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, Teooria ja praktika

Teooliq Jo proktiko

Koertekatku viirusega katsehobuse
hiiperim mun iseerimisest
Juhan Simovart, Kalmer Karpson
Eesti Agrobiokeskus

Sissejuhatus
Koerteja karusloomade katkon koer
tel k6ige sagedamini esinev nakkus-
haigus. Haigusc tekitajaks on Pald
mJxov iride squkonna Morltillirirus
perekonna RNA-vjirus, osakeste suu-
rusega I ls-160 nm.(l.Alaots, 1995).
Haigesluvad peaniselt noorcd 3-12
kuused koerad. Imetamisperioodil
haigestuvad kutsikad harva, sest ema-
piim sisaldabnakkusvastaseid antike-
hi.Viinased aastad on aga niiidanud,
et haigus tabab k6iki vanuscriihmi,
eriti raskesti aga teiskasvanud koeri.
Haigestuvad iihtemoodi nii t6u- kui ka
segaverelised koerad. Haigust on kdi-
ge sagedamini sijgisel ja talvel, harvem
suvel (P E. Ignatov, 1994). Noorte koer
te arvukas haigestumine tuleneb arva
tavast i organismi suuremast koormu
sest kasvuperio odil ja hammaste va-
hetusest. Eba6ige pidamin€ ja s6ijtmi
ne ning sise- jav:ilhparasiidid soodus-
tavad vastuv6dikkust haigusele. Tihe-
da asustuseja liiklusega kohtadcs le
vib haigus kiirestija ulatudikull (i.
Rockborn, 1968).0n leada, et koiva
mine ja kiilm ei kahjustaviirust pika
aja valtel, knll aga kuumus ja desin
fektsioonivahendid (P Teichnrann,
1995). Hai$s levib pdhiliselt kokku-
puutcl viiljahingatava bhu ja sijlje kau-
du.Vaherdajana etendab ka suurt osa
in'mene,

Uurimistijii eesmergiks oli esiteks
selgitada kas avirulentse katkuv iiruse
tiivega (CDV) on vdimalikkaKchobu-
se hnperimmuniseerimisega saada
hiiperimmrnoseerumit.

Materjalja metoodika
Katses oli iiks hobune ("Hussar"),kel1e
huperimmuniseerimiscks viidi labi
kuus erinevale intervallidega hiper-
immuniseerinrise tsiiklit.Nendest oli
kolrn pikemaajalist 1-2 nadalaste
intervallidega ja kolm ilhe- ja kahe-
kordset erineva pjkkusega vaheaega-
dega (rabel. l-s).

Hiiperinmuniseerimiseks kasula-
ti viihevirulentsetkoertekatku viir[sc-
t0ve CDV 2-8 koera doosi.

Hiiperimmuniseerinisel kasutati
parallcelselt viirusega ka adjuvandina
2,5 %saponiini0,2 3nrl (tabcl2 5).

Antikehade miieramine katseho-

Antikehade esinemine katsehobu-
se vereseerumis tehti kindlaks im-
muundifusioonreaktsiooniga. Im-
muunditusioonireaktsiooni liibiviimi-
seks kasutari 8%Jist agari-soola segu,

sclle valmistamiseks kasutasimc 8,5 g
NaCl di, 0,8g Difcoagarit, millcle lha-
sime l0 ml 60 %-lisr polnetnleen-
ghkooli (PEG 6000) ja 90 mldestil-
lecritudvett.

Tulemused
Eestis k.sutataksc nii koerte kui ka
karusloomade aktiivseks imrnunisee-
rimiseks imlortvaktsiine, kuid senini
eiole need meie tingimustes andnud
alati piiscvat immuniteeti. Sellest vb ib
jiireldada, et l(aikviirus, nrille enanrik
tiivesid on tuntud, on aegade jooksul
oma yirulenisuselt ja omadustelt muu-
tunud. Et selgitada meile kattesaada'
va katkuviiruse omadusi kasutasir:re
katsehobuse hiiperimmuniseerimist.
Hiiperimmuniseerimbel kasutasime
katkuviiruse avirulentset fi ve - CDV

1995.-1997.a. teostasime seitse
tsiiklit hobusc hiiperimmuniseerimiselis.

Tabel 1.  Katsehobuse koertekatku vi i rusega hi lper immuni leer imi5e
esinemise tsi . ik l i  uur imistuJemused.

(cDV)

2.

5

Miirktrs: i/m-linmre*ene.vd-n dium---ncsdiirm- r-nin.sF5iitil ' i!
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Teooria ja praktika ,

[simese tsiik]i jiirct, kus alustasi
mc v:iikesle avirulentse kalkuviir0se
(CDV)doosideSa (2-6 koera doosi s
nidalajooksd ilk kord nadalas) ma'
nusramist, immunoditusiooni testiga
meil ko€rtekatku vaslu spetsiifiLisi an
rikehi aYastada ei dnnestunud (tabel
I). \'iimasel manustamisel lisasime
karkuviirusele 0,2 ni 2,s % saponiini
adiu v3ndina. Xahe nedala parast v6r
simc konrrolliks vcreproovi, mille
uurimisel immunodifusiooni testiga
avastasime mittespetsi;filisc rcakt-
siooni CDV antigeeni ja katsehobuse

Hiljem selgus, et mittcspersi;fi lisc
rciktsiooni tingis vaktsiinis suures
koguses olnud veise vereseerumi val-
gLrd,sest vaktsiinides kasutatakse vci-
se vereseerumi valke liiofiliscerimis
segu koostises siabilisaatorina.

Teine hiiperimmuniseerimisc
tsiikkcl toimus peale kahekuulist va
heacga ja katkuvtuus manustati koos
adjuvandiga (2,5 % saponiin), nille
jarel kahc nadala parast registreerisi'
rne ndrka spetsiifilist positiivset rcakt
siooni immunodifu sioontestiga. Kok
ku kestis tcinc tsijkkei poolteist kuud
ja karkuviirust rnanustati kord ntda-
las ko os adjuvandiga 4 6koeradoo-
si korraga. (tabel 2 ). (atsetulemustest
sclgus, ct csimese n6rga positiivse
reaktsiooni ilmumiseni kulus t 5 niida-
lat im mun iseerimisc algusest alates.

Tabcli andnetcst selgub, er kogu
kolmanda hiiperimmuniseerimise
tsLjklj ajal oli katsehobuse vercsecru
nija katkuviiruse CD\r anligeeni va
hel immnundifusiooni reaktsioon tu-
gevalt positiivne.Alaies neljandast n:i-
dalast oli tugev positiivne reaktsioon
ka lahjendusel i:2'le. TsLjldi ldppedes
v6elika esimeneveri (2ltr. ) raviseeru-
misaamiseks.

Jirgncs katsehobuse hnperimnu
njseelimisel 4 kul ine paus, mis oli tin
gitud uuekatkuvnruse (CDV) tiive saa-
miseta. Vaatamata subteliselt pikale
pausile oli neljanda hiiperimmunisee-
rirnise tsijkli algul vdetud kontrollsee-
rum tugeva positiivse rcaktsiooniga.

Scllc perioodi jooksul v6eti katse-
hobusclt vcrd seerumi saamiseks
tstikli esimesel, neljandal, kuuendal ja
knmncndal n:idalal ?r 3 liitrit, seega
kokku l2l i i t r i t .

viiendit katschobuse hilperjmmu-
niseerimise tsriklit alustasime I kuu
parast. vaatamata pikale pausile oli
tsiikli alguses v6etud konlrolheenim

koertekatku suhtes tugeva positiivse
rea(tsioonign. Nelianda ja viienda hii-
perimmuniseerimisc lsilkli vahel v6t'
sime katsehobuselt vcrd seerumi saa-

Tabel 2.  Katsehobu5e koertekatku vi i rusega hnperimmuniseerimise teise
tsukl i  uur imistulemused.

rcDv)

5 .

r$pdsiifit$r,+_rirrrutrl(rooi.++ teskNoe'urkriooi,

Tabel 3.  Katsehobuse koertekatku vi i rusega hLiperimrnuniseerimise
kolmanda tsLikl i  uur imistulemused.

(cDV)

2.

.1.

Mtkur s / . - fihfllun., + * - k.rk inc rclkN€n. r + + tor.v .earl\i,u

Tabel 4.  Katsehobuse koertekatku
nel janda tst ik l i  uur imistulemused.

vi i rusega hLiperimmuniseerimi5e

(cDv)

UJrkdr: s/c-n aloi.,'/n-|,nqlrirdrc,++-lc\kminrrc t'o
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nliseks kolm korda l-1 n:idirlastera
bedega t I liitrn,kokliu 9liitrit.

Kaks viimast katsrhobuse hrlpcr
i lnnNnisccr i lnht teostat i  pool€teist
k uulisie irrcryallidega p:irast !iiendar
rs iiklit. Katschobuselt raer i rcrd Iiien-
da hiiperimnrunrseernnisc tsijkli jiirel
ja kaks Diidalat pcaleviimascid katku-
r i i ruse manLrstamisi .  Kogu katsepe-
rioodil koguri kokku 30 liitrit lerd ia
t i jdr lcmise ki i igus saadi sel lcst.a I  1,5
l i i l r i t  seerumil  l (oik rcrcseerumi
proovid olid inrmunodiiirsioontcsti-qa
uurimisel trgcvalt positiivs.d. See ldi
eelduse sFetsiifilis. katku!astase an'
t iseerumi saamis.ks.

Jdreldused
l. Uuri f f  istul€must.st  selgus, .L

l i ihevirulcntsc katkul i i ruse (CD\')
tiive veikestc doosidega (2-6 koera
doosi)  manustamk€ i i i r€1 ei  moodus-
tunud katsehobuseveres€erumis sp€t '
siifilisi antikeh i koertekatku !astu.

2. Pamlle€kclt katku!iirus! (CD\')
l i ivcga nanustalud adjuvrnt (2,571
saponiin) soodustas spctsiililiste an
r ikehade ickct koertekatkLr l;i stu 2 na
dalat prrast narga posit i ivsc reakt-
siooni i lnumist aga hi l jem kunikatsc
lapu ni tugevat lositiil,s€ t rea ktsio on i.

Summary
To ctdLurte the prapntictof.dniE

nnrltillitirus, sprmd ir tln dog
lolul\tiott rt Esta h, eris of

IiJf"ten I nllul.e ofri tnrunts\rr,:
n t ltc t ed, vtrc *r abli'.] nl.

ht theli't xrits the arintu tstrlij
itt ntild dasr:: (-?-6 rlog rloscsl l,nr
u:cd. The innnuutogir rcact ior did not
lilLo to the id tilistrntia aJiru: to
tht hones, ttu Nttibodits b E rirts
n tigc sdidt t.for,Ie.

Lt the fol La $ it( s eric :, t h c r dj wat t
(2,596 sapottittt) \'a\ uted. AJtu ttto
* eek an ntili atd fi'e rceks, rh :trong
n,lttmnlogic rtnt ti0.l ta tht distet l).r
tinc ws estnltlislr?. This ansiderrd
1t,l)e a passil'ilitl to gct sIlt tt teth a-

logl the hJpcrinnnune strwt agaitst
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l. t\laot\, l. Etiepinatoloogit Tdttu,

1995,91-95
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Ta bel 5.  Katseho buse koertekatku vi i rusega hLiperlmmuniseerimise vi ienda
ts0kl i  uur imistulemused.

I er.il Ritltr

tr,riudrm'r{ icnvrLloo\

I  n r l  . r  ' l Jno !

5 . 1  . l . r

Koertekatku viirusega h tiperim muni-
seeritud katsehobuse vereseerum ist
antikehade sadestamisest
Juhan 5imovart, Kalmer Karpson

Eesti Agrobiokeskus

Sissejuhatus
Pir rast katschobLrse kocrtekatku !iiru
segl hr iper inrmuniseerimisc katsete
positiil'seid tulenmsi alustasilrre kat'
sehobusc vereseerumi sadestamiseqa,
ct s aada katku vastast hrlperinr nruu n

T00 eesm.rgiks oli selgirada, kas
posit i ivse hi ipct innuunseeruni sa

dcstanisel  o n v6imal ik saada spetsi i
fi list koertekatku vrstast antisccrumit.
Scllcl eesmargil latsetasinre kolme .ri
neva s o ola sadestamis onradus i. Kasu
tasimc poliicruleengliiliooli (PEG-
6000),  naatr iumsulfaat i  (N .S0.) ja
ammooniLursul iaat i  [ ( \ l l , ) .S0,]
Ncnd€st polijetrjlccngliikoal osurus
jubaalgselt cbasobnaks ja sailestani-

nc viidi liibi para lleelselt n.ra t r nrmsul
iaadiga ja amntoooniumsulfa.rdisa.

Materjal ja metoodika
Krtsehobuse hirp.r inlrnunisccr in] ise
l-6 isnkl i jooksul kosLrt i  k0kku l0
i i i r r i t  Ierd, ; l lcsr t i inr lenr is.  k i i igus
siadi .a lS,5l i i ln l  seerumit .  Kari l i  ! .
reseerumi f tuo| id ol id inrnruno

Eest t  Loomoars l t t l  Rngvaade 1g98  ̂\ tV 4 
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Teooria ja praktika ,

difusioontestiga uurimisel lugevlt po
sitrivsed.

Naatriumsulfaadiga sadestarnine
l) 100 mlkatsehobuse vereseeru

mile lisati toatemperatuulil l8 g naat
riumsulfaati (lisamist teostati vasta
valt lahustumisele), seejarel segati
s€gu veel iihe tunnijooksul ning tsent
rituugiti 4000 rpm l5 min. Jargnevalt
pandi 100 ml supernatanti 24 tunniks
knlni{appi 4'Cjuorde.

2) Edasi eraldati sade ja alustati
selle teistkordset sadestamist. Eralda-
tud sademele lisati toatemperatuuril
pidevalt segades 4,8 g naatriumsuliaa
ti, nillele jargnevalt tsentrifuugiti
4000 rpln ls min.Supcrnatanr (s0ml)
asetati 4 'C juurdc kiilmkappi, sade
voeti iiles 20 rnl fiisiolootilise fosfaat-
puivriga (PDS).

