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LEMMIKLOOM
Hobuse skeletilihase uurimine
Kätlin Leisson
EMÜ VLI looma tervise ja keskkonna osakond

Hobuse skeletilihast võib uurida mitmel
põhjusel. Selle kliiniline tähtsus seisneb
võimalusel uurida lihaspatoloogiaid (nt
rabdomüolüüs, motoorsete närvide haigused) ja nende ravi efektiivsust. Lihase
uurimisel korduvate lihasbioptaatide kogumise näol on võimalik jälgida ka muutusi lihaskiududes seoses treeninguga,
mis omakorda aitab valida sobiva treeningumetoodika. Vastavate lihaskiutüüpide määramine hobuse skeletilihasest võimaldab teha aga valiku kiirus- ja vastupidavusaladele.
Hobusel esinevad lihaskiutüübid I, IIA,
IIX, lisaks ka hübriidkiud I+IIA, IIA+IIX.
Vastava lihaskiutüübi kontraktsiooni- ja
hapniku tarbimise võime määrab ära hobuse kiirus- või vastupidavusomadused
ning seda järgmiselt:
I tüüp (nn aeglased kiud) – ülekaalus
on oksüdatiivsed kiud, mida iseloomustab kõrge müoglobiini sisaldus, palju mitokondreid, väike läbimõõt. Selline lihas
saab energiat aeroobsel teel (vahetult
sissehingatavast õhust saadava hapniku

abil) ning väsib töö käigus aeglaselt.
Loom, kellel on ülekaalus I tüüpi lihaskiud, on suure vastupidavusega ning ta
suudab läbida pikki distantse väikese ühtlase kiirusega. Sportlastest võib neid võrrelda maratonijooksjatega.
IIA tüüp (nn kiired kiud) – ülekaalus on
oksüdatiiv-glükolüütilised kiud, milles
müoglobiini sisaldus on madalam kui I
tüüpi kiududel, mille rakkudes on vähem
mitokondreid ja nad on keskmise läbimõõduga. Selline lihas väsib mõõdukalt.
IIX tüüp (neid nimetatakse ka kiireteks
kiududeks, on funktsionaalselt kõige kiiremad) – sellises lihases on põhiliselt glükolüütilised kiud, mis on suure läbimõõduga, neis on vähe müoglobiini ja mitokondreid. IIX tüüpi lihas saab energiat
glükolüüsi teel ilma hapniku osaluseta
ning selle lihase kontraktsioonid on kiired, kuid nad väsivad samuti kiiresti. Loomal, kellel on ülekaalus kiired kiud, on
põhiliselt kiirusomadused – nad suudavad arendada maksimaalset kiirust lühikestel distantsidel (sprinterid).

Joonis 1. Elektroforeetilisel teel määratud müosiini raskete ahelate isovormid
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Joonis 2a. Lihasbiopsia tegemise koht kesksest tuharalihasest (ülemine) ja lateraalsest
pakslihasest (alumine)

Joonised 2b-2c. Lihasbioptaadi võtmine

Lihaskiutüüpe saab määrata kas histokeemiliselt või elektroforeetiliselt müosiini raskete ahelate isovormide põhjal
(ingl: sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis – SDS–PAGE)
(joonis 1).
Selleks võetakse hobuselt biopsiaproov tavaliselt kesksest tuharalihasest
(gluteus medius) 6-8 cm sügavuselt, umbes 15 cm puusanukist kaudodorsaalselt.
Kasutatakse ka poolkõõluslihast (m. semitendinosus) ja lateraalset pakslihast
(vastus lateralis). Bioptaat võetakse spetsiaalse 6 mm diameetriga lihasbiopsia
nõela abil. Sellele eelnevalt pügatakse ja
desinfitseeritakse lihasbioptaadi võtmise
koht, teostatakse lokaalanesteesia (sageli
koos üldise anesteesiaga) ning tehakse
skalpelliga naha sisselõige. Peale biopsiaproovi võtmist suletakse haav sõlmõmblustega ning manustatakse haavasiseselt
antibiootikume (joonised 2a-2c).
Haav paraneb väga kiiresti, protseduur ei mõjuta looma heaolu ning samuti
ei nõua see looma spetsiifilist pidamist
või jälgimist peale bioptaadi võtmist.
Selle meetodi eeliseks on lihtne ja kiire teostamine (looma ei pea maandama),
„puuduseks“ aga see, et korrektse lihasbiopsiaproovi kogumine nõuab eelnevat
kogemust ning spetsiaalseid biopsianõelu, mis on üsna kallid.
Nagu eelpool juba mainitud, võimaldab lihaskiutüüpide määramine teha valiku kiirus- ja vastupidavusaladele ning selle kaudu avaldub ka teatud äriline tähtsus
– on võimalik müüa või osta kindla sobi-

va lihastüübiga hobust. Praktikas seda
aga väga ei kasutata, kuna enamus tõuge
on juba aretatud teatud füüsiliste omaduste suunas – kas siis veotöö (külmaverelised hobusetõud), galopispordi (inglise
täisvereline), kestvusratsutamise (põhiliselt araabia täisvereline hobune) või klassikaliste spordialade jaoks (kõik sporthobuste tõud). Küll oleks aga otstarbekas
määrata lihaskiutüüpe kestvusratsutamise jaoks valitavate ristandite puhul või
selliste tõugude puhul, kes ei ole aretatud ainult ühe kindla sportliku võimekuse
suunas (nt ahhal-tekiin) – on ju üsna aeganõudev ja kulukas treenida pikkade
distantside jaoks sellist hobust, kellel endal vastavad anatoomilised ja füsioloogilised omadused hoopiski puuduvad.
Eestis on senini skeletilihast uuritud
üksnes inimesel ja laborloomal. Käesoleva artikli autor teeb Eestis esimest sellelaadset uurimistööd hobustel. Uuring toimub Tartu Ülikooli spordibioloogia ja füsioteraapia instituudi funktsionaalse morfoloogia õppetooli ja Eesti Maaülikooli
veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse
instituudi looma tervise ja keskkonna
osakonna vahelise koostööna.
Kirjandus
Ledwith A. and McGowan CM. Muscle biopsy:
a routine diagnostic procedure. Equine Veterinary Education 2004, 16, 62-67.
Leisson K, Jaakma Ü. and Seene T. Adaptation
of equine locomotor muscle fiber types to endurance and intensive high speed training. Journal
of Equine Veterinary Science 2008, 28, 395-401.
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Antimikroobsete preparaatide kasutamisest
hobuste ravimisel I
Reet Lätti
EMÜ VLI suurloomakliinik
Antibiootikumide kasutamine nakkushaigusi põdevate loomade raviks on laialt
levinud. Antibiootikumiravi määrates lähtutakse lisaks meditsiinilisele näidustusele ka paljudest muudest aspektidest, näiteks ravimi manustamise lihtsusest (oluline loomaomanikule), ravimi ohutusest
olukorras, kus võimalikke toksilisi kõrvalmõjusid on raskem jälgida (talliolud versus kliinik), ravimi hinnast ja sellest, kas
antud ravim on hobustele litsentseeritud
või mitte.
Käesolev artikkel käsitleb hobustel
enamkasutatavaid antibiootikume lähtudes eelkõige nende kasutamise efektiivsusest ja ohutusest loomale.

