus-
tada nii leišmanioosi vistseraalset vormi 
(kala-azar) kui ka nahavormi, L. donovani 

Pealkirjas üles tähendatud teave on 
kasulik kõigile inimestele, aga päris 
kindlasti vajalik looma- ja inimesearsti-
dele. Neid, sageli zoonootilise tähtsu-
sega nugilisi, on nii ainuraksete kui ka 
imi-, pael- ja ümarusside, lestade, putu-
kate jt parasiidirühmade hulgas.

Alljärgnevalt on neid loetletud ja 
käsitletud nende arenemistsüklit, levi-
kut, põhjustatavaid haigussümptomeid 
ja nakkuse ennetamise viise, pöörates 
peatähelepanu inimesele.

I Ainuraksed parasiidid
1.   Trypanosoma cruzi
2.   Leishmania donovani kompleks

 2a. L. donovani infantum
 2b. L. donovani donovani

3.   L. tropica
4.   L. major
5.   L. aethiopica
6.   Giardia duodenalis
7.   Pentatrichomonas hominis
8.   Entamoeba histolytica
9.   Toxoplasma gondii
10. Sarcocystis hominis
11. S. porcihominis
12. Cryptosporidium parvum
13. C. muris
14. C. felis
15. C. canis
16. C. meleagridis
17. Balantidium coli

1. Trypanosoma cruzi
See viburloom tekitab inimestel amee-
rika trüpanosomoosi ehk Chagas’ tõbe. 
Nakatunud on paljud imetajad (vööla-
sed, opossumlased, sipelgaõgilased, 
närilised, mõned ahviliigid), seega on 
nad looduslikuks nakkusallikaks. Oluliste 
nakkusallikatena on märgitud ka koeri 
ja kasse. T. cruzi paikneb siseelundite 
(maks, põrn, RES, müokard) rakkudes ja 
kesknärvisüsteemis. Haigustekitaja siiru-
tajaks on röövlutikad (Reduviidae), kelle 
väljaheidetega parasiit levib. Hammus-
tuskohtadest (sageli suul) või läbi naha 
mikrohaavade ja limaskestade jõua-
vad trüpanosoomid lümfi- ja vereteid 
mööda kogu organismi laiali, eelkõige 
maksa, põrna ja kesknärvisüsteemi. Foto 1. Megakoolon inimesel (foto: Markell jt, 1999)
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reetiline võimalus, kasutada tuleb kait-
sevahendeid. Koerte putukavastase toi-
mega kaelarihmad võimaldavad vähen-
dada koerte ja seega ka inimese naka-
tumist.
6. Giardia duodenalis
Giardia duodenalis on oluline parasiit 
inimestel, veistel ja koertel. Ta kuulub 
viburloomade hulka ja nugib peensoo-
les. Tema peremeeste loetelus on veel 
lambad, kitsed, sead, hobused, kassid, 
merisead jt, aga neile on tema tõvesta-
vus vähene.

Nakatumine giardia tsüstidega on fe- 
kaal-oraalne. Pärast organismisisest 
arengut väljutatavad tsüstid on kohe 
nakkusohtlikud!

Giardiad on levinud kogu maailmas. 
Uuringud USA-s ja Kanadas kinnitavad 
giardiate leidu 20%-l kliiniliselt tervetel 
veistel. Samas on olnud nakatunud kõik 
noored kõhulahtisusega vasikad.

Nii veised kui koerad on nakkusalli-
kaks inimestele. Inimestel on esinenud 
suuri haiguspuhanguid saastunud vee 
tarbimise tõttu.

Haigustunnused inimestel variee-
ruvad alates nõrgast kõhulahtisusest, 
kõhupuhitusest, isutusest ja kõhuva-
lust kuni tüsistusteni, mille puhul kah-
justuvad närvisüsteem, südame-vere-
ringeelundkond ja maksa-sapisüsteem. 
Sagedaseks tüsistuseks on laktoosita-
lumatus. Mittenakatumiseks on oluline 
korralik isiklik hügieen ning vee ja toidu 
saastumise vältimine.
7. Pentatrichomonas hominis
See trihhomonaad (viburloom) parasi-
teerib inimese jämesooles. Ta tabandab 
ka ahve, koeri, kasse ja närilisi. Esineb 
kõikjal maailmas. Inimesed nakatuvad 
suu kaudu toidu või veega. Pentatrihho-
monaadi tõvestavus on väike, nõrgene-
nud immuunsüsteemiga inimestel võib 

donovani vistseraalset leišmanioosi. 
L. tropica, L. major ja L. aethiopica teki-
tavad nahaleišmanioosi (foto 2).