3) Kolmas sadestaminc: ijlesvde'
tud sademelc lisati 2,4 g naatriumsul
faati, tsentrifuugiti 4000 rpm l5 mir.
toatemperatuuril ningsadevdeti iiles
12 ml fiisioloogilise fosfaatpuhvriga
(PBS).

Saadud proove - kolm
srpernatanti ja sade - analnnsiti
SDS poltakrni i larni idgeelelektro-
foreesil (SDS PAGE).

Ammooniumsulfaadiga sades-
tamine

l) 100 nl katsehobusc vereseeru-
mite lisati tilgakaupaja pidevalt segu
jaiivannil segades 100 ni killastatud
ammooniumsulfandi lahust. Segamist
jatkad jaiivannil seejA rel veel iihe Iun-
ni jooksul. Peale selle lsentriiuugiti
segu 4000 rpm l5 minutit, millejerel
supernatant (20 ml) pand i kijlmkappi
analiiiise ootama,

2) Eraldatud sade v6eti iiles 50 rnl
fnsioloogilise fosfaatpuhvriga {PBS).
Ulesvbetud sadet sadestati ve€lkord 50
ml kiillastatud ammooniumsulfaadi
lahusega ; iiiivan n il scgades, mille jiirel
saadud supernatant tsentrifuuglti
4000 rpm 15 min ning asetati kiilm'
kappi4'Cjuurde.

3) Jargnes kolmas sadestamine
sarnaseh eelmisele.

4) Neljas sadeshmine teostati sa
muti sarnaselt kahe viimasega, kuid
sade vaed nles 20 ml tusioloogilise fos-
faatpuhvriga (PBS).

Saadud preparaate - neli
supernatanti ja sade - analiiiisiti

SDS-poldakr0i j lamiidgeelelektro
foreesil (SDS-PACE).

Tulemused
Seerumi paremaks eraldamisekshoid
sime i'erd 24 tundi4 "C juuresja see
jarel tsertrifuugisime 4000 rpm 15
min. 4'C juures. Peale selle eraldatud
seerumit siililasime ku ni iimbertdd C
iemiseni lcnrperatuuril -20 'C. Koer-
te katku yastase hijperinmuunseeru
mi tiitri t6stmiseks osutus otstarbe-
kaks eraldada hobuse vereseerumisl
antikehi sisaldav g'globuliinide frak!
sioon sadcstamise teel.

K6igepcalt katsetasinc ja v6rdle
sime omavabel sadestamiseks kasuta
tavaid kolme soola: pol0etiileer-
gliikooli (PEG 6000 ), naatriumsulfaa
di I(Na,S0,)l ja ammooniumsullaadi
[(NH,);s0;] sadestamise omadusi
meie tingimustes vastavalt iildkasuia
tavatele sadestamisskeenid€le.

Uurimistulemosi kontrollisime
kahe erincva meetodiSa. f siteks uuri-
sime sadestamisel saadud preparaaii-
de puhtusastet poliiakriiulamiidgeel
elektoforeesil (SDS-PAGE) ning see-
jarel ka prcparaatide irnnunoloogilisi
omadusi immunodiiusioonreakt-
sroonrya.

Uurimistulemustest selgus, et eba'
sobivateks osulusid erinevatei p6hjus -
tel meie katsete jiirgi PEG 6000 ja
Na2S0a. Pohi€tijleengliikooli eraldami-
ne preparaadist peale sadestanist osu-
tus olemasolevaid vahendeid ja meie
v6irnal;kke meetodeid kasutades
oodatust keerukamaks ja vahe efek-
tiilseks. Naatriumsulfaadi kasutamisel
niiitasid nii elektroforees kui immuun
ditusioonreaktsioon, el i.eti peale nel-
jakordse! sadestamist ei 6nnestunud
kogu antikebade fraktsiooni sadesta-
da, sest antikehade olemasolu oli
detekteeritav nii sademes kui
s!pernatandis.

Ainsa soolana sadestas ammoo
niumsultaat [ (NH,).S0,]  jubr esimeset
sadestamisel kogu anrikehadc frakt
siooni. Immuundifusioonreaktsiooni
ga tegirne kindlaks anlikchade esine-
mise vaid sademes. Kui forcgrammilt
selgus,et lisaks m(ikehade fraktsioo
nile on sademes ka palju albuniinija
teisi kchav66raid valke, rnis v6ivad
koertel esile kutsuda allergilisi rcak!

sioone, tuli jiitkata sadestamist.
Esialgne sadestamisske€m am-

mooniurnsulfaadiga oleks j?irgmine
1) Seerurniga n6u paigutadamag

netsegajal olevale je;ivannile, seejarel
seerumit pidevalt segades lisada sel-
lele tilkhaaval seerumig: vardne ko
$s 4'C-ni jahutatud knllastatud am-
mooniumsulfaadi l (NH,),S0! l  lahust.

2) SeejArel pnigutatakse seerum
2 3 tunniks koos mngnetscgajaga
kiilmikusse 4"C juurdc ning siis tsent-
rituugitaksc 4000 rpm l5 minutit4'C
juures, mille ;iirel eemaldatakse
supernatant ja sad. suspendeeritaksc
nlespoole esialgse secrumi ko$seni
destillecritud veega.

l)l:irgneb uus sadeslamine, an'es
tades jiille sadestatava materjali ja kiil-
lastatud ammooniumsulfaadi vahe
korraks I:l (ruumala Lihikut). Perast
2-3 tundi 4"C juures magnetsegajal
segamist, tsentrifuugitakse mat€4al
uuesti 4000 rpm l5 minulijooksul4'C
juures. Viimast sadeslamisc menedust
kordasime veel kaks korda, ct saada
puhtamat ja suurema tiitriga prepa
raati.

Ldpptulemusena saime g globulii-
ni fnktsiooni, mis clektroforeesi lule
muste jargi otsustades on puhas teis,
test suu remates t valgufraktsio onidest
ning inrmunodjfusioorreaktsioonil
andis kindla positiivse reaktsiooni lah
jendusel 1:8-le standardse katkuviiru-
se antigeeniga (Rockborn tiivi).
For€es:

Ammooniurnsulfaadiga sades-
tatudscerum

1) Supernatandid l-4: suur osa
mitteglobulaarselesl valkudest
sad€nes viilja juba esimeseja teise sa
destamisega, neljas supernatant oli
juba praktiiisch puhas.

2) Sade: forc8rammil domineeri
vaks komponendiks aDtikehade ras
ked ja kerged ahelad, nrino orseid kom
ponente (vrlke) minimaalselt.

Naatriumsulfaadiga sadestatud

l) Supernatandid I l: ka Yeel
kolmandas supernatandis paljI saas
tavat materjali, eriti albumiini.

2) Sadc: kolmas sade sisaldab en-
diselt albumiini ja teisi secrumiralke,
millest laht isaam ine oli ju sadestami
se rjheks eesmargiks, ka oli antikeha

I 
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de osakritl furcgramni iargi otsusta-
dcs tunduvali madahnr kui annnoo
niumsLrltaadiga sadestatud preparaa
dis -  st  osa gannaglobul i in i f rakt
sioonist ei sadcrcnud YAlja ja jili
sLrpcrnntanti, lnis sisulisclt t:ihendab
scllc kaotsulrrekut.

Sccgr annlooniumsulfaadiga
srdcstrnisel saadud gammaglobr ii-
nilrcp.lrrit sisaldab praktiliselt kogu
sccrumis oleva 8ammaglobulirniliakt-
siooni ning on lastrvoetau puhtus
rnnregi. Prakrikas piisas kolmckord
sest sadcslanisest.

Niratriunlsulfaadiea sadestades ei
toinN n ud sclcktiilset eammaglobulii
nide sadencmisi oluline osa nen
dest ji i supcrnaranti ning samal ajal oLi
sadc orrakordir saastunud teiste see
runrivilkudcga. SadestatLrd prc!araa
re dir l t i i is i t i24 48 tundi4 "Cjuures
rnrnrooniunNulfaadist vabanemiseks
PBS viii fiisioloogilise Lahuse vastu,
seda iga 6 1l trDni jtrcl yahelades.
Krsutati dialilisinlenlbraani, mis peab
kinni iilc ll 1a kI)a Yalgud.

Rcc8lim .i ijlctanud katsehobusdt
sr3dLrd secrumi antikehade tiiter I:.1,
srnrr s oli sec r0rdluskatses kasutatud
konrn)(ytsiaalscl seerumil I :11.,{m
nxrmiunrsulllrdiga sadesiatud Sanr-
nrrglolNliinpreparaadi spetsiii-iliste
rnt ikchade t i i ter ulalus l :3kuni l :16.
iiidcs sccgr iUragi nadalamaks
konnncrtsiarisc seerulni onlast. Pah
juscks on kalige til€Daolisemalt kasu
tirda oln ud xnligeeni piiratud kogus ja
voimrl ik,  ct  ka innuniseerimiseks
kasutatLd v iiru stiive v;ihene virulent
sus (lll).kbom). (uigivord aiias tiitrit
tasta ad] uyanditur kasuiatud saponiin,
kuid sellegitoifir oli piiratud.

Jireldused
l.Airrsiks sobilaks antikchade sa

destamiseks hobuse veresecrum ist on
rnrnxxnriumsulliadi kiillanatud la

:. AllrmooniunnrLlaati kasutades
ol i  r( l imrl ik saada I  globul i in jde
liaktsitun, rnis elektroiirrcesi Iulemu s
te j i i rgi  otsuslades ol i  puhas t€istesl
suurenratcst valgLriiakisioonidest.

l. Krrschobuse ko€rtekatku viiru
sega hiipcrinmuniseerimisega on \di
maiik t(x{a kocrtekatku lastast ravi-

Summary
For xrlirrttttttiLrl af nntibo!

lmctitu thr PE(; 6000, Nd.S?, a a
INH,)-S0 f,f,l npnrItiel) useLl
md t  i t  dt i rct l  out,0 l )  INII) .SA,i j
rrir trl,posr' nrJ nrinrlt., &.,.drl-rf tlr.
]ihob Lutiborl; Jrn.tioti |\ts sedi
Dtrltdted out it d *DlultdglobtLliu
.ftncti(,1. thnl ,rrJ 1,r!|l.g{,/ r1di, ,rr
&nlirn&l tht rlt.h1,li,r|li.nl stuAies,
.|rc!.ln'.l oth{ priui}t Int.tio :.
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Bakteriaalna kkustest noorloomadel
Ausleete Juhkam
EPMU nakkushaigu5te instituudi nakku5haiguste laboratoorium

Sissejuhatus
Noorloonadel farmides/lautadcs klii
nilisclt k6hulahtisuse vdi kiihana aval
dulad nakkused on ololised otseselt
loomkas,atuse arengut pidurdaYad
faklorid. Nende poolt pdhjustarud
majanduslik kahju farmidele v6ib tu
lencda massiliste kdhulahtisuste pu
hul suurest surevusest (kuni 100%) vaj
inte ns iivsel kasvuperioodil suhteliselt
vehesc surevuse (kuni 20lo ) foonil h:l-
yast s6ddariiiirindusest tingitud loo-
made kengumisest (kuni 2096). (6ik
eelroodu a\aldab tootmise k6rgc oma
hinna kaudu mdju farmide konkurent
sivbimclc.

r'akkusahela kujuncnrise kolme
p6hifaktorj: loomade sijiitnrisr ja pi-
damise ning nakkust p6hjustavate
enteropatogcenide osat:ihrsus farmis
v6ibolla erinevKuigi suurem osabak
terhaigustesse haigestunislest on
pohjustatud loomade ebarahuldalast
sijdtnrisest ja halbadest pidanlis!ingi-
mustest (kol;baklerioosid, osn stfcpto
kokoose, klostridioosid, jne.), on tur-
setdve ja osrde strcptokoko oside (me-
ningiidid) kujunemisel soodustavaks
faktoriks head siiijtmistingimuscd. Si
gadc di.isenteeria puhul on haiguse
primaarscks l€kitajaks s. 1r,045.,
lerid. Sceldtt! on diisenteeria farmist
farnri leviv, mitte statsionaarDe lrak-
kus. Seejuures loomade ebasoodsad
pidamistingimused raskendrvad ai
nult haiguse kulgu. Kdiki toodud as
jaolusid tuleb aryesrada farmis nakku
se tdrjeprogrammi rakendamiscl.

Loomade tiheda paigutuse ja
loonakasvatussaaduste plaanipif asc
tootnrhe tingimus tes suurfannides oli
naklusvastaste llldproflilaktiliste nou
et€ ko mplcksis olulisel kohal sijsteem-
se dcsin fcktsiooni teostamine, loo na
de pidamistingimuste ja sa0 rade kva'
liteed i parandamine. lU ittc viheDnih'
t is eiolnud si ig is{ah€ !€r ioodi l  loo
makasvirtajatele plaanilistc kursuste
korraldalnine nakkushaiguste tildpro
fiilaktikamcctmele tutvustamiseks.

Toodu kajastus suurfarmides rak€n-
datavas nakkusvastaste iildprofiilakti-
kam€etmetc sUst€cnis "k6ik korraga
v:ilja,kdik korag.r sisse". Sellc elekrii\.
ne rakendamine ragas loomade ter!i-
se s.o. tasakaalu loomade Iastupirnu-
vdime ji lauda enleropatogeenide nak'
kusv6imcvahcl.

Teorcctiliselt on praegu viiikefar
mides loomakasvatussaaduste eksten-
siivs€ma tootmise tingimustes nak
kusvastaste iildprofLilaktiliste nleet-
metc kompleksi edukama rakendami-
se eeldusteks farmide omandisuhete
muutus ja loonade viikem kontsent-
rats ioon. Sce vbimaldab nakkusc puh'
kemise ko r ral parcmini organiseerida
baigete isoleeri tud pidamist Ja ravi
ning nris kdige tiiltsam, silsreemse
desiniektsiooni teostamist fnrnris.
Kuid samas on naklustc tarjekonrp-
leksi rakendamine muutunud tundu-
miikulukamaks.