Beetalaktaamantibiootikumid:
nitsilliinid ja tsefalosporiinid

pe-

Bensüülpenitsilliin (penitsilliin G) on esimene avastatud antibiootikum ja seda
kasutatakse tänapäevalgi sageli nn esimese rea antibiootikumina. Penitsilliinile
on tundlikud paljud grampositiivsed aeroobid: β-hemolüütilised streptokokid, βlaktamaasinegatiivsed stafülokokid, Actinomyces spp., Corynebacterium spp. ja
Erysipelothrix rhusiopathiae, samuti mitmed anaeroobid, v.a Bacteroides spp.
Penitsilliinile resistentsed on β-laktamaasi
tootvad bakterid, samuti suurem osa
gramm-negatiivsetest bakteritest.
Penitsilliin ei imendu suukaudsel manustamisel, välja arvatud fenoksümetüülpenitsilliin. Laialt levinud on lihastesse
süstitav prokaiinpenitsilliin ja intravenoosselt manustatavad naatrium- ja kaaliumpenitsilliin. Viimaseid võib kasutada
ka lihasesiseselt, kuid nende imendumine lihasest on kiirem kui prokaiinpenitsilliinil ja ravimi terapeutiline kontsentratsioon veres saavutatakse lühikeseks
ajaks. Oma rolli mängib ka manustamiskoht: penitsilliin imendub kaelalihastest
mõnevõrra kiiremini kui laudjalihastest.
Vastureaktsioonid: väga harva põhjustab penitsilliin anafülaktilist reaktsiooni ja
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autoimmuunseisundit – hemolüütilist
aneemiat. Selle ebapopulaarsus tuleneb
aga palju sagedamini esinevast reaktsioonist prokaiinile. Prokaiinpenitsilliini
veresoonde manustamine põhjustab hobusel tugeva kesknärvisüsteemi stimulatsiooni, mis väljendub krampide ja raskemal juhul kollapsina. Enamasti ei ole see
surmav. Ohtlikuks muudab penitsilliini kasutamise asjaolu, et üksikuid reaktsioone
prokaiinile on tekkinud ka ravimi nõuetekohasel lihasesse süstimisel ja see, et ravimi korduval manustamisel muutub hobune prokaiinile tundlikuks. Prokaiin on
ebastabiilsem kõrgel temperatuuril, seega peaks ravimit alati hoidma külmas.
Prokaiinpenitsilliini plussideks on tema odav hind ja lai toimespekter, samuti
manustamise lihtsus: lihasesüstiga saab
hakkama enamik omanikke ja vastavate
ettevaatusabinõude (hoida ravimit külmkapis ja enne süstimist veenduda, et nõel
on lihases, mitte mõnes väiksemas veresoones) rakendamisel esineb reaktsioone
prokaiinile siiski suhteliselt harva.
Penitsilliin on esimene valik paljude
streptokokk- ja anaeroobsete nakkuste
korral. Doos on varieeruv: prokaiinpenitsilliinil on see 15000-22000 IU/kg kaks
korda päevas lihasesse, naatrium- ja kaaliumpenitsilliinil 20000-40000 IU/kg neli
korda päevas soonesiseselt. Manustamiskordade sagedusest tulenevalt kasutatakse lihasesisest prokaiinpenitsilliini manustamist kodustes oludes ja veenisisest
kliinikutingimustes. Anaeroobsete nakkuste puhul tuleb silmas pidada, et penitsilliin toimib anaeroobidesse suuremas
doosis. Penitsilliin on hea esimese valiku
antibiootikum paljude hingamisteede infektsioonide, lümfangiidi ja haavade korral, suurtes annustes kasutatakse seda
teetanusehaige raviks (sel puhul on küll
soovitav vältida ravimi manustamist lihasesse ja kasutada intravenoosseid preparaate).

LEMMIKLOOM
Potentseeritud sulfoonamiidid
Sulfoonamiidid on antimikroobsed ained,
mida nende toime tugevdamiseks kombineeritakse diaminopürimidiinidega nagu
trimetoprim või pürimetamiin. Madala
toksilisuse ja lihtsa manustamisviisi tõttu
on nad ühed populaarsemad hobustel
kasutatavad antimikroobsed ained. Sulfoonamiididele esineb sageli mikroobide
resistentsust, kuid potentseeritud sulfoonamiidide kasutamisel kujuneb resistentsus välja aeglasemalt.
Toimespekter on lai: Streptococcus,
Proteus, E. coli, Pasteurella, Haemophilus,
Salmonella spp., anaeroobid, Nocardia,
Corynebacterium, Klebsiella ja Enterobacter on enamasti tundlikud. Pseudomonas
spp., Bacteroides spp. ja enterokokid on
resistentsed. Mädakeskkonnas, näiteks
paisetes, kaotab sulfoonamiid oma toime,
samuti inhibeerib toimet üheaegne kasutamine prokaiinpenitsilliiniga.
Potentseeritud sulfoonamiidid saavutavad vereplasmas kõrgema kontsentratsiooni kui kudedes ning nende levimine
peritoneaal- ja seljaajuvedelikku, sünooviasse ja uriini on hea. Ravim laguneb
maksas ja seda väljutatakse organismist
peamiselt uriiniga.
Sulfoonamiidid on üldiselt ohutud antimikroobsed ained. Vahel võivad tekkida
neerukahjustused, eriti veetustunud patsientidel, kelle uriin on happeline. Veeni
manustamisel peab ravimit süstima aeglaselt, et vältida anafülaktilist reaktsiooni
või tromboﬂebiiti. Detomidiiniga rahustatud hobustele peaks potentseeritud sulfoonamiidide veeni süstimist vältima, kuna kahe ravimi koostoimel suureneb südame rütmihäirete ja letaalselt lõppeda
võiva vererõhu languse oht.
Samuti on sulfoonamiidide pikaajalisel
suurtes annustes manustamisel esinenud
aplastilist ja hemolüütilist aneemiat. Ravi-