L. donovani nakkust on registree-
ritud Lõuna-Prantsusmaal, Euroopa ja 
Aafrika Vahemeremaades, Iraanis, Kesk- 
ja Lõuna Ameerikas. L. tropica on levi-
nud Kesk- ja Kagu-Aasias, Ekvatoriaal- 
ja Lõuna-Aafrikas, Keenias ja Namii-
bias. L. majori levikuala on Põhja-Aaf-
rika, Edela-Aasia (Alžeeriast Saudi Araa-
biani), Kesk-Aasia (Iraanist Usbekista-
nini) ja Lääne-Aafrika. L. aethiopica piir-
konnad on Etioopia ja Keenia.

Võib mööduda mitu kuud või isegi 
aastat enne, kui nakatunud koeral are-
nevad kliinilised tunnused. Seetõttu 
võib haigus ilmneda alles palju hiljem 
pärast koera lahkumist endeemilisest 
piirkonnast.

Haigus kulgeb tavaliselt krooniliselt, 
ehkki esineb ka ägedat kulgu. Naha-
vormi korral tekivad sõlmed ja haavan-
did sageli koonul ja silmalaugudel. Algul 
tekib karvavaba ala silmade ümbruses, 
millele järgneb kehakarvade väljalange-
mine ja ekseem. Tüüpiline on vahelduv 
palavik, aneemia, kõhnumine ja üldine 
lümfadenopaatia. Haiguskulus esineb 
paranemisperioodide ja sümptomite 
uuesti ilmnemise vaheldumist. Vistse-
raalne leišmanioos on sisuliselt retiku-
loendotelioos, suurenevad põrn, maks 
ja lümfisõlmed.

L. donovani donovani nakkuse kor-
ral inimesel võib inkubatsiooniperiood 
kesta mitu kuud, esineb hootine palavik. 
Järgneb hepato- ja splenomegaalia, mis 
põhjustab suurt (75–95%) suremust.  
Inimese tervise kaitse seisukohalt on 
väga oluline hulkuvate koerte kõrvalda-
mine, nakatunud koduloomad tuleb kii-
resti ravida või eutaneerida. Moskiitode 
arvukuse vähendamine on pigem teo-

Foto 2. Nahaleišmanioos inimesel (http://www.medical-enc.ru/m/11/kozhnyj-leyshmanioz.shtml)
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ta põhjustada kõhulahtisust. Nakatumise 
vältimiseks on oluline korralik hügieen.
8. Entamoeba histolytica
Düsenteeria siseamööb on oluline para-
siit inimesel, aga ta võib tabandada ka 
ahve, koeri, kasse, sigu ja rotte. Ta loka-
liseerub jämesooles. Inimene väljutab 
roojaga nii entamööbi tsüste kui ka tro-
fosoide. Nakkust põhjustavad vaid tsüs-
tid, mis on väliskeskkonnas suhteliselt 
vastupidavad. Tsüstide sattumisel see-
dekulglasse need lagunevad ja vabane-
nud amööbid paljunevad. Igast tsüstist 
moodustub kaheksa väikest amööbi.  
Siseamööbi mittepatogeensed tüved 
paiknevad harilikult jämesoole valendi- 
kus. Tõvestavad tüved aga tungivad 
limaskesta, põhjustades veritsevaid haa-
vandeid ja düsenteeriat. Vere- ja lümfi-
teede kaudu võivad nad kanduda sageli 
maksa, aga ka kopsu ja peaajju, kus moo- 
dustuvad põletikukolded ja abstsessid.

E. histolytica on levinud kogu maa-
ilmas, sagedamini sooja kliimaga ala-
del. Koerad võivad nakkuse saada ini-
mestelt, kes põevad entamöboosi või 
on parasiidikandjad. Kliinilisteks tunnus-
teks on kõhulahtisus või düsenteeria. 
Haiguse vältimiseks on oluline korralik 
isiklik ja üldine sanitaarhügieen elanik-
konna hulgas.
9. Toxoplasma gondii
See koktsiidide hulka kuuluv parasiit 
tabandab nii imetajaid kui ka linde. Tema 
asukohaks organismis on lihaskude, 
kops, maks, suguelundid ja kesknärvi-
süsteem. Toksoplasmade lõpp-pereme-
heks on kass (ka teised kaslased), kes 
võib nakatuda suu kaudu väliskeskkon-
nas sporuleerunud ootsüstidega või 
tsüste sisaldavat teiste imetajate (eriti 
näriliste) või lindude liha ja siseelundeid 
süües. Kass omakorda väljutab roojaga 
ootsüste, kes sporuleerununa võivad 
sattuda vaheperemeestesse ja arengut 
jätkata. Lõpuks moodustuvad vahepere-
meestes bradüsoide sisaldavad tsüstid. 
Ka kass ise võib olla vaheperemeheks, 
st et temas moodustuvad seedekulgla 
välised parasiidi arengujärgud. Ehkki 
kass eritab ootsüste vaid lühikest aega, 
on need väliskeskkonnas väga vastupi-
davad.