Materjalja metoodika
Et saada ijlevaadet sellest,kuidas muu-
tused p6llumajandusliku tootmise tin'
gimustes on ndjuranud nn. laudantrk-
kustc csinenrisi farmidcs vorreldi
kaesolcva tiio raames aastatel 1995-
1997 E!l\1U \trerinaaia Uurimiskcs-
kuses vai Naklu$aiguste laboris
uuri tud 212 fdrsa ja 102 vasika
patmaterjili baktcrioloogilisi leid.
aastatel  1981-l986endiseEL\: l  mik '
robioloogia laboris uuritud 621 p6rsa
ydi yasika parnraterjali bakterioloogi'
liste leidudcga. I995 1997. a. uuri'
misnlaterjcl p:irines !6hiliselt Lb u nLr'
Eesti maakondade Libistute \'6i taludc
lautades l6pnud vai diagnostiliseks
otstarbeks rapetud noorloomadclt
ning 1984-1986.a. patmater jal  end i-
se instituudi katsemaiandites tbpnud
r0i t.rpctud noodoomadelt-

\tottes arvesse haigete loomade
kl i in i l is i  tunnus€id, l6pnud loomadc,
lahangurndDreid ning patmaterj,rli
bakterioloogilise uurimise tul€musi,
jaotati naU(used naklusgruppidcsse.

lckitaiale id€ntifi tseerimise ning tLi|i
sccinise alusel iga sclgitaii haigust€
etioloogia.

Andrncd 1995-1997. a. pat
rnateiali baktcrioloosilise uurimisr
tulemuslest, esincnud naU(ustest sa
gadel ning lasikatcl on toodud vasa-
valt tabelites I ja 2. Tabelitest on n;ha,
et kolibakterioosid on iarmides kdigc
sagcdanini esin evad crincva etiopato '
geneesiga kdhulahtisused (sigadel
61,09,6 ja vasikrtel 41,696). Uldreegli-
na ncndc pahju sraiad farmides on eri-
neva lcvikusagedusega kolientero'
patogeenide liiiibid. Niion meie uuri'
mustel ( 1969-1996) vasikatcl seps;
sc puhul on sagcdamini isoleeriti 0-
gruppe 078 (24,8r) 'o l ,  0l  l9 (18,9%,),
0l  38 (10,3e/0),020 (8,9q0) ja pdrsastcl
o-gruppc 0149 (2811,),0147 (2s,2 %),
0l1r (1396),09 (12,59i,) ,015 (9,5'r i , ) .
Kolienterotoksikoosi puhul isoleeriti
|asikaieltia porsrsLclr !nhiliselt samu
serogruf pe, kuid varustaluna soole
€piteelilc kob n is€crxniscks adhesiin
antigeenidegar porsastel K88, K99 ja
P937 ning vrsikatel K99 ja F,l1. Siga
del kolienterotokseemiat pohjustavatl
ainutt  0 srupid 0l l8 {7,1c6),0i19
( i2,416) ja 0l4l(11,s96),  i lksik juhtu,
dena ka 0112 (4,89i,) ja0lae (0,796).

Kuna proiuussete kdhulaltisuste
kulg on kiire (6-24 t)ja tekitajad ta-
valiselt raviinit!l! tolLir€sistentsed,
siis uldreeglina on nende rari lasika
tel \iheefcktiivne. Seeparast !asikatc
kolibalterioosidc 1'anases prottlakti
kameetmete komdeksis on viiga olu-
t ine Sige Jootmisrrzi in:  s.o. jootmisc
hi igieeniniuercsrki  r4, idaminening
kLillaldase kogr-tse kehasooja ternr
aigeaegne joot minc. Profiilaktikaks on
soori tay ka terne immuniseeri i 'atc
onaduste tostminc t i inei€ loomrde
vaktsinecrimis€ le.l

Kolientcrotokseemia (tursetn\'e)
vastases profijlaktikas on oluline
v66rdeperioodil sigarlel str€ssivabama
sijotmise ja pid mise organise€rimi-
ne, kuna rayi  i l l ik i i re kulu tdt tu on
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praktiliselt cfeklita ning spetsii-filine
antitoksiliDe immuunprofirlaktika
PuuouD,

Teine, tunduvalt v;iikema sagedu-
sega esinev nakkusgrupp on klostri-
dioosid (sigadel 13,8% ja vasikatel
7,5%) hemorraagilis nekrootilise
peensoole p6letiku (12,8%) Y6i
enterotokseemia (sigadel 10,0%) ku-
jul.Kliinilhelt kulgcvad nad prctuusse
k6hulahtisusena, kusjuures roc sisal
dab verd vdi fibriini. Ravi ja irnmuun-
profnlaktika on efektiivsed juhul, kui
pectaks€ kinni vastsindinud looma
de jootmiscl hiigieenireeglitest.

0lulistselt kolmanda nak-kusegru
pina on esindatud kliiniliselt kiihana
avalduvad mittespetsiiilised enzooti-
lised kopsunaklused (sigadel I1,870,
vasikatcl 20,2%). Nad vbivad primaar
selt olla pdhjustatud viiruste v6i
miikoplnsmade poolt, kuid otseselt
makoskoopilised kopsukoe kahjustu-
sed ja sellcst tulenev majanduslik kah
ju on tingitudjust bakteriaalsest nak-
kusest. Loomadc suhteliselt vaikese
surevusc juures (kuni 3%), pdhjusta
vad nad loomade kangumist (kuni
20%)- Ravilul€mused on iildiselt h€ad.
Pohiliseks profiilaktikandudeks on ta-
gada igal aastaajal farmides ruumide
knllaldase ventilatsiooniga viihemalt
rahuldav mikrokliima.

Tahtsusclt neljas nrkkusgrupp on
kliiniliselt kijha ja kdhulahrisusena
kulgevad streptokokoosid (sigadel
5,4y0). Nende ravi on efektiivne- Vaa-
tamata s. 5ll,1 kapsliriliipide heale
immunogeensusele, kasutatakse im-
mnunprofiilaktikat veel v;ihe-

Esinemissageduse poolest viienda
nakkusgrupina noorloomadel tulevad
esile sa8eli krooniliselt kulgevad nak
kused - salmonelloosid (sigadel 4,9%,
vasikatel 19,l %). olenevalt hniguvor
miston nad kliinilis€h r:ibeldatavad kar
kithana v6i harvem k6hulahtisusena.
Ravi ja spctsiifiline immuunprofiilak
tika on krill eiektiivne,kuid tarje on sa
mas kllukas, kuDa kliinilisclt tervete
Ioomade vakts'neerimisega nakLus-
kandvust ci saa likvideerida.

Kuucnda nakkusgrupina leiti
spirohetoosc. Spiroheioosidest diag
noositi iarmist farmi levivat kliiniliselt
vcrise kdhulahtisusena kulgevat nak
kust - dijsenteeriat (l,oqo). Selle im-

mu0nprofu Iaktika senini aga puudub,
haigete ravi on kiill efektiivnc ,kuid
vaga kulukas.

Noorloomade iilejiiiinud nakkusi:
hemofiloose,bordetelloose ja fusobak-
terioose diagnoositi vastavalt 0,5%,
2,0% ja I,191,, s.o. nksikjuhtudel. Nen-
de ravi ja tdrje ei olc probleemne. Si-
gadele ktillah ohdikku Acti obarillus
(Haenophihts) pleumpneuno iae
nakkust ei ole diagnoositud.

Arvestades asjaolu, et Iaudanak,
kuste esinemhe sagedus on suurcl
maiiral sbltuv loomade vanusest, s.o.
ncnde passiivse ja aktiivse immuun
suse kujunemisest vanusegruppidcs,
jaotati nakkuste esinemisest objektiiv
scma iilevaate saamheks nakkuscd
vanuseSrupiti.V6rdlevad andmed lau-
danakkuste csinemise kohta suurfar,

rnides 1984 1986 (cndhed EIVI
suurfarmid) ja viiikefarmides 1995-
1997 (pohiliselt Lduna-Ees ri 00, A/S
ja talulaudad) vanusegrupiti pdrsasrel
ja vasikatel on toodud tabelites 3ja 4.

Tabelist 3 on naha, et vdrreldes
suurfarmidega diagnoositi l-10 p.
vanuste porsastc vanusegrupis koli-
ent€rotokikoosi 7,9%,hemorraagilist
pe€rsoolt€ p6letikku I 1,6% (p>0,05)
ja bordetelloosi 0,9% v6rra viihem.
Vaikefarmides diagnoo$ili pbrsastel
koliscpsist tunduyalt sagedanrini s.o.
20,4% rorra sagcdamini (P<0,01).
Kolisepsisc tunduvalt sagcdam esine-
mine vaikefarnides on p6hiliselt iin-
gitud sellest, et tiinete loornrdc koli-
bakterioosivastane imnrunisecrinrire
ei ole enam plaaniparane. Samas tu,
leb arvestada, et Eesti Agrobiokesku,

Tabel 1.  Nakkusgrupid ja nende tek;r . jad srgadel.

Tabel 2. Nakkusqrupid ja nende tekitajad vasikatel.

I 
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Ta bel 3. Lauda nakkuste dUnaamika sigadel.

3 ,1
53,3

-  l l , 6

J , \ 13,47

1,1

33,3 12.1

l5

- 2 1 . 5

ses toodetavvaktsiinon rahuldavatoi-
rneta kolisepsise vastu ainult juhul,kui
s€e on valmistatud laudaspetsiifilise-
na ning et see ei ol€ efektiivne
kolient€rotoksikoosi vbi kolientero-
tokseemia puhul.

Teises pdrsaste vanusegrupis (ll
p.- 2k.) taheldatikaigi rabelis I too-
dud nakkuste esinemise viihenemist,
sealhulgas S. choleme et typhi suis nak'
kust 17,9%, €nzootilist pneumooniat
12,1% (a P>0, 05) ja diplokokoosi
27,2% vdrla (P<0,001 ). Suurfarmides
S. s Be nakkust ei ole diagnoositud,
kiill aga veikefarmides diagnoositi
seda 57,1% juhtudel. Arvatarasti sel-
line S. r/is nakkuse mittediagnoosimi-
ne on tingitud diferentsiaaldiaSnosti-
kapuuduliklusest.

KoLnandas pdrsast€ vanusegrupis
(iile 2 k) siSadel Hheldati salrnonelloo-
se 2 l,5Eo (P<0,01 ), hemofiloose 3,296,
klostridioosset enierotokseemiat 0,1%
vdrra vah€m, Samas vanusegrupis
diagnoositi tunduvalt rohkem koli-

efterotokseemiat 35,1% vdrra
(P<0,001 ) ja mittespetsiililist enzoo-
tilist kopsup6letild<u 20% v6rra
(P<0,01). Diisenteeriat sigadel diaS-
noositi roojaproovid€ mikroskopee"
rimisel I (0,01%) juhul ja bakterio-
loogiliselt 2 (3,5%) juhul.

Tabelist 4 on naha, et vaikefarmi-
des wnusegrupis l-10 p.diagnoosi-
ti kolienterotoksikoosi 3% (p>0,0s) ja
koliseptitseemiat 28,7%v6rarohk€m
(p<0,001 ). Kolisepsise sagedasemesi-
nemine vaikeiarmides on arvatavasti
tingitud samadest pdhjustest mis pdr-
sastel, kuid lisak sellele ei ole vahe-
ma dhtsusega t€rne jootmisvigadest
tingitud hijpo- v6i agammaglobuli-
neemia vasikatel. Siinnijargselt (arya-
tavasti nabavaadikaldne) S. p/oge-
lest nakkuse tunduY vahenemine
31,7% vdrra (p<0,001) vdib olla tin-
gitud vasikate siinnitusaegsest pare-
mast hnSieenireeglite tiihisest.

Vanusegrupis I 1p-2kdiagnoosi-
ti viiikefarmide vasikatel salmonelloo-

si 5,4% v6rra dihem (p>0,05), samas
klostridioosset enterotokeemiat leiti
7,2% v6rra rohkem ( P>0,05).

Ule 2k vanustel vasikatel diagnoo-
siti diplokokoosi 3,2% v6rra vahem
(p>0,05 ja rniftespetsiifilist enzoor i-
list kopsupdletikku aga 20% vdrra roh-
kem (p<0,05) ning S. dlrl,n nakkust
ainult s,l % vdrra rohken ( p>0,05).

Tabelitest 3ja4 on naha, etvaike-
iarmides on v6rreldes suurfarmideta
enamiku bakteriaalsete laudanakkr.rs-
te osas tendents vahenemisele. Samas
pdrsastel: koliseptitseemia,enzootilinc
pn€umoonia, tursetbve ja S. suire nak-
kuse ning vasikatel koliseptitseemia ja
cnzootilise pneumoonia puhul aga
tendents SUUrenemisele.

Tooduisl sagedamini esinevatesl
naklostest kolibakterioosid (sepsis,
tursetdbi) pidurdavad otseseh karja
taastootmht nakkuse kiire kulu, suu-
re surevuse ja ravikulude naol ning
enzootiline pn€umoonia ja S. srire
nakkused tdstavad aga loomadel sdij-
tade halva viiarinduse s.o. nende kan-
gumiste naol piima ja liha tootmise
omahinda, vilhendades sellega farmi
rentaablust.

Kokkuv6tteks vaib iielda, e! kies,
olev aJtikkel ainab Lilcvaate laudanak-
kuste esinemisest viiikefarmides
( I 995- 1997) vbrelduna suurfarmi-
dega (1984-1986).  Samas ei  selSu
sellest, milline on loomade tegelik ter-
vislik seisund vaikefarmides, nende
haigestumus ja suremus kasitletud
naklustesse.

Summary
Ahout bacte al infections itl

ofspring of cattle and swine
Theftequekc! of the larm infe!:tio s

o the basis of the rcs ts of boa
teriological i yenigatio s of intertnl
oryans front diseased ot died aninals
was comparcd h the small (1995-
1997) a d large scale farns (1984-
1986). Compantiye investiglttion
shollted, that enallfants najoitl ol
the bactelial ifections have te de cl
lo decrease, anly same diseascs h cabes
and porcite such us: colisaplicaenia
0<0,01), e zootic p euno ia
(p<0,0s) dnd S. sui itfediotis hove
lnAencl it sofie Aegrce b ittcrulst.