mit lihastesse manustada ei soovitata
selle ärritava toime tõttu.
Sagedasem kõrvaltoime on kerge kõhulahtisus, väga harva esineb rasket
klostridiaalset jämesoolepõletikku. Autor
on näinud sadu trimsulfadiasiiniga ravitud hobuseid, kellest vaid üksikutel on
esinenud mööduvat kõhulahtisust, ja ühel
esines nahareaktsioon (sügelus, mis
möödus ravi katkestamisel).
Sulfoonamiidide kombinatsioone trimetoprimiga ja pürimetamiiniga on palju
ja erinevaid, varieeruv on ka erinevate
kombinatsioonide farmakokineetika, kõrvaltoimed ja mõju mikroorganismidele.
Eestis kasutatakse peamiselt kombineeritud preparaate Norodine 24 (toimeained
trimetoprim ja sulfadiasiin) ja Trimerazin
(toimeained trimetoprim ja sulfamerasiin).
Annustamine: doosid varieeruvad sõltuvalt preparaadist, trimsulfadiasiinil on
see näiteks 25 mg/kg suukaudselt kaks
korda päevas.
Omanikud armastavad ”sulfat” tema
kerge manustamisviisi pärast. Ravim
imendub seedetraktist hästi – tõsi, uuringutes on selgunud, et parima tulemuse
annab ravimi suukaudne manustamine
või makku sondimine, võrreldes jõusöödaga söötmisega. Paljud eelistavad seda
näiteks penitsilliinile, kuna jääb ära ebameeldiv süstimise protseduur ja võimalik
reaktsioon prokaiinile. Samuti on ta ”laia
toimespektriga” ja hoolimata loetletud
kõrvalmõjudest esineb neid reaalselt siiski haruharva. Miinuseks tuleb lugeda ravimi suhteliselt kallist hinda ja asjaolu, et
tänu laialdasele kasutamisele subkliinilistes doosides söödalisandina esineb teatud mikroobipopulatsioonides ravimi
suhtes resistentsust. Potentseeritud sulfoonamiide on mõtet kasutada poegimisjärgse metriidi, kesknärvisüsteemi ja kuseteede nakkuste ning peritoniidi korral.
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Tris-EDTA ja 0,15% kloorheksidiin – ainus antimikroobne vahend koerte väliskõrvapõletiku raviks
Anna-Karin Swanton1, Robert Cikota2 ja Luca Guardabassi1
1

Kopenhaageni Ülikool, Taani, 2Västra loomakliinik, Göteborg, Rootsi

Kokkuvõte
Uurimistöö eesmärgiks oli hinnata TrisEDTA-t ja 0,15% kloorheksidiini sisaldava
koerte kõrvapuhastusvahendi (Otodine)
antimikroobse toime efektiivsust. Üheksateist väliskõrvapõletikuga koera kõrva töödeldi kaks korda päevas Otodine’ga kümne päeva jooksul. Esimesel ja üheteistkümnendal katsepäeval ning nädal pärast
katse lõppu (18. päev) uuriti kõrvu
otoskoopiliselt, tsütoloogiliselt ja mikrobioloogiliselt. Kaheksateistkümnel juhul
(95%) täheldati esimese, kümnenda katsepäeva ja kaheksateistkümnenda päeva vahel olulist põletiku, eksudatsiooni ja ebamugavustunde vähenemist. (ANOVA t-test
p väärtustega 0,0564 kuni 0,9354). Neljateistkümnel juhul (74%) oli tervenemine
täielik, kadusid kõik haiguse kliinilised tunnused, 50% või enama protsendi ulatuses
kadusid kliinilised tunnused üheteistkümnendaks ja kaheksateistkümnendaks päevaks, normaliseerusid tsütoloogilised näitajad ja loomaomanikud olid rahul ravi tulemustega. Ravi edukuse keskmine näitaja
oli 63%, sest kahel koeral tekkis nelja ravijärgse nädala jooksul retsidiiv. Neljal koeral viiest, kes ei allunud ravile leiti või
kahtlustati varjatud terviserikkeid. Katse
tulemused kinnitavad, et Otodine on antibiootikumide ja fungitsiidsete preparaatide kõrval efektiivne vahend väliskõrvapõletiku all kannatavate koerte raviks. Tehes
esmavaliku selle preparaadi kasuks on
võimalik vältida antibiootikumide kasutamist ja sellega seotud riski resistentsete
mikroobide tekkeks koertel.
Sissejuhatus
Koerte väliskõrvapõletik on üheks sagedasemaks põhjuseks, mis sunnib loomaomanikku oma lemmikuga loomaarsti juurde pöörduma. Haiguse patogeneesis mängivad rolli kolm tegurit: I) eelsoodustavad
tegurid nagu kuulmekäigu ahenemine, ülemäärane niiskus ja pidev ärritus, II) primaarsed tegurid, mis põhjustavad põletikku
nagu parasiidid, võõrkehad, allergia ja III)
tervistumist takistavad tegurid, mis soo-