T. gondii on levinud kogu maailmas.
Inimese nakatumine võib toimuda 

kahel viisil: kas ootsüstide suhu sattumi-
sel või tsüste sisaldava liha ja siseelun-

dite söömisel (omandatud toksoplas-
moos). Rasedate esmanakatumisel 
invadeeruvad tihti ka looted (kaasasün-
dinud toksoplasmoos). Raskelt põevad 
immuunpuudulikkusega isikud. Oman-
datud toksoplasmoosi korral esineva-
teks nähtudeks on lümfadenopaatia, 
halb enesetunne, palavik, lümfotsütoos 
ja müokardiit. Enamik haigusjuhte kul-
geb siiski väikese palaviku ja lümfisõl-
mede mõningase suurenemisega. Kui 
emakasisene nakkus toimub raseduse 
varajases järgus, on tagajärjeks sageli 
abort. Raseduse hilisemas faasis naka-
tumisel tabandub sageli kesknärvisüs-
teem, mille tagajärjeks võib olla lubjas-
tuskolle lapse peaajus, retinokorioidiit, 
vesipeasus, mikrotsefaalia ja psühho-
motoorne alaareng (foto 3). Laps võib 
sündida surnult.

Inimese nakatumise vältimiseks 
soovitatakse raseduse ajal mitte tüh-
jendada kassi liivakasti. Pärast nende 
puhastamist, kassi puutumist ja enne 
söömist peab alati käsi pesema. Kassi 
liivakasti ei tohiks panna kööki või söö-
giruumi. Aiatöödel peaks kasutama kin-
daid, kuna kassid roojavad sageli lille-
peenardes. Laste liivakastid õues peaks 
kasutusvälisel ajal olema kaetud. Kas-
sidele ei tohi anda toorest liha. Oluline 
on ka näriliste tõrje. Liha- ja siseelundid 
tuleb enne söömist termiliselt töödelda.
10.–11. Sarcocystis
Sarkotsüstide juba sporuleerunud oot-
süstid või neist vabanenud sporotsüs-
tid paiknevad lõpp-peremeeste (karni-
voorid, inimene, primaadid) soolestikus, 
tsüstid aga vaheperemeeste (sõralised, 
hobused, linnud) lihaskoes. Nakatunud 
karnivooride või inimese väljaheidetega 
satuvad lihaseoslased väliskeskkonda, 

Foto 3. Vesipeasus lapsel (https://et.medielabora-
toriet.com/ 4112620-hydrocephalus-symptoms-
brain-hydrocephalus-causes-diagnosis-and-treat-
ment)
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vaheperemehed nakatuvad alimentaar-
selt.

Sarkotsüstid on levinud kõikjal, eriti 
troopikas ja subtroopikas.

Inimene nakatub toorest või vähe-
kuumutatud sea- või veiseliha süües 
vastavalt Sarcocystis suihominis’e või 
S. hominis’ega (sün S. bovihominis). 
Haigussümptomiteks on tavaliselt iivel-
dus, kõhuvalu ja kõhulahtisus. Sageli on 
haigus isetaanduv. Siiski on võimalik ka 
müokardiidi väljakujunemine. On teada 
ka üksikjuhtumeid, mille puhul on ini-
mene olnud vaheperemeheks. Siis on 
tal täheldatud palavikku, nõrkust, aller-
giat ja lihasevalu. Areneb veresoonte 
põletik, nahaaluses koes moodustuvad 
sõlmekesed.

Veistele on S. hominis’e tõvestavus 
tavaliselt väike, seevastu S. suihominis’e 
patogeensus on suurem nii sigadele kui 
ka inimestele.