T.bel 4. La udanakkuste dii naamika vasikatel.
Dirsioosimi$ qsedu! (*) vi$kd.l

l . t

5  r .2
t ,1

5u.l

'12.O

0

37,1
13,2

-  3 ,2

!,72
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Vdliskirjondusesl
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I

Senitundmatust hobuste haigusest
lslandil
Halldor Run6lfsson
Chief veterinary officer

1998.a. kcvadel t:iheldati 1-5 nadala
iooksul Isl.]ndil scnil u nd nratu I haigust
hobustel. tsimesed haigusjuhud ilm
nesid Reijkjaviki lihcdal paikncvares
tallides asuvatel hobustel. I,c.tgi tcata
ti b.rigusest ka ArDessyla regioonist,
mis jaAb Reijkjtrvikist idasse.Vaatama-
ra Islandil, Rootsisja Drujal lilbi viidud
uuringutele on haiguse lekkepbhjus
scn i !'eel jaanud v.ilja sclgitrmara. kuid
sclleks arralakse oleYat r'iirus.

Esimesed rerred hobus tc h,rigcsru
mise kobtaon pirit 10. v{rbrLrarist.2l.
vccbruaril keelustari hobLrst." eksport
Islardilt ja 27. veebruaril kLr hobusrc
tallidevahcline liikunriDe. S€ni on ol-
nud haiguse leviareaal iks saarer i ig i
edelapiirkond, kuid scni seletamatul
pohiusel on haieus levinud ka
Arness,vsla piirkonda. ^ rv akse, er 80
000 hobusest loivad olla nakatunud
umbes 4000looma. Scllc haigusr ar
vele on kantud ka nclisurmajuhtu.

!pizootilised
lsearaSused
Esimesi haieusjubte l ihcldat i  veeb
ruari  keskel Rei jk javiki  l i i rkonnas.
Kiiesolevaks ajaks on haigus lcvinud
cnamikesse kriladesse ja hobusekas-
vandustesscsaare l0una- jaedelaosas.
Suurem osa saare territooriumisl on
recl haieuscYaba

f laigusetekitaiaks arvitirkse olel,'at
yi i rus,mis vaib lcvida ni i  kontaktnak
kusena kuika mitmcsugustc i i lckan
d€faktorite ja siirutijatc vahendusel,
kaasa arvanrd inimene. A n'atakse ka,
et v i i rus vdib lcvida tuulega, sest on
r i ibeldatud hobustc haigcstumisr ka

tingimustes, kus kaks esinest nakatu-
nisvaimalust olid rilistaiud. Haigus
on leyinud hiiSctc hobuste paikre-
miskohast l0 kilomcctri kaugus ele.

0n uuritud, kauaks vaivad hobLr,
sed jiiada haigusetekitaja kandjrks
piras I  k l i j r i l ist  ter\ ' istumist ja kuipi
kaks ajaks jiiijb saastatuks loomrdc
vahetu keskliond. Senised tabclepan c
kud lubavad jtrcldada, et klnniliselt
lerristunud hobuscd jaii\'ad haiguse-
tekitair kandiaks vccl2 3 nedalaks.
\'!liskcsUionnas rdib haigusetekiraia
pcrsisteeridr l|mbes I niidalar.

Kliinilised tunnused
Haiguse inkubatsioonistaadiun k€s-
tab 2-8 pi ieva. Enamik hobuscid
pdeb hrigust kcrsc \,ormina (kerge
palavik, urmasus), mincl loomal \'aib
aga tekkida ka ki rs. palafik ja nad on
isutud miru p:icta. llanei juhul on hai-
gel hobusel trkkinLrd raskekujulnre
leukopeenia. Uksikluhrudel on tahel-
datud selliseid komplikatsioone nasu
kool ikud ja kdhulaht isus. Hingarnis-
elunditc tabandumine ei iseloomrsta
haigust.  Enrmikul juh!1 loomad ter-
f  is lusid 2-3 pi icvasc kl i in i l ise pade,
misc j i rel  j r  vaist lushobusedpoardu
sid tae;rsi nornr3alsere treeninguie
juurdc n:idala kunikiimne p;ela !r-
rast- ,\ I anel nraral tek(is eklampsir.

Patoloooilis-
anatoorfiilised
muutused
Koige ise)oonnl ikumaks tunnuscks
selle hrigusc korral on peensoole ti-
maskesta hLipcrccmia ja vcrc\,alunlid.

Hisroloosi l isel  uur imiscl  t i iheldat i
so!,lehattude ja -kniptidc rpil.elirak-
kudc a troofiat. Enamiku parob ogilis -
te muutusle, nacu neerutursc, lahju-
scks voib olla brkteriaalne nrkk'rs.

Diagnoosimine
Toimub scni ainul t  k l i in i l ise pi ldi  alu-
sc).  DifcrcnLsiaaldiagnost i l isch ruleks
arvestada l is ier ioosiga, mis vi ib lek-
kida sellel aastaajal, kuid listerioos esi,
nrb ainrlt uksikiuhtudcnir.

T6rjemeetmed
27. vrrbruarilkeelust:rti nii igls'rgune
h obLrs tc tallide\.ahelin€ liiku m in c s.x -
fcl kui ka nende eksport. 18. mliflsil
m:ii ratlcti haigu se lelikutso on ii kcc -
Iat ihob!ste l i l ia ! i iminc selhsr rc-
gioonist ,  kuid loomade sissctoonriDc
ol i  Iubalud. Kbik bobusrc l ran\pordi
yah.ndid desin fitsecrit i. Idasi ma.rirt
lct i  hairusest ohustatud tcni toor iunr.
Liur imised hai.quse rt i {J loogia vr l i i
selgi tLrmrscks jatkuyad. Sel lek\ i 'ar i l )
ol la vi i rus, mis on lc.vinud Euroopa
n00usre popurarsro0nrs.

Taani vet€r inaLrrr .r . t i  aDdDrerl l
hr iscstus Is landi l t  Taani .kspordiruJ
seitsmcst hobuscn kuus taol issc hir i -
gusesse, kuid sc.. i  tahtustanud ho
busekasYnnduse ulejiinud 30 loomir
haigestumist.  Sama5uqune inibrnrr-
sioon on tulnud ka Rootsist  ia Saksa-
maah. See lubab ol .rada, rr  !ur0ot ir
hobuscd on ulmuunscd scl lc haigLrsc

Refereerind I iisup Alaot s
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Peensoole bakteriaalne iilekasv
lams Company materjalid

Seedetrakt koosneb mitmest osasl;
iilaosa moodustavad suu, neel, soagi-
toru ja magu; keskosa koosneb peen
soole osadest (kaksteists6rmiksool,
tiihisool ja niudesool) ning viimase
osa moodustavad jamesoole osad
umbsool, kaarsool ja p:irasool.

Tavaliselt on terves rormaalses
soolcstikus palju cri tiiiipi baktereid ja
erinevale bakterite vahel valitseb tasa'
kaal ("pahade"bakterite ja soolestiku
jaoks "heade" bakterite yahel). Haigx-
se v6i sobirnatu dieedi tagajarjel vdi-
vad "pahad" bakterid iile kasvada ja
saavutada iilekaalu "heade" bakterite
0le. Kaks bakterite populatsiooni on
ntrid tasakaalust valja viidud ja selle
tagajarjeks vdib olla fiisioloogilise sei-
sundi halv€nemine koeral (disbalansi
p6himate). Uks csimesi SIB0 G,lldl
i |estinl bacte aI otreryrowth) t\!nr'u-
seid onkdhulahtisus.

Mis on SIBO?
SIB0 all m6eldakse olukorda,kus soo-
lestiku normaalse mik.ofloora tasa-
kaal on hairitud (eriti peensoole iila-
osas); bakterite arv on kas suurenenud
vbi asuvad nad vales kohas (vdi mdle-
mad juhud).Anormaalse mikrofl oora
hulgas on tavalisclt liigid, mis kanor-
maakelt elutsevad selles piirkonnas,
kuid v6ib esineda ka liike, mida tava-
liselt peensoolc tllaosas ei lcidu. SIB0-
ks loetakse seisundit, kui paastunud
koera kaksteistsdrmiksool€ vdi tiihi
soole proksimaakest osast vdetud ve-
delik sisaldab rohkem kui I00 000
bakterit/ml.

SIBO on ta!"liselt mdne tcise hai-
guse r'ai diisfunktsiooni lagaj:irg. Bak
terite koguse suurenemisel peensooles
vdib olla paljr.t vdinalil&e p6hjusi, nagu
nailekr pankrease fu nktsiooni Hiired,
bakteriaalnc enleriit, IBD (/r_ta,r a
rot, bol,e/ /irease), viiruslik enteriit,
maksahaigused, halvasti seeduv di€et
voi hiljutine dieedi muutmine. Ano
r€ksia, igasugune k6hulahtisus ja soole
limaskesta haigused (malassimilat-
sioon, puudulik limaskesta barjaar,

kehv immuunsus) paisk.vad samuti
mikrofl oora rcgulatsiooni scgi.

Inimestelon SIB0 seotud sooles-
tiku halva moto orikaga, soolesisu pec-
tumisega, mao happesusc alanemisc-
ga voi teadmata pohjustega.

Millised on 5lBO
kliinilised tunnused
ia kes haioestuvad
3tBo-sse f
SIB0 kliinilisleks tunnusteks on
d ja116a,steatorrda Gasya seedimatut
ja v6imalikkaalu kadu n:il8use tattu,
mis on tingitud halvenenud rasvade
seedimiscst ja imendumisest,samuti
ka viihenenud valkude imendumiscst.
Uurin8ud on niiidanud, et 80'stkroo-
nilise kdhulahtisus€ all kannatayast
koeras! (23-st eri tdust) 411avastatj
peensoole bakteriaalne nlekasv
(RUTGERS el dl. 1993). M6nikord on
raske kindlaks teha, kas SIB0 on ka
hulahtisuse tekkep0hjus vdi tagajarg.
Monedel kocrrel ja real t6uSudel on
eelsoodumus SIB0 arenguks.Arvatak-
se, et saksa lambako€rtel on osaline
risk SIB0 arenguks, kuna ncilonkal-
duvus haigestuda sooltehaigustesse ja
neil on keskmisest madalam seerumi
I$ tase {\{HITEBRIAD et al 1984,
BITT ef al l99l ).

SIB0 tagajiirjcl tekkinud pato-
filsioloogilisteks nuutustcks on bak-
terite ja nende produtseeritud sekee-
di poolt pohjusratud pecnsoole lilnas
kesta otsesed kahjustused, mis oma-
korda mbjutavad sooletegcvost.

Millised bakterid
v6tavad peamiselt osa
SIBO viilia-
kujuneniisest ?
Erinevad uurimishilemuscd neitavad,
et "pahadest" bakteritest oo sooles
fthrs imad Staphllococcus, Strepto-
co ct us, Pasteu rella, Pep to s t rc | to c a cd15,
Salnonella ja Esheichia coli. Soolele
"headest" baktcritest on pcarnised
Bifdobacteriunr ja Loctaba.i us
(!vlLlARD rl dl. r994).

Kuidas me saame SIBO-
ga koeri aidata ?
SIB0 diagnoosimine ei ole kcBekuna
l6pl ikku kl i in i l ist  uur imismeetodit
pole olemas, scetattu peib rayijargi-
ma jargmisi p6himalt€id:

1. (6r$ldada algpdhjus, kui vai-
malik.

2. Saav utada kontroll bakterite nle-
kasvu iile antibiootikumide v6i frukto-
oiigiosahhariididega (FoS - eiline
snsivesikute liik,trrto = puuviljasuh-
kur, ol{p = mitmed, soc-rlrarrdes = sii-
sivesikud).

3. Alandada osmootset koormust
madala rasvasisalduse ja kergcsti see-
duvadieediga.

Millised peaksid olema
peamised toitmis-
besmiroid soole-
haigust-e korral ?

l. Soolebakteritc populatsiooni
normalisecrimine.

2. Soole Iimaskesta tervikliktuse

3. P0lctikuliste reaktsioonide lee-

4. 0maslanatute toitaincte (lipii-
did) kasu tamisest hoidumine.

Kuidas me need ees-
margid saavutame ?

l. Si lnrts i  scistes haigusega, mis
virib katkcstada normaalsed assimilat,
siooniprotsessid, on eesmi'rgiks pak-
kuda v0imalikuh painat sd0tmist.

2. Luua "headcle'baktcritele palju-
nemisek soodne kesl<kond (toita"haid"
ja nahasuruda halbu baktereid).

3. Pea meclcs - scc koik ei ravi
haigust, kuid avaldab positiivset moju
haigusega kaas neyal€ sekl] ndil€.

Kuidas me saame toita
"hiiid" baktereid?
Fruktooligosahhariidid m6jutavad
positiivselt SIB0 all kanncr.rvare koer-
te soolestiku bakteripopulatsiooni.
FOs i l  on vbimc suurendada headc'
bakteritc hulka "halbadc suhtes

Eesti Loomaarcttik Ringvoade 1gg8,XXtV,4 
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(rcbalansi printsiip), kuna dieedi
koostisosad majutavad otsesehbakle

fOS on tavalised srisivesikud, nis
sisaidavad glukoosi molekuli, mille
killge on kinnitunLrd kaks vai koln
fruktoosimolekuli. F0S on knllaltki
tavalis€d ja neid lcidub mitnesugus
tes s66davates taim€dcs (n;iiteks ba-
naanides, odms, kiiiislaugus, sibulas,
tomatis, asparaaguse juurtes, jeruusa-
lemma artisokis, nisus, mees ja pruu
nis suhkrus). Toiistuslikuit saadakse
fruktooligosahhariide s€€ne (.,llpcr'
gillas rrger) ensiiilmide toimel suhk
russe. A. ,*er on tavaline,loodusli
kult esinev mittepatogeennc organism,
m ida on pikka a€ga ohutult kasutatud
toiduainetetoiistuses- "Siinteesitud"
I0S ei erine taimedest saadavat€st loo
duslikes t frulto oligosahhariid idest.

(uigj Aneerika lenniklo oma!oi
tudc tiiiistus€s on FoS suhleliselt uus
ko ostisaine, on see laapani toiduaine
tet6as tuses juba pikka aega kasulusel
asendamatu konponendina ja seda
vbib leida rohkem kui 500 s €ri too
tes. USA s kasutatakse I0S handira
linnukasvatuses.