6

Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 3 • 2010

dustavad mikroobide ja pärmseente paljunemist, samuti keskkõrvapõletikku (Rosser,
2004; Angus, 2004; Griffin, 1993). Haigete
koerte raviks kasutatakse antibakteriaalseid
ja fungitsiidseid vahendeid kas lokaalselt
või süsteemselt, aga samuti kompleksset
ravi, ka kortikosteroide.
Hiljutine metitsilliiniresistentsete Staph.
Aureus’e ja Staph. Pseudintermedius’e
tüvede avastamine väikeloomadel (Moodley jt, 2006; Loefﬂer jt, 2007; Moodley jt,
2008) sunnib otsima uusi alternatiivseid
vahendeid, mis toimiksid sellistele multiresistentsetele mikroobidele ja vähendaksid antibiootikumide selektiivset survet,
mis soodustab selliste mikroobide levikut.
Antiseptikumid on olulised alternatiivsed
vahendid süsteemsetele antibiootikumidele, mida on võimalik kasutada nahainfektsioonide korral paikseks raviks. Erinevalt süsteemsetest antibiootikumidest toimivad antiseptikumid vahetult mikroobidele nende lokalisatsioonikohas, puutumata kokku resistentsuse fenomeniga keharegioonides, kus enamik mikroobe lokaliseerub, näiteks sooletrakt. Hiljutised
uurimised näitasid, et kõrvapuhastusvahend, mille koostisse kuuluvad Tris- EDTA
ja 0,15% kloorheksidiin (Otodine, ICF, Cremona, Itaalia) osutus in vitro katsetes väga efektiivseks tavaliste väliskõrvapõletiku
põhjustajate, kaasaarvatud metitsilliinile
resistentsed stafülokokid, suhtes (Guardabassi jt, 2009). Käesolevas uurimuses hinnati Otodine kui ainsa koerte väliskõrvapõletiku antimikroobseks raviks kasutatava preparaadi efektiivsust in vivo otsustades selle üle kliinilise pildi (põletik, eksudaadi esinemine ja ebamugavustunne),
tsütoloogilise ja mikrobioloogilise uurimise alusel.
Materjal ja metoodika
Katsealuste koerte valik
Ajavahemikus 28. IX – 16. XI 2009 valiti
katse läbiviimiseks Västra loomakliinikus
Göteborgis (Rootsi) 17 koera. Katsealused
loomad valiti välja koerte hulgast, kellel
kliiniliselt diagnoositi väliskõrva- põletik.
Koerte osalemiseks katses võeti nende
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omanikelt kirjalik luba. Katsealused koerad
olid erineva suurusega ja erinevat tõugu.
Prantsuse buldogi ja Hispaania spanjeli
tõugu koeri oli rohkem kui kolm. Oli ka segaverelisi koeri. Koerte vanus ulatus 14
kuust 16 aastani, keskmine vanus 4 aastat.
Kümnel koeral oli väliskõrva põletikku eelnevalt ravitud või oli neile antibiootikume
manustatud muudel põhjustel. Ühel kokerspanjelil ja ühel prantsuse buldogil oli
bilateraalne, ülejäänud viieteistkümnel
koeral aga ühepoolne väliskõrvapõletik,
mis teeb kokku 19 tabandunud kõrva.
Raviprotokollid
Igale koerale manustati ravimit kaks korda
päevas kümne päeva jooksul. Kuulmekäik
puhastati eelnevalt Otodine ja vatitampooniga, seejärel täideti Otodine’ga ja masseeriti kõrva õrnalt kõrvajuurelt. Viie minuti möödudes eemaldati ravimijääk kõrvast vatitampooniga. Ravi alguses manustati kaheksale koerale sügeluse või ebamugavustunde leevendamiseks suu kaudu prednisolooni (Prednisolon Pfizer, 0,5
mg/kg kord päevas, kolm päeva järjest)
või karboprofeeni (Rimadyl, Orion Pharma, 4 mg/kg kord päevas, kolm päeva järjest). Ühte allergilist koera, kellel diagnoositi veel pododermatiit, pesti Malasebi
šampooniga (DVM Pharmaceuticals, Inc.,
USA). Kui ravi jooksul täheldati koera tervisliku seisundi halvenemist, loeti katse
selle looma jaoks ebaõnnestunuks. Sellisele loomale manustati antibiootikume ja
teda uuriti muude haiguste suhtes.
Kliinilised ja mikrobioloogilised uuringud
Kuulmekäigu seisundit hinnati otoskoobiga ja võeti proovid tsütoloogiliseks uurimiseks vahetult enne ravimi manustamist
(I päev), katse lõppemisel (11. päev) ja nädala möödudes katse viimasest päevast
(18. päev). Kõrva seisundit hinnati nelja
palli süsteemis – 0 – 3. I) põletik (0, põletik; 1, kerge punetus; 2, mõõdukas punetus ja/või turse; 3, tugev punetus ja/või
turse); II) eksudaadi kogus otoskopeerimisel või vatitampoonil) 0, eksudaat puudub; 1, väike eksudaadikogus; 2, rohke
eksudaadikogus; 3, profuusne eksudatsioon vahetul vaatlusel; ja III) ebamugavustunne (0, patsienti ei häiri kõrva uurimine ja puhastamine; 1, patsient reageerib kõrva uurimisele; 2, patsient häälitseb
katkendlikult kõrva uurimisel; 3, patsient
häälitseb pidevalt kõrva uurimisel).
Igal visiidil valmistati kuulmekäigu eritisest äigepreparaadid, mis värviti hema-