Mittenakatumiseks on tarvis vältida va- 
heperemeeste sööda ja rohumaa saas-
tumist karnivooride ja inimese välja- 
heidetega. Koertele ja kassidele ei tohi 
anda toorest liha, nn laudakoeri ja 
-kasse ei ole soovitav pidada. Veise- ja 
sealiha tuleb enne tarvitamist kuumtöö-
delda või sügavkülmutada.
12.–16. Cryptosporidium
Koktsiid Cryptosporidium parvum 
tabandab veiseid, lambaid, kitsi, hirvi, 
hobuseid, sigu ja inimesi. Tema asu- 
kohaks on peensool.

Peiteoslaste arenemistsükkel on üldi-
selt sarnane teiste koktsiidide omale. 
Oluliseks erinevuseks on see, et ootsüs-
tid sporuleeruvad ja seega saavutavad 
nakkusvõime juba tabandunud organis-
mis. Osa neist väljutatakse, osa aga are-
nevad edasi samas peremehes, seega 
toimub ka isenakatumine.

Krüptosporiidid on levinud kogu 
maailmas. Inimeste nakatumine toimub 
peamiselt noorte vasikate väljutatud 
roojas sisalduvate ootsüstide suhu sat-
tumisel. Suuri nakkuspuhanguid on esi-
nenus suurlinnade joogivee saastumise 
tõttu.

Normaalselt talitleva immuunsüstee-
miga inimestel esineb mõnepäevane 
kuni nädalane vesise väljaheitega kõhu-
lahtisus, ka kõhuvalu, iiveldus ja üldine 
halb enesetunne. Immuunpuudulikku-
sega (nt AIDSi põdevatel) inimestel kul-
geb haigus raskelt.

Inimese nakatumist aitab vältida kor-
ralik sanitaarhügieen noorloomade, eriti 
vasikate kasvatamisel. Vajalik on käte 
pesemine pärast loomadega kokkupuu-
det ja enne söömist.

C. muris parasiteerib hiirte, rottide, 
hamstrite, oravate jt maos ja peensoo-
les.

C. felis tabandab peamiselt kasse, 
lokaliseerudes peensooles.

C. canis on koera ja rebase peen-
soole parasiit.

C. meleagridis nugib eelkõige kal-
kuni, kana, pardi ja papagoi, aga ka mit-
mete imetajate peensooles. Kõik nime-
tatud liigid on suhteliselt vähetõvesta-
vad. Üksikjuhtudel on nad tabandanud 
ka inimest, põhjustades probleeme eriti 
immuunpuudulikkusega indiviididel.
17. Balantidium coli
Käärsoolebalantiid on ripsloom, kes 
parasiteerib peamiselt sigade ja metssi-
gade, aga ka rottide, ahvide, kaamelite, 
inimese ning (harva) koerte jämesoo-
les. Nakatutakse väljaheidetega eritu-
nud tsüstidega suukaudselt. Tsüstid on 
organismist väljutamisel kohe nakkus-
ohtlikud. Balantiidid on sageli kommen-
saalid, aga virulentsed tüved võivad 
peremeesorganismi nõrgenemisel (nt 
muude haiguslike seisundite korral) tun-
gida käär- ja umbsoole limaskesta ning 
põhjustada haavandeid või olemasole-
vate haavandite süvenemist.

B. coli on kõikjal levinud.
Nakkusallikaks inimesele on harilikult 

siga. Haigussümptomiteks on kõhulahti-
sus ja verd sisaldav roe, kaasneda võib 
maksa- ja ussjätkepõletik. Arvestada 
tuleb ka nakkuse ülekandmisvõimalu-
sega inimeste vahel.

Haiguse profülaktika seisneb hügiee-
nimeetmete rakendamises.
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Filosoofiadoktori loomaarstiteaduse erialal Tarmo Niine  
21. novembril 2019 kaitstud doktoriväitekirja lühikokkuvõte

Kaitstud doktoritööd

„Seedetrakti algloomnakkuste mõju 
mäletsejaliste ägeda järgu vastusele 
neonataalperioodil“

Pärast poegimist läbivad vastsündinud 
mäletsejalised väga tähtsa ja tundliku 
ajajärgu. Sellel ajal puutuvad nad kokku 
ümbritsevas keskkonnas leiduvate eri-
nevate mikroorganismidega. Nii looma-
arstile kui ka loomakasvatajale on kasu-
lik, kui neil oleksid hindamise skaala ja/
või astmik, mille põhjal saaks kohane-
misprotsessi edukust täpsemalt mõõta 
ja hinnata.