Nagu iiksk.ik millise organnni
puhul, oleneb bakterite kasy suuresti
toiduallikast. snsi\,esikud on bakteri-
tele oluliseks toiduks ja erinevate sn-
sivesikuteallikat€korral on t:iheldatud
erinevusi bakierit€ kasvu kiiruses. Te
gelikulron kindlaks rehtud,et F0S ka
sutamire toidulisandite ko ostises lin
nukasvatuses viiheneb Sal,roaella g.
koloniseerumine seedetraktis. Samu
ti on edr*aid IOs uuringuid labivii-

V6imemetabolis€eridaFOS Bakteri"kasulil&us"

Lt:tttobatillt6
Difdobactufio

E. coli

+

dud inimestel ja rottidel.WILLARD rI
al. (1994) andmetel on sarnaseid tu-
lemusi saavutatud ka koer tel.

l0S on energiaallikaks "beadclC'
so ol€bakteritele, aga nrit!c "pahadele'.

Nende uuringutc tulemused toeta'
vad l0S kasutamist l€mnik-loomatoi-
tude valmistamisel koertele, kcLlcl
kahtlustatakse vii on diagnoositud
SIBO.

Eukanuba Veterinary Diets
Low-Residu€ Formula sisaldab [0S,
Dis aitavad stabilis€erida soolcstiku
bakterit€ kolooniat. i,ow-Residue
Fornula pikaajaLisel sdatmine v6ib
taSada "I0S kaitsva kilbi" mitmes -
gustekorduvaten1ao soolestikrhaire-

Kasutatud kirjandus
,A?T R. ,r|', N,4RTIES /., -RLITGINS fl.

C. eral. ( 199 I ) Relative IgA delicient)
a d snal l  i  testhdl ban(r ial
at'ergrovrh itt Gtntut nephcrd
dags. Res. \tet. Sci.50:106-111.

-RirTGtRS H. C, r/"r{r0Rl4., .S/MP.S0]V
K. Il. ( 1993) Bicterial orcrgn\ th i1
.logs trith chrouic i[estindl diseal?. ].
vet. htcnl Med.7: 1i3

\1IHITEBREAD T. ]., BATT R. }1.,
GARTWAITE G. (1984) Reldt;re

defcie t)afset tll lgA itl lhe Cenwn
shephe dog:AbreeA ibtlor Mliry.
Res.Itet. S.i. 37: 3s0-352.

I{ILLARD M. D., SIMPSON rR. 8.,
FOSSI/M L I11, et  aL (1991)
Chanctetization of ranrally
derelopitig snnLL i testinal baturial
arcrgrowth i l6Gennon sliqhe l
dags. JAVMA 244: t20t-1246.

WILLARD M. D., SIVPSO-N R. J.,
DELLES E.K.,etd.(1991) Efects oI
dietary suPPlenrc tdtio offr cto
aligosahharides o stndll intestinl
bdctetial oreryrctrth it do{\. Anl. I.
\bt. Res. 55 (5): 654-659.

Terminid
anoreksia: isu kndu, isu nahasr

st ja/rnikihuldhtisusc pnltils soalc litnas
ke5ti (sooleln letakk de) pdlet iliu tattu:

rnalassimilok io o n: seedut I tise k|?-
dntntL1s) id i eviurlLe putul ikku\;

stest or 6.1: su u r t e s kii L 6 te s s e e d u n
ta nsr rcljnheidet':s. Rd-n'a 5erduttntus.

Talkinud Katrin Toss
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Eesll Loomoqrsllde Uhlngus

Pohja- ja Baltimaade loomaarstide
iihingute presidentide koosolek

Foto 1. Vasakult EggertGunna15on (lsland i Loomaa rstide tlhingu president),
Erik Kjellgren (Rootsi Loomaarstjde Uhingu president), Toomas Tik ts,
Mi l ius Jona5 (Leedu),  Petras Maciulskis (Leedu Loomarst ide t jh ingu
president),  Lars Holsaae (Taani) ,  Eir ik M?rkholm (Norra),  Nielr-Ole
Bjerregaard (Taani Loomaarstide Uhingu president), Kalevi Juntunen
(Soome), Knut R?nningen (Norra Loomaarstide Uhingu presiden0,Timo
Estola (Soome Loomaarstide Uhingu president) ja JurisTolpeznikovs (Uti
Loomaarstide Uhingu presiden0.

Toomas Tiirats
ELo president

Jarjekordne igal aastal toimuv nn. pre,
sidentide tajijkoosolektoimus Reltjavi-
kis 9. nail 1998. Koleegidele neelde-
tuletusek, et taolise iirituse korralda-
jamaak on jarg€miidda ii](s P6hjamaa-
desl. Se€kord naitasid oma kiilal;slah-
kust iiles islandi loomaarstid. Tiinu koi-
leegidem6istralesuhtumiselednnestus
leida rahaline kate ka eesti esindaja sdi-
dukuludele, kohapealsed elarniskulud
kandis Islandi Loomaarstide Uhing.
Selline erinevaid riike haarav iihe eri-
ala esindajate aastaid kestnud koostdd
on u kaalnenahtusniiEuroopakuika
maailma mastaabis. Jaiest roblem on
tunda, et Pdhja- ja Baltimaade grupi ar-
vamusega arvestatalse ning grupi toe,
tus mdnes olulises kiisimuses on sageli
kaalukeeleks Euroopa reteinaarpolii-
tilisel maastikul.

Reykjavikis juhatas koosolekut ls-
landi Loomaarstide Uhingu president
Eggert Gunnarson. Kdigepealt kuulati
era iga naa esindaja aruanne jooks-
vatest aktuaalsetest veterinaarsetest
probl€emidest. Uldistusena tuleb mer,
kida, et Pdhjamaad rahutasid looma-
kaitsealaseid probleeme, antibiootiku-
mide kasutamise reguleerim ist, eetika
kiisimusi ning Uhingute tdijs teatud
iimberkorraldusie tegemist. Balti-
maad informeerisid omakorda vajaka-
jeamistest veterinaarhariduses, iim-
berkorraldustest riiklikus veterinaar-
struktuuris ([esti) ning erinevatest
kAimasolevatest koostijatprojektidest.
Huvipakluvaim on lati ihingu koos-
tatdprojekt taanlastega luua 6ppeors-
tarbeline kliinik veterinaariareadus-
konna juurde, kus tiiittaksid parimad
praktikutest eriala speisialisrid, kes

viiksid l?ibi kn oppetoiid. Nimetatud
himesed valitakse konkursiga ning
kaik labivad ka valjadppe Taanis. Tiiij
onjuba niikaugel, et piaanitakse ava-
mist 20. okoobril I 998. Leedu kollee-
gid olid huvitatud neidistaudit6rje-
plaanidc saamisest oma analoogset€
plaanide *iljatiiiitarniseks. Norra kol-
leegid olid lahlelt valmis endi ornad
inglise keelde tOlkima ning leedulas-
tele saatma. Soome kolleegid infor
meerisid Pbhjamaade Yeterinaaria
Kongressi organiseerimise sujumhest.
Kinnitati ,4.td Vettinaaitl Scantli-
']dviaa majandusaasta aruanne. Am-

tati Euroopa Veterinaararstide Faide
ratsiooni puudutavaid kiisimusi. Toe-
tust leidis seisuloht loomade aretuse
ja Ioomakaitse kilsimuses, et liikidele
mitte omaste piirilike iunnuste repro-
dutseerimine on taunitav ja igalmaal
peaks olema digus keelustada vastava
matetali imporL Ulemaailnse Veteri-
naaria Assotsiatsiooni tegemhle jru-
res raiigiti antibiootikumide kasuta
mise keelustamisest kasvustimulaalo
ritena ning iihine oli eitav hinnang sel
les kiisimuses. Jiirgmine koosolekleiab
aset aasta p:irast Norras,

I  
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Foto 2. Osav6tiad vulkaanilisi pinnavorme uurima' Foto 3. ls landihobune.

Foto 4.Geisrid.

6iendus
Kaesoleva aasta ELR teises numbris ilmunud Jaagup Alaotsa artiklisse on jaanud kahetsusva?tselt

m6ned eksitavad triikivead.
Nimeltrahastatil99T.aastalnaldeshaigusteinstituuditeadrsteemasidSS0000.,nitte38000.-kooniga,1998.

aaslaks maiirati parasitooside uuringuteks 610000. , mitte 61000.- krooni ning sellest summast antr muude
nakkushaiguste uuringuteks 260000.- , mifte 26000. krooni.

Toimetus wban.lab autori jq lugejate ees.
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Eesti Loomaarstide Uhingu juhatuse
koosolek

Eesti Loomaarstide Uhingu ju-
hatuse koosolek toimus 16. juunil
1998. Kohal viibisid I Tiirats,
,L Kabrits, u. Laidvee,l Kala,0. Peetsu,
R.Raja.

Paevakorra esimese punktina an-
dis T. Tiirats iilevaate ELU 1998-a.csi-
mese poolaasta tegevusest. Yastavalt
iildkoosoleku otsusele jatkas vctcri-
naarteenuse hinna kujunemist aru tav
komisjon (A.Viltrop, T. Tiirais,l. Luht,
L. susi,l0rav)akliivseh tiidkoosole'
kuidning jdudis mail6puk teatud tu-
lenini, mis nnndseks on avaldatud ka
meie ajaldrjas. Kuuludes loonaarsti-
teaduskonna dckaani julitud juubeli-
ijriluste korraldamiskomisjoni on
T Tiirats olnud isiklikult vastutav kon -
vercn!si"yeterinaarmeditsiin'98"teh-
nilise korraldanrise eest. Toimudes sa-
maaegselt teaduskonna juubeliiiritus'
tega on ka kaesoleva aasta konverents
piihendatud leaduskonna 150. juube-
lile. Kooslitii Tartu Niiitustega konve-
rents naituse korraldamiseks on lc-
pingulistel alustel. Seega omajaSu te-
gemist ndudis aasta algul tepingu ja
eelan-e arutclu ning ettevalmistamine.
Lepingu pdhjal vastutab ELU t Tina$i
isikus kogumiku materjalide triikki
toimetamise, lektorite kutsumise,
locngute ajakava, loomaarstide infor'
meerimise ning sponsorilega labiriia'
kinise eest. Tartu N;iituste hooleks
jiiab tcmaatilise nailuse organ;e€ri"
mine ja kaik sellega seonduv Palluma-
jandusministrilt on taodetud ELU rah-
vusvaheliste liikmemaksude tasumist
(WVA ja FVE kokku 45 000 k). Loo'
detavasti leitakse vdimalus toetuseks.
Vaslaseliuhul on nende maksude ta-
sumine suuresti kiisilav Raha on taoF
lclud Ptr'l-st ka jooksva !€terinaarsea-
dusandluse (kommenteeritud Euroo-
pa Liidu regulatsioonide valguses) trii-
kis avaldamiseks ajakirja vahelehtede"
na. Esmased liibiraiikimised asekants-
ler R. Sankiga on peetud. Tocnaoliselt
v6ib loota positiivset tulemust hooli-
mata erinevast arusaamisest projekti
sisulisest kijlJest (rohkem v5i vahem

euroasja). 0ritaminc korraldada
tiiiendapel on sel kevadel andnud
vahe praktilkt tulenust. VeterinaaF
inspektoritele mdcldud kunuste kor-
raldamiseks taotleti toetust, kuid pa.
berid ringlevad siiamaani kusagil.
Miirtsis toimus iihepaevane seminar
USAlektori H. J. Bessoffi ga,kes r:iilkis
lehmade reproduktsiooniprobleemi-
dest ja mastiitidest. Eksprompt etle-
vatmisena korraldatud seminari puu-
duseks jiii napp info levitamine. Jiir
kuvalt on tegcmis t ajalooliselt ELU -le
kuulunud kinnistuga Elvas. Maja cest
saadudEYP-d (47339 EVP krooni lae-
kusidjuunis t997,millal kurss oli cri-
ti kbrge) tekitasid praktiliselt praegust
kurssi arvestades olematu, kuid pabe-
ril cksisteeriva kasumi arvepidamis-
se. Krundi tagasitaotlus on agntaker-
dunud detailplaneeringu puudumise-
le ninS kui see j:ieb sotsiaalmaaks ise-
gi lhingu omanduses, kaotab taotlus
praktiliselt m6ue. Loobutud on cnne
soda iihingule Tartus kuulunud maja
eest kompensatsiooni taotlemisest,
Ekspertide arvales on dokumentide
puudulikkusest tingitud positiivne
koht-rlik Iahend kiisitav ning kompen-
satsioon ei iileta erili eeldatavaid as-
jaajarnise kulusid (tegemist ainult vlii-
kese majaga, mitte kinnistuga). 0lulis-
test aasta algus€s plaanitud valislahc-
tus test on kiiidud Rerykjavikis P.hja-
ja Baltimaade vctcrioaararstide rihin-
gute presidentide koosoiekul ning
Euroopa Veterinaara16tide Fijderat-
siooni suurfoorumil Lissabonis. M6-
lemad reisid leidsid aset maikuus,
kusjuures t Tiiratsiltuli seal esineda
ja ctte valnistada mitmesuguseid ees-
ti loomaarstide hetkeolukorda tutvus -
tavaid materjale.ElU napid rahalised
vahendid ci suuda katta selliseid ko-
mandeeringuid, secga omajagu eneF
giat kulus finantside leidmisele. EIU
csindajana oli T Tiirats kaasa haara-
tud ka P6llumajandusninisteeriumi
poolt labiviidnd riigi veterinaarlabo-
ratooriumide reorganiscerimise prob-
leemidesse- Komandeeringud Tallin-

nasse aruteludele ja konsultatsioonide-
leveterinaarseadusandluse cttevalnris-
tamise raames on muutunod kiillnlt
sagedaseks. Samas on iileilldine r;il-
jund visa tulerna ningkahuks ei sbltu
see ainult nreist. j;itkatud on tradit-
siooni kilia csincmas maakondades
loomaarstide ndupidamistel, viimati
Rakvcres LiAne-Virumaal. Koostiidd
on alustatud konsulcntide iihinguga
ning aktiivselr osaletud noustanris-
alaste kiisimuste arutelul (koos R.Ra-
jaga osales t Tiirats asjast huvitatud
organisatsioonide ndupidamisel-se-
minar;l). Kaesoleval hetkcl puudub
meie ajakirjal veel peatoimetaja,seega
vastutab I Tiirals ka ajakirja koklu-
panemjse eest. Tahaks loota, et see koht
ikkagi tiiidetakse. Vastasel korral on
raske ajakirja sisulisi kvalhceti tasta.
Ajak]'rja Atta veteri arin Bltltica ji".
jekordne number on ilmumas, millc
materjali cttevalmistaminc on ydtnud
omajagu aega. Esimesc poolaasta sei'
suga on iihingu liiknenlaksu lasu nud
cd 300 loomaarsti, mis iihingu rahali-
scks seisul(s annab kijllalt tagasihoid-
likku iulenuse. T6cnaoliselt jriiib liik-
meskond aastal6puks 400 juurdc, li-
saks pensioneerun ud loomaars tid.