koloriga (Merck, Darmstadt, Saksamaa).
Igas preparaadis hinnati tugeva suurendusega 50 vaatevälja, loendati keskmine
mikroobide arv vaateväljas, mis ümardati
üles või alla lähima nulliga lõppeva arvuni. Teise steriilse tampooniga võeti proov
kuulmekäigu pinnalt ja toimetati transportlahuses laboratooriumi (Copan Innovation, Venturi Transsystem, Itaalia). Tampoonidelt tehti külvid veriagarile (lihaagar,
milles oli 5% veise verd) ja Sabouraud
agarile, milles oli 0,1% klooramfenikooli,
et hinnata mikroobide ja Malassezia kasvu vastavalt. Mikroobide identifitseerimiseks hinnati kolooniate morfoloogiat veriagaril, nende värvumist Grammi järgi ja
biokeemilisi omadusi (tsütokroomoksüdaasi, katalaasi, koagulaasi, glükoosi ja
mannitooli fermenteerimisvõimet). Kui
tekkis kahtlus Malassezia kolooniate kasvu suhtes Sabouraud agaril, uuriti materjali faaskontrastmikroskoobiga.
Ravi loeti edukaks kui 11. ja 18. katsepäeval oli 50% või enam kliinilistest tunnustest kadunud, millele järgnes täielik
tervistumine, tsütoloogilisel uurimisel puudus mikroobide ülekasv (-< 25 mikroobi/
HPF ja -< pärmseent/ HPF) ja loomaomanik oli rahul. Et lõplikult hinnata ravitulemusi, küsitleti kõiki loomaomanikke, kelle
koer oli 18. päevaks tervistunud, veel nelja nädala möödudes telefonitsi nende
hoolealuse tervise kohta. Päriti koera kõrvade seisundi kohta ja paluti nendepoolset arvamust ravi efektiivsuse kohta.
Statistiline analüüs
Nullhüpoteesi poolt või vastu tõendamiseks erinevatel katsepäevadel fikseeritud
parameetrite vahel kasutati ANOVA t- testi vastavalt PROC GLM-le.
Tulemused
Üheksal koeral (47%) tehti kindlaks väliskõrvapõletikku soodustavad faktorid. Kahel koeral oli kuulmekäik ahenenud, ühel
koeral atoopia, ühel koeral oli toiduallergia ja kahel koeral allergia teadmata põhjustel. Kahel koeral diagnoositi seisundit
soodustav haigus. Ühel koeral oli hiljuti
tehtud mõlema kõrva operatsioon, et
laiendada kuulmekäiku (Zeppi meetod) ja
sellega kõrvaldada põletikku soodustav
faktor. Kahel koeral oli kuulmekäigu ahenemine tekkinud kroonilise põletiku või
tõulise eelsoodumuse põhjusel, kuna ülejäänud koertel diagnoositi äge eksudatiivne väliskõrvapõletik.
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Võrreldes esimese katsepäevaga vähenes kliiniliste tunnuste kogum (n=118)
summaarselt kõikidel koertel üheteistkümnendaks katsepäevaks 70,3% (n=35)
ja 67% (n=39) kaheksateistkümnendaks
päevaks. Kõik paranemisjuhud, välja arvatud üks, olid statistiliselt usutavad
(ANOVA t-testiga p – 0,564 – 0,9354). Statistiliselt usutav oli ka mikroobide arvu
vähenemine proovides ravitud koertel.
Ravi osutus edukaks neljateistkümnel
koeral üheksateistkümnest (74%). Ravile
ei allunud vaid üks seitsmest ilma haigusloota juhtumist ja sellel koeral oli kuulmekäigu ahenemine. Neljal viiest ravile allumatust juhtumist ei suudetud nakatumist
soodustavaid faktoreid kindlaks teha.
Mikrobioloogilisel uurimisel osutus
ühe koera proov steriilseks kogu katseperioodi jooksul, kaheteistkümne koera
proovid osutusid steriilseks üheteistkümnendal ja kaheksa koera proovid kaheksateistkümnendal päeval. Kõikide steriilsete proovide tsütoloogilisel uurimisel
mikroobe ei leitud. Statistiliselt usutavat
kliiniliste tunnuste ja haigestumist põhjustavate mikroobide arvu vähenemist täheldati üheteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal katsepäevalt kolmel ja
viiel juhul vastavalt. Viiel koeral isoleeriti
üheteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal päeval proovidest ubikvitaarselt
levinud mikroobid Bacillus, Acinetobacter ja Branhamella, kes pole üldiselt seotud väliskõrvapõletikuga, kuigi esimesel
päeval võetud proovidest neid ei leitud.
Selline bakterioloogiline leid loeti ebaoluliseks, sest need mikroobid ei seostu kõrvapõletiku kliiniliste tunnustega ja selliseid kepikujulisi mikroobe pole isoleeritud haigetelt koertelt. Ka nende koerte
ravi loeti edukaks, sest nelja nädala jooksul pärast ravi lõpetamist retsidiive neil ei
tekkinud. Vaatamata kliinilisele tervistumisele üheteistkümnendaks ja kaheksateistkümnendaks päevaks, loeti ühe koera ravi ebaõnnestunuks, sest koeraomaniku sõnul tekkisid koeral jälle haiguse
kliinilised tunnused ja kõrvast võetud
proovist isoleeriti Staph. pseudintermedius.
Staph. pseudintermedius ja Malassezia olid sagedasemateks koertelt isoleeritud mikroorganismideks, seitsmeteistkümnel ja üheksal koeral vastavalt. Teistest mikroobidest isoleeriti veel: Corynebacterium auricanis (n=5), koagulaasnegatiivsed stafülokokid (n=5), Pseudomo-
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nas aeruginosa (n=4),