Haigustekitajad, näiteks parasiidid,  
võivad ägeda nakkuse ajal kahjus-
tada peremeesorganismi kudesid, mis 
omakorda kutsub esile kaasasündinud 
immuunsüsteemi reaktsiooni, mille ühe 
osana võib käivituda ägeda järgu vas-
tus (acute phase response, APR). Selle 
tulemusena suureneb või väheneb tea-
tud valkude kogus vereseerumis – neid 
nimetatakse ägeda järgu valkudeks 
(acute phase proteins, APP). Nende val-
kude koguse muutust seerumis saab 
kasutada haigustekitaja poolt vallanda-
tud põletikureaktsiooni tugevuse mõõt-

miseks. Samuti on leitud, et esimestel 
elunädalatel toimunud APP-de kontsent-
ratsiooni suuremal muutusel on märki-
misväärne seos hilisema massi-iibega.

Doktoritöö hõlmab kolme vaatlus- 
uuringut erinevatel mäletsejaliste liiki-
del: põhjapõdravasikad, piimaveiseva-
sikad ja lambatalled. Igas uuringus oli 
vaatluse all neonataalne periood (sünd 
kuni kolm nädalat), mille jooksul koguti 
ja analüüsiti loomadelt vere- ja rooja-
proove ning mõõdeti nende massi-iivet.

Uuringute tulemusena leiti oluline 
seos just teisel elunädalal toimunud 
APP-de muutuste ja hilisema massi-
iibe vahel lambatallede puhul, ka piima-
veisevasikate APR-i tugevus oli seotud 
sama näitajaga. Samuti leiti märkimis-
väärne seos ainurakse parasiidi krüpto-
sporiidi ja APR-i vahel piimaveisevasika-
tel. Põhjapõdravasikate puhul täheldati 
positiivset seost APR-i ja Giardia-nak-
kuse vahel.

Kokku võttes on antud töö tulemu- 
sed lootustandvad täpsemate hinda-
misskaalade leidmiseks, et hinnata im- 
muunsüsteemi kohanemisprotsessi edu- 
kust mäletsejaliste neonataalperioodil.

Foto 1. Tarmo Niine väitekirja kaitsmas (foto: Tõnu Järveots)
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„Eestis aastatel 2006–2015 sigadelt, 
veistelt ja koertelt isoleeritud Esche-
richia coli ja Enterococcus’e pere-
konna mikroobide ning lehmadelt  
isoleeritud mastiidipatogeenide anti-
biootikumiresistentsus“

Mikroobide antibiootikumiresistentsus 
on nii humaan- kui ka veterinaarmedit-
siinis suur ja kiiresti kasvav probleem 
viimased paarkümmend aastat. Mikroo-
bide resistentsust antibiootikumide suh-
tes tuleb käsitleda nii veterinaar- kui ka 
inimmeditsiini siduva ühtse („üks ter-
vis“) probleemina ning resistentsuse 
kujunemist saab vähendada ainult ühise 
jõupingutusega. Käesolevas töös käsit-
letud laiapõhjalised uuringud näitavad 
loomadelt isoleeritud mikroobide anti-
biootikumiresistentsuse taset uuritud 
loomaliikidel (siga, veis ja koer) Ees-
tis ning moodustavad baasi edasiste 
samasuunaliste uuringute tarbeks.

Mikroobide antibiootikumiresistent-
sus nii tervetelt kui ka haigetelt siga-
delt ja veistelt isoleeritud soolebakte-
rite (Escherichia coli ja enterokokkide) 
hulgas viitab kaudselt antibiootikumide 
kasutamise pikemaajalisele mõjule nen-
del loomaliikidel. Uuringute põhjal saab 
väita, et Eestis tuleb üle vaadata ja korri-
geerida eelkõige sigade antibiootikumi-
ravi tavad ja plaanid, et kindlustada anti-
biootikumide mõistlik kasutamine ning 

Filosoofiadoktori loomaarstiteaduse erialal Birgit Aasmäe  
13. detsembril 2019 kaitstud doktoriväitekirja lühikokkuvõte

vähendada resistentsete mikroobide 
kujunemist ja levimist keskkonda ning 
inimestele.

Tuleb vähendada antibiootikumide 
kasutamist veistel. Esmased juhendid 
antibiootikumide otstarbekaks kasuta-
miseks loomakasvatuses on välja töö-
tatud ning avaldatud 2012. aastal, täien-
datud ja parandatud juhendid on aval-
datud 2018. aastal. Eestis tuleb välja 
töötada ja rakendada süsteem loomadel 
antibiootikumide kasutamise tõhusaks 
kontrolliks ja nõustamiseks.

Foto 1. Birgit Aasmäe väitekirja kaitsmas (foto: 
Tõnu Järveots)
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