Tuleb tddeda, et cclpooltoodud tc-
gevus on enatrasti sclline "kulissidc
tagunc"tijij jajaiib sageli iihingu lihc
liikmetelc markamatuks. Tahaks roh'
kem, kuid samas on koik iihingu kon-
toris hdivatud inimesed pohikohaga
h6ivatud mujal. T Tiiratsi, kclle pahi-
tiidkoht on fijsioloogia ap!etoolis,
plaarides on 1;ihikuudcl kaitsta viite-
kiri, lisaks kordineerida Rootsi Eesti
teaduslik-praktilist koostii6projekti
ning olla t€gev Pharc projektis. Birtit
Aasmae on farmikoloogia 6ppetoolis
ning IngridVeske f rrasitoloogia appe-
toolis. Tahes tahtnrata iaeb seliise to-
peltkoormuse korrnl m idagi tegematA
v6i eikuku koik nii hasti valjakui alg-
seltplaanitud.

U. Laidvec tcSi ettepaneku saata
maakondadesse nimekirjad liikmc-
mlrksu tasunute kohta ja lisaks koophd

' 
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kilisil€ juhatLrse liiklnetel€.
faelakorra teise pxnktina tutvus'

tas T. Tiirnts lalminud ELU 1997. ma-
jandusaasta amannet. Lehtxdes veeb-
ruar ikLrus hinrLrnud Draksuameti rc
visjonist ,  mi\  hindas uhingu 1997.aas
ta rlramrtupidamis. korrrlttsr:ls j.r
naLLet€kohaseks, otsustati allkirjastada
vastav majandusaastaaru!nnc. Lisaks
tutvub tLU revisjonikomisjon omakor-
da raamatupidamise algdokunentide-
ga.ing csitab rcv isjoniakti Juhatus€l€
hil jemalt septernbrikuu jooksul.

Kolmanda piicyakorrapunktina
arutati klfja Ul€maailms€lt \reterinaa.
ajaloo Assolsiatsioonilt,milles kutsuti
ELIJ d nlcs nhilcrra seLle organisat-
siooniga ning oldihuritalud kaastbbst
jiidvusLamaks nleid puudutar"tlete'
r jl]aarajaloolist naterjali. leLnevalt ol j

t Tiirats palunud clspertarvamust
frol E. Erritsa kiicst. Uhingu j[halus
oli naus, c! iihing kui s€llin€ €i teaks
olema scl le organisrts iooni l i ige. Ar
\'€stades ln€ie lo o maarstkon na v:iikc
seantlisust ja eriti finarts€ piisab
tii€sti, €t Eestit esindab kolleeg
E. ErniLs,kes on jLLba nillletatLrd orsa-
nisatsiooni Liksikliige nirg t€eb aktii\-
sclt koostbdd rahvxsrahelis€lt reter i-
naatajaloo vallas.

Neljanda piieyakorratLrnk(ira
arutleti nduandetegey]rs€, naruandc ix
veterinaarteenuse illc. l adeti problce
mide ol€masolu. lirgnevalt m.nineaid
natteid.Eiatesteerl ta r6ustajaid.d
alaliselt, r,aid kui pedagooge. Korsu-
I€nditao garanteerib !iisava palga, loo-
maarstitijii mitte. Ndustamin€ ja loo-
naarstita0 saavad ntuna paralleei-

sclr, kuid l]cid ei saa kol](u s€gada jr
nhildada. Konsul€nt ei saa teqclcda
riiklike td6.t€ga. Hea hons]rlc.t ]iiib
konklrrentsjs igal jxhL !calc.Juhrtus
vol i tas l .Kala,R.Raja ja tTi l ratsi  csi i
dama ILLi d t i jbkooso]ekL lL j rul i l
kons lcnrid. ohirgu €sindrjategr.

Kohalalgatatud kiisnnxst€ raames
arutali vaimalikl(u transpo livahen
ditc ostu loomaarst i le t€atud soodus-
tuslcga.Varilnte on rtlnexl,kuid as-
jaajamise t€e eesm:irgi sxa\.'rLamis€ks
s egan€. Igal juhul on vaj.r m.rcr.disi

\hstavalt txdengite alaldus!'1. l]l
sustat i  toetada Y kursusc lopuahurL
1000.- hroo.;ga

Prctokollis jd rcferctis
Ingtid veske

ELU koostiiiist Eesti Konsulentide
Uhinguga (EKU)
Iuba 19.mail t99s toimunLrd polluma
iandLrslike mittetuiundus iihing utc sc
minari l  (El ,U poolt  osaLesid R. Rajaja
I Tiirats) tadeti yajadust koostd6 j;i.
rele ErU ja EKU vahcl. Aktuaalsen1a
na nilhti vajadust delails€lt arutada
n0Lls tamisc^'c lcrinaar teenuse d€fiDit
s ioon j  ja loomaarst id€st niunajate
edasist  rol1i . l1.  juul i l  lc idiski  asct vas
tavate uhingut€ esindajatc tdijkoos
olek. Elri'd esindasid l. Kala ja
r Tiirrts, EKU d Kristel lalik ja R€nr
Pent. Arutlcti konsulentide kodulehe'
kriljr tcgcmist internetis. Leiti, el olu-
l inc on ira tuua maakondade lSikes

litsentseeritud loon1 arstide kontakt
andmed. Lisaks igasuguscd \.€teri
naarscd lingid. 0tsustati, et tootjatelc
suunatud loonaterlishoidu puuduta
va l€h€k0lje yalmirllke €est seis ab hea
l.  Kala,kes otsib endale ka abi l is ikol '
leegide seas t s€lle nlesanil€ teitmiseks.
EKLI toctas igati ELU algatLrst korral-
dada jooksva kommenleeri tud sea'
dusandluse avaldamist lesti Loonl.
arslliku Ring!aate vahelelrtcdcna ja ka
craldi  per ioodi l ise broi i i r i r inr.  !KU
oleks valmis osalema sellise infona-
terjali 1cl'itanisel. Elavat arutelu p6h-
justasid maisled naunndeteenus 1,cr'

$/r vetcrinrrf lccnus. Jauti Lihis€Le aru-
saamiseLc, cl naustamisrahasiil ei to-
hiks kasul ad.l rnvitd ode teostaniscks.
Kahe te€nus€ iihendam ir c Llhcs isiku r
on taicsr i  nldeldal kuid taenaiol i \c l t
hald(ib uks varsti segama tcist ning
loomaarsLi l  ILr leb t€ha val ik.  S€c tas
tab cickiiivsustia tagnb pLisinlisckon
kurentsis. Kuid iLna koost66ta nau\
taja la ravltilild Lrgera loonuarsti ra
hel on edu moelda atu.

Toiln!nnd koosotek ei jil:i kindhsti
viimascks, andes rnatlemisainet nins
idecsid cdaspidiseks koostodks.

Tooutis Tiitdts
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Suvepdevad Osterbys
Selleaaslased Eesli Loomaarstide
Uhingu suvepaevad toimusid 17. 18.
juulil la,nemaal Noarootsis osterby
rannas.la oh imet - vahemalt laane-
rannikul s;iras scl ajal m6Dus suvine
p:iike. Usna uskumatu, kui arvestada
meie sellesuvist kliimat. Tuleb jarje-
kordseh tunnistada, et kdrgcmad jdud
on loomaarstid oma kaitse alla vatnud.

Regisireerininealgas 17. juL ilkell
15.00. Eelregistreerunuid oli sel aastal
arvukalt - rervelr 60. Kokku reg'st-
reerus 105 taiskasvanut. Lapsi ei luge-
nud keegi, neid olilihrsalt patju. K6ik
osavdljad said kacla suvep?ievadele
sobiva tarbeesemc - pudeliavaja.
Pc.rle hingekirja saanist v6is igaiiks
valida endale sobiva telkimiskoha ja
nautida kaunist suveilma. )ulgemad ei
polanud iira ka veikest suplust kiilnas

(ell 17.30 toimus pidulik rivistus.
Avasdnad lausus El.U president Too'
mas Tiirats,kes markk era,et taas on
suvep:ievad ilrna vihmata ra avaidas
lootusl,et see traditsioon jitkuks. Tiii
seid iutte aeti seekord individuaalselt
kuluaarides. Lipu heiskasid Looma
arstitcaduskonna 150. juubelit silmas
pidadcs dekaan Madis Aidnik, korral
dava maakonna poolt ldflu Erik ja
ELU auliige Ulo Puusepp.

Enne pingeliste spordivrlisduste al-
Sust viimaldas Pharmacia&Upjohn
kdigile viikese'dopingu"booli ioi.Ia
siis laks lahti v6itlus eluja surmapeale.
Vahemalt seline mulje jti kijieveo fi-
naalis, kus vastastil&u olid kakr iiiirmi-
selr tasav?igist vaistkonda - Tartumaa
ja Jarvamaa csindused.Tundus, ctraist-

lus tuleb lapetada viigiga.Viimasl jfiu'
du kokku vdttes suutis lirtumaa\'.ist-
kond siisk;i'aiiaau endale saada.

Traditsioonilise varkpallivdislluse
v6itis seekord lnterfarni viistkond
koosseisus Jiiri Kasper,lbivo Novandi,
Andrus Allas ja Lauri Kasper Teoree-
tiliselt said nad aastlks rendkarika
ornanikuks, praktiliselt aga toimub
karika nleandmine hiljem, kuna eel-
mise aasta vditja lbrtunaa esindus
unustas selle lihtsalt kaasa vatmatr.
Toinrus veel ka kombineeritud teate-
rdisdus ja munahcide.

Peale pingelist sportimist sai i8a'
rjks pisut hinge tdmnata ja juba sat-
tiski end valmis ansaurbel, mille saa'
tel keerutati jalga varnr"lgeni. hntsu
vaheaegadel t:inati sponsoreid ja jagal i
auhindu Auhinnafond oli seekord
tdesti pbhjatu. Naiteks jagus nanni ka
esimesele eelregislreertale. lhnts ja
trall kestis varahonnnikuni ja naned
ci saanudki sbba silmale.

Jirgmise p;i€va hornnikul oli viirs'
kendav suplus mcres juba m?irka foh-
lcm populaarsust kogunud. Peale toit-
vat ja kosutavat honnnikusciiiki j:itku-
sid virgutavad spordiv6isdrsed. Nimcll
tuli mereveest p:i?ista kollektiivselt kast
dlut. lastele toimus vdidujooks vces,
mille eest iga osa\'6tja sai pali kartuli
kopsu. Kaldal peeti nuha pdnev kada-
karalli. Varahonmikune kalapiink jai
t(]eniioliselt osavOtjale puudumiscl :ira,
scst selle planeeritud alguseaeg kattus
paljudel magamaminekuga.

KeI 11.00 langelati lipp ja amelli-
kult olid suvepiievad liibi.Kuid paljud
soovisid reel nautida defi tsiitset sll\€-

ilna ja ei kiirustdnud lableDra. crupf
huvilisi tutvus li{arika Ansipi eestve
damisel ^"oaroolsi Giinnaasiumi ma
jaga,mis oli tdeliselt huvitavkogemus.
Vaevalt Eestimaal leist nii ilusa sisus-
tusega koolimaja on.

l6petuseks suur tiinu k6igile, kes
aitasid kaasa urituse kordaminekulc:
peakorraldaja trlarika Ansipile, dhtu-
iuht Ulle Schiinbergile, L:ianemaa loo-
matohtritelc lonu Erikule, Tarmo Ser'
vale ja Lii tr{aidele ning kahele meel-
divale noorhiirrale EV Presidcndi
Kantseleist,kes aitasid liikluskorraldu
seja telkide paigutanise osas.

trlida suuremad on materiaalne
baas, seda parenrat pidu on voirnalik
organiseerida. Suur tenu ka koigile
sponsoritele: AS Dimela, AS Taurus
A&G, Tamro, AS Interfarm, AS
Magnum Promed, AS Remedium,
Pharmacia&Upjohn, AS Linnamee
Peekon, AS Linpet, AS Ridame.

Ingrid Veske
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M6llevqhelus

Konsu lent-loomaarst-veterinaa r-
inspektor
Jaana Kala
Konsulentja loomaarst

Artikli kirjutamiseks andsid tdu-
ke probleemid elust enesest. Uhke
oleks ju kirjutada nimekaardile "kon
sulent-loomaarst veterinaarinspek
toa. Terve mdistus iitleb, et siin on
monl amel iilearune.

L6petasin EPA veterinaaria tea
duskonna l99l . aastal. Tenaseni olen
tiiiitanud loomaantina (aru vallas
Raplamaal. Konsulendi tbtjga puutu
sin esmakordseh kokku 1996. aastal.
ASVetcrinaarpraksis Raplas tctcles
talunike koolitamise ja individuaal-
naustamiseta. T66 oli huvitavja meel'
dis mulle. olles eelnevalt lebinud
n6ustamismetoodika ku$used, sai
minust 1997- aastal atesteeritud loo-
nakasvatuse konsulenl. Et olla hea
konsulent, tiiicndan end pidevalt kur-
sustel ja 6pin iseseisvalt- Kaesolevast
aastast teenkoostdiid maaelu ndusta
mise firmaga - EDLV KonsulentAS
(arenes valja AS Veterinaarpraksiscsr).
Minust sai konsulent sellepiirast, et
nulle meeldib suhtle incja abivaja'
jate aitamine, Loomaarsti ja seemen
dustehnikuna oma vallas j:i:ib mul tec-
nistust iga pa€vaga vehemaks, sest
loonrade arv veheneb ja ka fnisiliselt
on loomaarstitiiii naisterahvalc raske.
Mis juhtuks veel siis, kui t66taksin vc-
terinaarinspektorina. Aeg scab piima'
tootjatele iiha karmimaid tingimusi.
Sageli neid teita ei suudeta. Seni veel
nauetele mittevaslavate loomapidamis-
tc sulgemise koualduste andmisega
tundub, et teen karuteene iseendale.