Bacillus spp.
(n=3), Acinetobacter (n=2), Branhamella
spp. (n=2), Streptococcus canis (n=1) ja
enterobakterid (n=1). Üheksas üheksateistkümnest proovist (47%) isoleeriti kaks
mikroobiliiki ja ühe (5,2%) koera proov oli
steriilne kogu katseaja jooksul.
Arutelu
Käesolev uurimus kinnitab, et koerte väliskõrva põletikku on võimalik kolmel juhul neljast edukalt ravida Tris-EDTA ja
kloorheksidiiniga ilma antibiootikumide ja
fungitsiidsete preparaatide kasutamiseta
sel eesmärgil. Kõik koerad, välja arvatud
üks, paranesid ravikuuri jooksul kliiniliselt
ja neliteist neist olid omaniku rõõmuks ka
neli nädalat pärast ravimist nii kliiniliselt,
kui ka tsütoloogilise uurimise alusel terved. Ainult viis koera kümnest mikrobioloogiliselt positiivsest loomast ei allunud
ravile. Teised viis koera tervistusid kliiniliselt ja mikrobioloogilisel uurimisel leiti
nende proovidest kommensaale või saastemikroobe. Peab märkima, et enamik
mikroobe, mis nendelt loomadel isoleeriti
kaheksateistkümnendal päeval (Bacillus,
C. auriscanis, Acinetobacter ja Branhamella), puudusid esimesel ja üheteistkümnendal päeval võetud proovides. Need
mikroobiliigid on ubikvitaarselt levinud ja
neile ei omistata erilist tähtsust väliskõrva
põletiku tekkes koertel. Lähtudes sellest
arvatakse, et tampoonid võisid nendega
saastuda proovide võtmise ajal.
Meie katses isoleeritud mikroobiliikide
prevalentsus langeb ühte teiste autorite
poolt avaldatud andmetega (Angus,
2004; Lyskova jt, 2007). Häid ravitulemusi saadi kui kõrvapõletiku põhjustajateks
olid Staph. pseudintermedius ja Malassezia, kes ongi sagedasemateks haiguse
tekitajateks. 67 ja 88% vastavalt. Pidades
silmas, et kuulmekäiku kogunev põletikuline eksudaat võib lahjendada antibiootikumide kontsentratsiooni ja vähendada
nende efektiivsust, võrreldakse käesolevas kliinilises uurimuses saadud tulemusi
Otodine laborkatsetega, mis kinnitasid
selle preparaadi efektiivsust in vitro väliskõrva põletiku sagedasemate tekitajate
suhtes (Guardabassi jt. 2009). Kuna mõlemad mikroorganismid, nii Staph. pseudintermedius kui ka Malassezia, olid in
vitro katsetes äärmiselt tundlikud kloorheksidiini/Tris-EDTA suhtes (MBC=23/0,8
µg/ml), siis nende poolt põhjustatud hai-
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gusjuhtude ravile mitte allumise põhjuseks on pigem peremeeslooma organismi eripära või teised haiguslikud tegurid,
mitte mikroobide resistentsus in vivo. Ka
ainsa, Pseudomonas aeruginosa nakkusega seotud haigusjuhu ravile mitteallumine oli üllatus, sest see mikroob oli in
vitro tundlik juba kloorheksidiin/Tris-EDTA minimaalsete kontsentratsioonide
suhtes (188/6 ja 47/1,5 µg/ml), mis olid
tunduvalt väiksemad ravimi doosist, mida kasutati in vivo (Guardabassi jt., 2009).
On vaja korraldada rohkem ravikatseid
koertega, kes on nakatunud Pseudomonas aeruginosa’ga, et hinnata Otodine
toimet sellele mikroobile.
Seitsmest koerast, kes ei allunud ravile (n=5) või, kellel haigus retsidiveerus
(n=2), diagnoositi veel mingi muu, varjatud tervisehäire. Arvatakse, et just sel
põhjusel ei allunud kõrvapõletik ravile või
tekkisid nädalate möödudes ravi lõppemisest retsidiivid. Üheksast varjatud tervisehädadega koertest tervistus täielikult
ainult kolm. On huvitav märkida, et viiest
ravile mitte allunud koerast paranesid
kolm täielikult ravijärgselt antibiootikumidega. See kinnitab, et sellistel juhtudel
pole Otodine ainus ravimpreparaat, mille
kasutamine on näidustatud. Koeri, kellel
on eelsoodumused haigestumiseks või
primaarsed põhjused selleks, tuleb hoolikalt uurida ja vajaduse korral rakendada
antimikroobset teraapiat.
Meie katse oluliseks puuduseks tuleb
lugeda seda, et puudus kontrollrühm, kus
koertele oleks manustatud platseebot. Ei
saa välistada, et osadel koertel oleks haigusprotsess võinud süveneda, osa koeri
aga ka spontaanselt tervistuda ilma ravimiseta Otodine’ga. Veelgi enam. Käesolev katse ei võimalda võrrelda Otodine
kasutamise ravitulemusi alternatiivravimitega. Ravi tulemused hinnati kümnepäevase ravikuuri järel edukaks või mitteedukaks vaatamata sellele, et mõned koerad
oleks võibolla vajanud pikemat ravikuuri.
Vaatamata sellele, et selles katses kirjeldatud kliinilised muutused pole võrreldavad nendega, mida on kirjeldatud teistes
kliinilistes katsetes, on nad siiski veenvad, sest need on dokumenteeritud ühe
isiku poolt, lisaks tsütoloogilise, mikrobioloogilise uurimise tulemused ja loomaomaniku tähelepanekud.
Sooritatud katse kinnitab, et Otodine
on esimese valiku ravim koerte väliskõrva- põletiku korral, ilma et oleks vaja ka-