Konsulent
Konsulendi abi laheb kliendil vaja
si is,kui

. kliendil on probleemid;

. klient vajab head narannet 6ige-
te otsusle tegemlseks.
Konsul€nt, arvestades kli€ndi soo-

. kijsitleb klienti yajaiike andmete
saamlseks;

. analiiiisib hetkeolukordai

. pakub kliendile ybimaiikke prak-
tilisi lahendeid, esitab nruande kirja-
iikult.

Konsulendi tbii kvaliteedi m6ddu-
puuks on kliendi edukus, kindlusetun -
neja rahulolu. Klient maksab n6uan-
de eest. Konsulcndi tiiii on program-
miline ja planeerilud.

Loomaarst
Loomaarsti abi vajab klient tavaliselt
s i is,kui  tema loom onjubahaigevdi
haigeksja:imas.
Loomaalst

.kogub kliendihaige loorna kohta
pohjaliku anamneesij

. uurib looma;

. paneb diagnoosi;

. kooslab optimaalse raviskeenrii

. annab omapoolsed soovitused
haiguse ?ira hoidmiscks.

Ravititijd on etteplaneerimata.
Loomaarsti liii' moadupuuks on ter-
vedloomad. Klient maksabveterinaar-

Kui loomaarst taidab lisaks ravi-
misele veterinaariainspekori kohu'
seid,siis ta:

. teostab veterinaarprofijlaktilisi

. teostab velerinaarekspertiisii

. teeb enekirjutusi vajalike veleri-
naarn6uete tiiitmiseks.

Loomaarsti ja konsulendina tijtjta-
des, on selgelt eristunud piirjooned

kahe ameti vahel. Neid kahte pniian
hoida omavahel lahus ja selg itan seda
kliendile. Erinev on ka tasu knsimine
tehtu eest. T:iiesti vastuollu l:iheb
konsulendi tdii vetcrinaarinspektori
rolliSa. Ei saa olla nheaegseltbeanaUl-
taja aidates ldiendil tema probleeme
lahendada ja tulla kliendijuurde kui
keelaja-kiiskija. lnspektor peab taitma
veterinaarameti korralisi kohustusi.

Konsulentja klient
Kliendiks on pdllumajandustootja,
kellel on suur ydi v:iike ettevdte, ari'
uhing v6i talu.
Kust ja kuidas leida klienti,kellele
miiiianduannet?

.Tark pailumccs otsib ise konsu'
Iendiiiles;

. oma vallasl ja matrkonnast;

. talllnikele korraldatud 6ppef:ic
vadelt ja koolitustelt.

Konsulendilon"hca nina,oma t00
keigus jauavad !emani teated abi\'aja'
jatcst klientidest, kellega ta iihendust
v5tab ja talle pakkunrisc lecb.

Hea konsulen di nim i leyib klienri'
de hulgas analoogselt tolklooriga.

Alati on parem tijiitada asialiku
kliendiga, kcs isc n:ieb oma tootmisc
kitsaskohti, tahab onra erter,6tmisi
parendadaja edendada, st. on valmis
koostij6ks.Vaga raske on ti'i'lada ncn
dega, kes pole kunauimillegagi rahul
v6i arvai'ad, et konsulent teeb tema
eest kdik ;ira.

N6ustamislepinqu
s6lmimine ja tai[mine
Tootjale tuleb anda Lllcvaade, kuidas
konsulent saab tcda aidata (olukorfa
analuusid, majandusliku kold(uhoiLl
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vdimalikkus, lahendid, plaanid).
Enne lepingu sdlnimist on olLrli-

ne selgitada kliendile tasumise v6ima-
liklc variante, et ei h- eks hilisemaid
llatusi. Kuna riiktoetab Eestis arene

vat nduandeteenistust,sih pdllumees,
kes on sdlminud atesteeritud konsu-
lendiga ndustamislepingu (lepingut
on voimalik sdlmida kuni 2 x 3000 kr
ulaluses),saab riiSipoolset abi esime-
s€le lepinSule 85%,teisele 60%.

Nijijd solnitake leping ja maera-
takse taitmise tahtaeg. LepinSud kin'
nitatakse maavalitsuses, enne seda ei
ole soovitav tiidd alustada.

Kui leping sai heakkiidu, lepitak-
se kokku ettevdtle kiilastuse korras
ningtdd laheb lahti.

Kui leping on t?iidetud, €sitab tootja
maavalitsusele aruande, mis iseloo-
musrab konsulendi tddd. See on alu-
seks konsulendile digipoolse ndusta-
mhtoetuse v:il jamaksmisel.

Kuigi leping on ldpetatud, on olu-
line tagasiside kliendilt: kuidas on
n6uanne aidanud klienti, mis on hasti
ja mis haivasti lainud. See on

konsul€ndi titii iiks oluline osa. Klient
naeb, et tema vastu tuntakse huvi ka
hiljern touseb konsulendi rnaine,
kliendist saab piisiklient.

Loomaarstist
konsulendi
komistuskivid
Siiniuures tahakskirjutadaprobleem-
setest kiilgedest, mis on osaliselt kut-
se-eetika kiisimus.

Noustamislepinguga lubamatult ve
terinaarteenuseid tehes j?ieb tootja ilrna
korralikust D6uandest ja konsulendil
jaab saamata tasu raviteenuste eest.

Loomaarstist konsulent sdlnib le-
pingu sisseh- ekrte suurendamiseks ja
oma klientuuri siiiliramiseks kasuta
des:aa kliendi hirmu - kaotada oma
loomaarst. Selline klient annab kdik
vajalikud allkirjad. Loomaarst teeb
(v6ib olla) iihe menetluse lepingu
iootjapoolse summa ulatuses (lepingu
maksumusest t5 voi 40%), riiSipool-
ne raha on niisama kaes ning klient
j;iib n6Mndest ilma.

Kas ma olen hea loomaarst,kui ma

olen mitte kattesaaday: individuaal-
n6ustamist, kursusi voi grupindusta-
nisi Iebivi imas?

Kas ma olen hea konsulent, kui ma
pean haigele loomade tattu 0mber
muutma oma ammu planeeritud ja
kliendiga kokkulepitudkohlumiste ae8u?

Veterinaarinspektori kohusluste
tiiitrnine lubab kdike kui tootja ainult
lepingu sdlmib.

L6petuseks
Ldpuks tahan itelda, et on vdimalik

ja hea olla loomaarst ja konsulent iihes
isikus. Tiiiitades loomakasvatuse
konsulendina omades loomaarsti pro-
fessiooni, tuleb see ainult kasuks minu
kli€ntidele,sestvOimald?b nende prob-
leemidele leida kiirema ja otstarbeka-
ma lahenduse. Vdimatu on olla
konsulent ja inspekor iiheaegselt. Kont-
roll leagu kontrolliks ja nauandja n6u-
andjaks. Kdike korraga tehes kannatab
igal juhul ftiii l'valiteet ja ldpptulemus.

Siin tuleb entlal teha otsus, mida
eelistada. Mddemisainet on kdigile eel-
pool kirjeldatud ametite esindajatele.

AS EDLV Konsulent korraldab koostiiiis ELU-ga

loomaa rstide tiiienduskursused
Kursused koosnevad kolmest kolme peevasest tsiiklist:

Ainevahetushaigused 1 4.-1 6. okt.
Sigimine ja udarahaigused 18.-20. nov.

Nakkushaigused 9.-l L dets.

Teienduskursused h6lmavad teooriat, praktikat ning grupitoctd.

Peale erialateadmiste arendab koolitut rnaiiigit66ie 5ri korr.ldamise oskusl
efeltiivset meeskonnald6d ning eduk t suhtlemlst.

Grupisuurus on l5 inimest. Koolituse lebinutele antake velja tunnistus. Kursused toimuvad Raplas.

HDKV Registreerimine ia info:
Piret Kalmus tel ,251 362 47
Jaana Kala tel.251 362 48

NB! Kursused on tesulised!
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, Veterinaarmeditsiini ajaloost

Velerinqqrmedltsiini qiqloosl

Veterinaarteaduskonna ja kateedrite
iilevaade 6ppe- ja kasvatus-, teadusliku
ja iihiskondliku ttiii arengu kohta
aastatel 1940-1950

lll osa bbus ELR 2/ss)
Teaduskonnas orSaniseeriti esimene
nliapiiastc tcaduslik ring 1947.a. kodu-
loomade anatoomia kateedri juures.
Kanesolcv rilidpilaste anatoomia ring

!9"''l \T:.111j;? susiseni, mir.ra
uncncirlt tKu ul u vetennaarrr selit-
siooniga. Kiiesolcval,rjal jaguneb vet.
scktsioon vctcrinaarteadusie ja khuF
giaringiks.Ul lJ onkorraldanud3UTU
teaduslildiu konyerentsi, kus esineli
kollu l3 ettekandcga.UTU liikmcd on
rakendanud end ka teaduste populari-
seer;miscl., esinedes populaarteadus-
liklude ettekannetcga kolhoosidcs ja
sovhoosides (nliapilascd E. Aavcr,
E. jrlrisson,A. Miinnik ja H.Mikk).Ala-
les 1949.a. tegutscvad teaduskonnas
jtrgmiscd iili6pilaste isetegevuse kol,
lektiivid: 1) segakoor, 2) mceskvartctt,
3) naiskvarlett, 4) rahraiantsu rthm,
s) meesvdimlejaF rnhm, 6) naisv6im-
l€jate riihm. I 950.a. kormldatud Ljli6pi-
lasie olijmpiaadist rdttis osa 8l% tea-
duskonna ijli6pilast€st.

Kehakultuuri ja spordi alal on tea,
duskonna nlidpilased markimisviiii$et
edu saavutan ud. 1948.a. saavutasV€te-
rinaariatcaduskond NS\rL K6rg€male
Koolide laske- ja vdinlemisvdistlustel
TRU teaduskondade hulgas I koha ning
Yditis r;indkarika. 1949.a. tuliVelerinfl a-
riateaduskond rakenduslku iseloomu-
ga vdisdustel I kohale ja ornandas kari-
ka, snmuti sadvutati I koht ja karikas
ujumises. Tdsteviistlustel tuli tcadus-
kond 1949.a. 11 kohale.

Alates sijajargscst aastast asus tca-
duskonna kollektiiv iiksmeelselt ener'
giliselt taastama sojaajal laostunud
teaduskonna ruume, sisseseadeid ja

dppevahendeid. Kogu teaduskonna
hoonete aknad parandati ja klaasiti.
Laialitassitud inyentar insirumertaa-
rium ja aparaluu r koguti kokk0, seflli
korda Ja asetati kohile,nii el6ppeidii
vdis aliti 1941.n.ldpul.

oppe' ja leadusliku uurimisiiid
normankeks kulgemiseks teostas tea-
du-konna kollektiiv 1944- 1947. a. kiit-
tematerjali koh letoomisilaoplatsidelt
kogu teadu skonna as0tistele, n;iidalcs
hcad organiseerimis I ja iiksmcclt scl-
lc aklsiooni liibi!,iimisel.

S6jajrrgsel perioodily6ttis teadus-
konna kollekt in'pidcvalr osa fal is rlikc
roijwallutajatc poolt purustatud linnA
puiastamisest ja taastamisest. Erilist
tahelepanu on piihendatud teadus-
konna ja scllc iimbruse korrastamise-
le ja taastamiscle readuskonna I00,
aastase juubeli t:ihistamisel 1948.a.,
milleks teaduskonna kollektiiv andis
12 000 tbbtundi, iira vedades tr't€ltsi tii-
gi taitniseks 40 000 t teaduskon n a va-
rcmetc materjali.

Teaduskonna kollektiiv on organi-
seeritud 100% ametiihingusse. Uhrlasi
on ta andnud juhtivaid tegelasi TRO
lmetnhingu Peakomitee koosseisLr,
neit.prolJ.Kaardejalan.5p.PS solid
pidevalt neli aaslat TRU lJU Riikliku
Krediidi ja Siieslukomisjoni esimc'hcks,
organiseerides edukaltriigilaenude tel-
Imrste laDlvxmbl IKU s-

Valimiskampaaniate ettevalnristu-
sest ja l:biviinriscst on teaduskonna
kollektiiv aktiivsclt osa v6tnud, andes
agitaatoreid, jaoskonna konisjoni liik-
neid, esimehe jr abiesinehe ning
usaldusmehc- \hlimistc puhul on lili,
dpilastc isetcgcvusc r;ng;d korduvalr

esinenud valimisjaoskondade koosole-
kulel Tartu linnOs ja NlAksa {allas.

Teaduskonna katccdrid on korral-
danud rida kursusi kvalifi katsiooni
tastmiseks. Niir- thrtu Piimakonlbi-
naadi tdiilaJntele, piimanduse alal le-
g0tseyatele kdrgenra haridusega labo -
rantidele,'Lf tunraa tervishoiuosakon-
na linnade piimakontrollipunktide ju-
hatajatele, piin)a- j.r juustutijostustc
juhatajalcle, nmajac zooyet. jaoskon-
na kolhoosidc karj.$rigadiridclc. Ildr -
si on esinetud Iocngulcga kolhoosi esi-
meestele korraldat!d kursustel (Tiiril,
Vana-Vaidus, Kchtnas ja Olustvcrcs).
Teaduskonna kollcktiivist on 5 isil(ut
Poliitiliste ja Tcadusalaste Teadnr jstc
Levitamise Llhiner tege!liikmed B orr
esinenud rea ellekannetega kolhoo\i,
dcs, sovhoosidcs, kaitistcs, Rahf amit-
jades ja sbjayiietiksustes. ](okku on
kogu teaduslonna nppepersonal .\;
nenud popularrtea(luslikkLrdc errr-
kanncte8a 58 korral lcrlc scllc on vii-
maste kursuslc iiliarpilascd csincnud
pupulaarteaduslikliude eft ekanner.ril
menetluspraktika aial kolhoosr.lis,
sovhoosides ja rahv:rmajadcs. (ult uu r-
haridusliku lekto ori{ mi siisteenl is f\ i-
nesid 4 nliapilast erialaliste popuh a r-
teaduslikkudc eltckannclega.