sutada veel antibakteriaalseid ja fungitsiidseid vahendeid. Meie poolt testitud
ravim ja selle alternatiivid võimaldavad
oluliselt piirata antibiootikumide kasutamist koerte väliskõrva põletiku ravis. Autorid toetavad seisukohta, et selline lähenemine koerte ravimisele vähendab oluliselt antibiootikumide kasutamisega seotud ravimresistentsete mikroobierimite
tekkimise riski. Nagu eelnevad uurimised
on näidanud (Guardabassi jt, 2009) toimib kloorheksidiin ja EDTA efektiivselt ka
nii metitsilliinile resistentsetesse kui ka
tundlikesse stafülokokkidesse. See pole
vähetähtis, sest viimaste aastate uuringud kinnitavad nende mikroobide ulatuslikku levikut koerapopulatsioonis ja see
on muutunud üheks oluliseks väikeloomade heaolu probleemiks.
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Peroksüsoomi proliferaator – aktiveeritud alfaretseptor:
uus vahend ainevahetushäiretega piimalehmadele
Roberto Farina (Fatro Group, Itaalia)
Peroxisome proliferator-activated receptor alpha. A new target for metabolic disorders of dairy cows. In: XXIX Congreso Nacional de Buiatría. Puebla, México, 2005

Üleminekuperioodil peavad piimalehmad,
arvestades laktatsiooniks ja loote kasvuks
minevat suuremat energiakulu, kasutama
selleks oma rasvavarusid. Peaaegu kõigil
kõrgetoodangulistel lehmadel satuvad
suured rasvhapetekogused vereringesse
ja talletatakse triglütseriididena maksas,
põhjustades organi erineva raskusastmega rasvumist. Maksa rasvumisel on looma tervist, heaolu, toodangut ja paljunemiskonditsiooni kahjustav toime. Maksa
funktsionaalse talitluse halvenemine rasvainfiltratsiooni tagajärjel kahjustab ka
immuunsüsteemi, väheneb viljastumisvõime, sageneb mitmesuguste poegimisega seotud haiguste nagu ketoos, libediku nihkumine, poegimishalvatus, päramiste peetus, metriidid ja mastiidid, oht.
Peroksüsoomi proliferaator – aktiveeritud retseptorid (PPAR) on tuumaretseptorid, millele omistatakse tähtsat rolli organismi energiabilansi regulatsioonis ja
sellega seotult ka maksa rasvumises ja
ainevahetushaiguste tekkes. Hiljuti kasutusele võetud metoodikad on võimaldanud välja selgitada nende retseptorite
alamtüüpide spetsiifilise toime ja luua
võimalused nende kasutamiseks ainevahetushaiguste ravimiseks. Peroksüsoomi
proliferaator – aktiveeritud alfaretseptor
osutus paljude geenide, mis osalevad lipiidide transpordil ja oksüdatsioonis, regulaatoriks. Sellel transkriptsioonifaktoril
on võtmepositsioon rasvade ainevahetuses ja energia tasakaalu regulatsioonis.
Maksas reguleerib PPAR- alfa geene, mis
on vajalikud rasvhapete sidumiseks,
oksüdatsiooniks ja glükogeneesiks.
2-metüül-2-fenoksüpropioonhape (Hepagen TM Fatro), veterinaarne preparaat,
mida hiljuti tutvustati Mehhikos, on seni
ainus PPAR- alfa analoog, mis on saadaval
veterinaarmeditsiinis. See koordineerib
PPAR-alfa vahendusel rasvhapete ainevahetust reguleerivate geenide transkriptsiooni, vähendab rasva infiltreerumist
maksa ja intensiivistab glükogeneesi, olles
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seega universaalseks vahendiks, millega
ravida, aga ka ära hoida laialt levinud tervisehäireid piimalehmadel.
Rasvade ainevahetus üleminekuperioodil
Kui glükoosi kättesaadavus on madal organismi energiadefitsiidiseisundis, nagu
piimalehmadel üleminekuperioodil laktatsioonile, hüdrolüüsitakse rasvdepoos
olev rasv vabadeks rasvhapeteks, mis vereringe vahendusel suunatakse maksa.
Maksas muudetakse need estrifitseerumata rasvhapped kas triglütseriidideks ja
sekreteeritakse kui väga madala tihedusega lipoproteiinid või oksüdeeritakse
mitokondrite ja peroksüoaalse beetaoksüdatsioonisüsteemi poolt. Rasvhapete
osalise oksüdatsiooni korral tekib atsetüülkoensüüm A (atsetüül-CoA), mis kondenseerub ja tekivad ketokehad. Viimased transporditakse maksast välja teistesse kudedesse, kus nad kasutatakse ära
energiaallikana. Beetaoksüdatsiooniprotsessis vallanduva energia kasutab ära
maks käivitades glükogeneesiprotsessi
sellistest substraatidest nagu laktaat, aminohapped ja glütserool. Seega on maksa
rasvhapete oksüdatsioon hädavajalik ainevahetusreaktsioon energia defitsiidi
korral. See kehtib aga rohkem mäletsejaliste kui teiste loomade kohta. Mäletsejalistel toimub pidev glükoneogeneesiprotsess, sest enamik söödaga saadavaid süsivesikuid laguneb neil vatsas toimuvas
fermentatsiooniprotsessis
lenduvateks
rasvhapeteks. Maksas toimuv rasva
beetaoksüdatsioon on vajalik glükoosi pidevaks tootmiseks, mis on oluline nälgimise või negatiivse energiabilansi korral.
Lipiidide ainevahetuse regulatsioon
Lipiidide ainevahetuse regulatsioonil on
energia tasakaalu silmas pidades väga
oluline roll. Selles osalevad kontrollsüs-
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teemid on tundlikud mitmesugustele mõjustustele nagu söömine, füüsiline aktiivsus, keskkonna temperatuur, toodangu
suurus, stress jm füsioloogilised ja patoloogilised seisundid. Koordinatsioonikeskused, mis reageerivad nendele signaalidele, toimivad erinevatel tasanditel, tagades selliselt energia tasakaalu. Regulatsioonis osalevad nii peaajus asuva hüpotalamuse vastavad keskused, aga lipiidid
ja karbohüdraadid on võimelised ka ise
oma saatust kontrollima. Rasvhapped ja
karbohüdraadid osalevad koos mitmesuguste hormoonidega geeniekspressiooni
regulatsioonis vastuseks toiduvõtmisele
ja muutustele söötade koostises. Hiljuti
selgus, et rasvhapped reguleerivad ainevahetusprotsesse peamiselt tänu sellele,
et nad reageerivad PPAR-ga, mis on suhte toitaine/geen peamiseks reguleerijaks.
PPAR-d on lipiididele reageerivad transkriptsioonifaktorid, mis reguleerivad lipiidide ja glükoosi ainevahetust kontrollivaid geene ja rasvageneesi. Nad reguleerivad geene rasva ainevahetuse erinevates etappides (transport, kontakt rakuga,
rakusisene sidumine, aktiveerumine, lagundamine ja deponeerimine). Kiire edu
on saatnud PPAR-i bioloogiliste omaduste uurimist, mis võimaldab välja töötada
uusi strateegiaid piimalehmade ainevahetushaiguste vastu.
Peroksüsoomi proliferaatorid – aktiveeritud retseptorid
PPAR-d on rakutuuma hormoonretseptorid. Nad on transkriptsioonifaktorid, mis
sõltuvad retinoid-, steroid- ja türoidhormoonide retseptoritest. Nende nimetus
on tuletatud sellest, et algselt tunti neid
kui molekule, mis vahendavad peroksüsoomi proliferatsiooni soodustavate ravimite transkriptsionaalset toimet. PPAR-l
on kolm alamtüüpi: PPAR-alfa, PPARbeeta ja PPAR-gamma. Need on kudedes
levinud erinevalt ja igaühel neist on täita
oma kindlad spetsiifilised funktsioonid.
Alfa alamtüüp on levinud maksas, skeletilihastes, südames ja neerudes. Arvatakse, et see reguleerib paljusid rasvhapete
lagundamises osalevaid geene. Gamma
alamtüüp on levinud peamiselt rasvkoes,
kus tal on tähtis roll rasvarakkude diferentseerumise ja rasva deponeerumise
regulatsioonis. Samuti on teda leitud