Oppcj.ududc rcadusl iku k\" l i f i  -
katsiooni taslmisekson kaitsnud dok-
torivaitckirjn I) R. Sarr i9l6.a. tecnr,rl
"Koduinetajatc sirpipdie linaskestl
reljeef, epitecl ji nii.trncd , 2) dors
A. Loktr  1947.a. teemal "Hisicf  i t l r rr i
se farmakotoogia nrinedel koduloo-
rnaliikidel".

Kand'daadi !aitckiria on k r! n LrJ:
I)dots.E.Peebsen I9.17.a.teen.i Hirl
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litusscent€ arenemise iseloom lihal ja
nende rcsistentsus liha soolamisel tar
yitatavate keemiliste vahendite suh-
tes", 2) dots. V Parve 1947.a. teemal
"Tiinus€ kestus Tori Hobusekaslandu
se naradel",3) assisl.y Tilga 1949.a.
teemal "Marut6ve diagnoosimisel
enam kasutatavate Negri kehakeste
va imismenetluste v6rdlev uurimi
ne",4) van. 6pet. J. Velleste I950.a.tee-
mal "Traumaline retikuliit".

Kaitsmiseks esitatod
E. Nbmme kandidaadivaitekiri "Ho
bustele valioludes rakrnetest pdhjus-
tatud vigastused ja nende vAltimine".

Doktorivaitekirja koostamisele on
ast]nud dots. E. Pccbsen ja assist.VTil-
ga. Kandidaadiveitekirju koostavad
van. dpet. P Saks ja R. Lumi,assisten-
did H. Sooman ja N.Raudsepp.

0ma erialaliste teadmhte tastmi
seks on kaik teaduskonna 6ppejaud
pidevalt tutvunud NSVL-is ilmunud
kirjanduse abil N6ukogude eesrindli-
ku teaduse saavutustega, eriti ata
mitiuurinliku bioloogiateadusega.

Ideelis-poliir iliscl alal 0pivad 3 tea-
duskonna 6ppej6udu Marksismi-Le-
ninismi ohruiilikoolh Il kursusel ja l2
I kursusel. Ulejrenud 6ppej6ud taien-
davad oma ideelis-poliitilisi lcadmisi
individuaalplaani kohaselt ise6ppimi-
se teel. Abidppej6udude teadmiste
teiendamine toimub poliitkoolides.

Peale sclle on teaduskonnaskorral
datud jairjekindlah ideelis-poliitilise
sisuga ndupidamisi ja eitekandeid,
miledest yii:irivad mainimist j:irgmi-
sed:

. trlarksismi-leninismi leore€tili
sedalused;

. dialektilisc materialismi raken-
damise printsiipidesl meditsiinilist€s
teadustes;

.kodanliku korra igandid inimes-
teteadvuses;

. NoukoSude riikja intelligents.
Juba l94l.a. v6imaldus iiksikutel

Sppej6ududel luua sidemeid Lening
radi ja Nloskva k6rgemate veterinaar
6ppeasutustega (Tehver, Vau ja Peeb'
s€n). Sojajiirgsel perioodil on kontakti
teiste vennasvabariikid€ kdrgemate
dppeasutustega vcelgi s0vendatud.
Alates l947.a.on isiklikultkiilastanud
NbrJogudeLiidukdrgemaid 6ppeasu-
tusi enamik teaduskonna dppejdude

(1. Kaard€,A. Laas. R. Sare, E. Ridala,V
Ridala, E. Vau, l. Tehver F. Laja, E.
Peebsen,l.Velleste, R. Lumi, N. Raud-
sepp,V Til8a,l. Tamm ja R. Raja). hik-
lik v6i kirjateelne kontakt on loodud
jargmiste NSVL k6rgemateveterinaa
ria 6ppe- v6i teaduslike uurimisasu-
tustega: leningradi, Moskva, Kaasani,
Kiieyi, Omski, Saraaiovi, Kirovi vete-
dnaarinstituutidega, LAti PSllumajan'
dusakadeemiaga,Kiievi ja Kurski Med.
Instituutidega, Tbilisi Ulikooliga, Le
ningradi I Mcd. I nstiluudiga, Lening-
radi mcditsiinilise akadeemiaga, iile-
liidulise Loomakasvatuse Instituudi
ga, Timirjazevi nimelise Polumajan
dusliku Akadeemiaga, Uleliidulise
f ksperimentaalveterinaaria Instituu-
diga ja Moskva Liha Tehnoloogia ja
Keemia Instituudiga.

Uleliidulistest teaduslikkudest
konverentsidcst on osa v6etud:
1) 1947.a, Leningradis Kdrgemate
veterinaar6ppeasutuste vaheliest
konverenhisl (Laja ja Kaarde),
2) I 948.a. Moskvas 0leliidulisest vete-
rinaaranatoomia, histoloogia ja emb
riioloogia konverentsist (Tehver,vau),
3) 1948.a. Kaasanis iileliidulisest fiisio
loogia ja farmakoloogia konvercntsist
{Peebsen, Tehver, Raudsepp),
4) 1 949.a. Leningradis V nleliidulisest
anatoomia,histoloogia, cmbrnolooda
ja antropoloogia kongressis! (Tehver,
Vau, Rardsepp, Tamm), 5) 1948.a.
Moskva I Uleliidulisest Piimanduse
konverentsist (E. Ridala), 6) 1949.a.
Moskva Uleliidulisest Lenini nimeli
sest Pdllumajandusleaduste Akadee-
mia sessioonist (E. Ridala jaV Rida-
la), 7) 1949.a. Moskvas Uleliidulise
Lenini nimelise Pdllumajandustea
duste Akadeemia Veterinaaria sekt
siooni pleenumis( (E. Ridala ja V Ri-
dala),8) 1950.a. Moskvas NSVL Tea
duste Aladeemia Ceokeemia ja Bio-
loogia Instituutide ning Lenini nime-
lise Pdllumajandusteaduste Akadee
nia poolt korraldatud mikroelemen
tide konverenNist (j. Kaarde),
9) 1948.a. Moskvas 0leliidulise Polii-
tiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levi-
tamis€ Uhintu konverentsist (ELaja).

Nimetatud konverentsidel on esi-
nenud ettekannetcga a) J. Tehver
i{oskvas 1948.a. "Torujate elundite
histoloogia kasitlemise metoodikast"

jaLeningradis l949.a."Postpuberteet
se ovogeneesi probleem', b) E. Ridala
Moskvas 1948.a. "Piimatervishoiu
apetamisest TRU Loomaarstileadus-
konnas",c) J. Kaarde Mosl'vas 1950.a.'Iriline lakut6vc \orm nn. soohaigus,
ja selle,ravi ko obiltiso ohdega".

I KU Vete naalleaousK0nna pooLl
korraldatud konvercntsidest on osa
v6tnud ja esinenud ettekannctega prol
Sinjovja dots.Vokken. Peale nende on
teaduskonda kiilastanud Kirovi Vet
inslituudi 6ppejdud professorid Kras-
nopjorov, Stolnikov ja Lati Pdllumajan-
dusakadecmia dppejdud prol crap
manis, dots. Leimanis ja assist. Afa

TRU\hterinaarteaduskonna ijlidpi
lased on kiilastanud ekskursiooni kor-
ras LeninsradiVelinstituuti,Veterinaar'
arstide Tilicndusinstituuti, lihakombi
naati jt. yeterinaarasutusi. UTU teadus
likust konverentsist Riias I 950.a. va tsid
osa 3 nl6pilast. lal i NSV Psllumajan-
dusakadcemia 6ppejdud Ja Uli6pilased
kiilastasid 1949.a. VeterinaarteadN-
konda- Peale selle vdttis uks L:iti iili6pi-
lane osa meie OTU teduslikust konve-
rentsist 1949.a.

Kuigi Veterinaarteaduskonnal on
seljataga iile 1oo-aastanekestus,eiole
ta siiski suutnud valja kujuneda tasc
mele, nagu seda n6uab kaesolev aeg ja
sotsialistlik rahvamajandus. Seda on
pbhjustanud mitmed viimase 30 aas-
taveltcl esinenud ajaloolised siindmu-
sed, mis on pidurdanudja isegi tagasi
viinud teaduskonna arengut. TcadLrs
konna t€gevust kahjustavaks pcrioo
diks oli koigepeah l9l8.a. Saksa oku-
patsioon. Ddasi tuleks siin merkida
Eesti kodanluse vOimu aega ja viimast
faiisdikku okupalsiooni, mis jattis sii
gavad ja rasked jiiljed ka TRUVetcri-
naarteaduskonna 6ppe- ja teaduslik
ku tddsse.

Eesti NSV kiiretcmpoline p6llu-
majanduse kolhoseerimlne ja produk
tiivse iihisloomakasvatusc kolme aas-
ta plaani laitmine nauab Yeterinaar-
teaduskonnalt suurel arvul kdrgelt
kwlifitseeritud vcterinaaralnse kaad
ri etteyalmistarnist. Viimast nduab ka
veelsee asjaolu,et Ecsti NSV on met-
ratud veise- ja s€akasvatuse osas I
gruppi. See asjaolu tingib vajaduse Ve
terinaarteaduskonna hoonete taielik-
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ku r:ljaehiranrist. K.ige liihenal ajal
tuleb ehitada uucd ruumid kliinikutele
(iniektsioon, invasioor, mittennkkavr
te sis€haigusleia sijnnitusabi jaoks),
kohaseid ruume mittcomavatcle ja
uuesti loodavalcle katccdrit€le ja labo-
ratooriumidelc. luurdc asLrtada uusi
katccdrcid - fiisioloogia, parasito
loogia, farmakoloogia, siinniiusabi ja
kunstliku seemenduse alal ning komp
Lekteer a need kat€€dfid vastalaLe
bppei6ududega ia appcabipcrsonaliga.

oleDlasolevate kateedrite sisustus hr
leb iliiendada ja ajakohastada, uuesti
loodavid katecdrid sisust!da ajakoha-
se appc ja uurimistaaks \'ajalikkude

Etkcntakt is olh ja sammLr pidada
N.ukogLLdc ccsrindlihu t€adusega, tu-
l€b 6ppep€rso nalil senisest veel.qi roh
k€m trgevdada sid€meid teiste v€n
nasrabariikide 6ppe ja teaduslike kes
kustega. Et abistada paremini  mcie
arencvaid kolhoosc, tulcb tugevdada

ipfe ja uurnnhtiib sidet praktikaga.
ldeoloogiLiseLt tuleb \tterinaart€a-

dusko n na kateed ri liikmeil ka cdaspi
di  rohku panna pol i i t i l iselc cn.sc
taii€ndamis€1e, et olh suutclinc tarstm.r
6ppetdb ideoloogi l ist  tas€t ja I i ia src
tiiel m.i.ral nitiuurirliku bioloogia
teaduse alLrsele.r\iln t siis or kindhs-
tatud se€suguste k6rge kvalifikahioo -
niga €riteidlaste ettevalmistamine,
nagu n€id vajab n 6Lrkog! de s o tsialLst'
lik iihiskond.

Voriq

European Society for Domestic Animal
Reproduction (ESDAR) - Euroop.a
Koduloomade Reproduktsiooni Uhing
l.oduloomade sigimise k6ikide asp€ktide par€maks tundmaappimiscks loodi l996.aastalluroop. Koduloolnade Repro-
duktsiooni Uh ing. fhingu liikmeskond on avatud teadlastel€ja loolnaarstidele.liiknenaks (120 hoLlardikuldnat aastas
l.iinc Euroopale;60 hollandj kuldnr! aas las Ida Euroopale)sisaldab iga aastas€ teaduskonverertsiosavatumaksu.

Vaga €dukale avakonverertsil€ 1997. aastal llariensc.'s Snksamarl, jiirgnrb 199S. a. aastako.lcrents 26. :8. no
rembrnri (eszthLl\ Ungaris, 1999. a. r\ngers'is Prantsusmaalja 2000. a. Prahas Tichh i Ydbrriisis. I(onr.rentside toinleti
sed trblitseeritaks€ ajakirjas 'R€pro ductio I in Domcstic Aninalsl

Uhingustja selle tegevusest saab taiellkumat info.naLsio0ni ISllARi koduiehckijljelt aadressil httl'/t$$\:t^:tal.de/esdar
liuroopa Koduloomade Reproduktsiooni Uhingu Eesti esindaia on Andrcs Yxldrnann, IPNU loonaarstit€aduskor.l

siginlisbioloogia osakond, Keutz$'aldi 62, [E 2100 TartLri Tel.:27 465 4]5; ETost:$'aLdmann@ut.€.

13.-l5.novembrini toimubTall inna5 hotell i  Central konverenisi5aalis Eesti V:i ike-
loomaarstide Seltsija FECAVA poolt korraldalavseminarvaikeloomaarstidele

Programm
Reede, 1 3 novenber

l .Of ta lmoloosia (3 t !ndi ) , lektor  El len Ejerkas (Nozal
2.Rindkereja k6huo6ne rijntgenoloogia (l tundi),lektor Simon Oir (5uurblttdnnid)
3.Kardio loogia (3 tu.d i ) , lektor  Anna Tidholm (noo$,

LaupAev,l4 november
l .V i i ike loomakl i in iku manasement {6 8tundi ) , lektor lohn Bower (5urrbf l rdrr io)

PUhdpdevl5 november
Ofta lmoloo 9 ia, ka rd ioloosia ja d iis plaaria pra ktikumid

Osav6tumaks EVLS l i ikmetele 300 kroonikosu seminarv6i  I50 kroonip;ev
mit te l i iknete le 400 krooni  kogu semin.rv6i  200 kroonip: iev.

Osavotust  pai !me teatada lS.oktoobr ik  Eest iVdike oomaaBrde5ek5i  aadressi l
Eesti V:iikeloomaa Etide 5e lts

Kopl i4a EE0004Tal  in f
Te.r  2 641I  122 vai te l / faks:2 6.113 I  l0
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