makrofaagidest, kus ta reguleerib diferentseerumisprotsesse ja tsütokiinide
produtseerimist. Beeta alamtüüp on levinud kõikides kudedes ja talle omistatakse
osalust embrüo implantatsioonis ja haavade paranemisprotsessides.
Rasvhapped ja nende derivaadid on
PPAR-de loomulikeks käivitajateks. On selgunud, et terve rida küllastamata rasvhappeid ja eikosanoide aktiveerib PPAR-i. PPAR-d mõjustavad nende märklaudgeenide
ekspressiooni, moodustades selleks heterogeense transkriptsioonifaktori kompleksis retinoid X retseptoritega (RXR). RXR
kuulub samuti rakutuuma hormooni retseptorite hulka ja selle aktiveerib 9-cis retinoidhape. Aktiveeritud PPAR/RXR kompleks reguleerib geeniekspressiooni lülitudes DNA järjestuskomponentidega spetsiifilise märklaudgeeni vastavas PPAR-le
reageerivas piirkonnas.
PPAR-alfa: energia
üldregulaator

ainevahetuse

PPAR-alfa alamtüüp reguleerib paljusid
geene, mis kontrollivad lipiidide ja lipoproteiini ainevahetust. Maksas moodustuvad PPAR-i märklaudgeenid laialdase geenikogumi, mis reguleerib rasvade
lagundamise paljusid, kui mitte kõiki protsesse. Siia kuuluvad rasvhapete transport
tsirkulatsioonis, nende sidumine maksarakkude poolt, rakusisene sidumine proteiinide poolt, aktiveerimine aküülkoensüümi A (aküül-CoA) poolt, aga samuti lagundamine peroksüsoomides ja
mitokondrites toimuvas beetaoksüdatsiooniprotsessis ja omegaoksüdatsioon
mikrosoomides.
Katsed PPAR nullhiirtega on andnud
väärtuslikku informatsiooni PPAR-i füsioloogilise rolli kohta ja kinnitavad, et eriline roll maksa PPAR-l on nälgimise ja
energia üldise defitsiidi korral. PPAR-i defitsiidiga hiirtel tekib nälgimise korral hepatomegaalia ja raskekujuline rasva ladestumine maksas. Hiired, kellel puudub
funktsionaalne alfa PPAR, pole võimelised vallandama rasvade ainevahetust reguleerivate geenide ekspressiooni peroksüsoomides, mitokondrites ja teistes rakustruktuurides. Nullhiirtel ladestub nälgimise korral maksa suur kogus rasva.
Tekib samuti raskekujuline hüpoglükeemia, suureneb estrifitseerumata rasvhaEesti Loomaarstlik Ringvaade • 3 • 2010
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pete sisaldus veres, mis viitab rasvade
puudulikule oksüdatsioonile protsessi
kontrollivate geenide düsregulatsiooni
tõttu. Selgus, et kohanemiseks rasvhapete lagundamise suurenenud vajadusega
nälgimise ajal suureneb põldhiirtel PPARalfa mRNA süntees. Fosfolipiidide sisalduse vähenemine ja karnitiini koguse
muutumatus nälgivate PPAR nullhiirte
maksas kinnitab, et see retseptor on olulise tähtsusega samuti fosfolipiidide homöostaasi säilitamiseks ja kreatiniini ainevahetuses energia defitsiidi tingimustes. Need andmed kinnitavad, et PPAR-alfal on võtmepositsioon maksas toimuvates komplekssetes rasva ainevahetusprotsessides energia defitsiidi korral, kuna see stimuleerib rasvhapete oksüdeerumist, et vallanduks energia ja moodustuksid rasvade ainevahetuse vaheproduktid, mida saavad kasutada teised koed.
PPAR-alfa pole aga mitte ainult eksklusiivne rasvade ainevahetuse regulaator.
On selgunud, et sel on oluline roll ka glükoosi homöostaasi säilitamisel. Ta on
oluline vere glükoosipeegli säilitamiseks
ägeda metaboolse stressi tingimustes,
nagu selgus katsetest PPAR nullhiirtega,
kellel tekkis nälgimise korral hüpoglükeemia. On selgunud, et PPAR-alfa reguleerib glükogeneesis osalevate geenide ekspressiooni. Rasvkoes toimuva lipolüüsi
käigus ja rasvhapete lagunemisel vabanev glütserool suunatakse maksa edasiseks ainevahetuseks. Glütserooli ainevahetuse lõpp-produkt sõltub samuti PPARalfast, mis stimuleerib selle väärindamist
maksas glükoosiks.
Seega on PPAR-alfa energia ainevahetuse universaalne regulaator, mis tajub
organismi energeetilise seisundi muutusi
ja aitab taastada või säilitada ainevahetuse tasakaalu.
PPAR-alfa mõjustab samuti paljude
aminohapete ainevahetuses osalevate
geenide ekspressiooni ja tal on põletikuvastased omadused. Ta osaleb põletikuprotsessi erinevates etappides, reguleerides tsütokiinide ekspressiooni, nende
retseptorite, kleepmolekulide ja põletiku
ägeda faasi proteiinide toimet.
Rasvunud maks
Üleminekuperioodil, kui tiinusest ja laktatsioonist tingituna on ema energiavaja-
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dus suurenenud ja toimunud olulised
nihked endokriinsüsteemi töös, vallanduvad rasvhapped rasvarakkudest ja suunatakse maksa. Seal nad kas estrifitseeritakse triglütserooliks ja talletatakse madala
tihedusega lipoproteiinidena või lagundatakse beetaoksüdatsiooniprotsessis. Kui
estrifitseerimata rasvhapete kogus maksas ületab sekretoorse või oksüdeerunud
rasva koguse, kumuleeruvad triglütseroolid rasvarakkudesse, viies seisundini, mida tuntakse rasvunud maksa või maksa
lipidoosina. Lehmade ülesöötmine kinnisperioodil, poegimiseelne söödavõtmise
vähenemine või stress põhjustavad estrifitseerumata rasvhapete vabanemise
rasvkoest ja nende ülemäärase kumuleerumise maksas.
Rasvunud maks on küllaltki sagedaseks poegimisjärgseks seisundiks, mis
tabandab umbes 50% esimese laktatsiooni lehmadest. Rasvunud maksaga
lehmade tervislik seisund on halvenenud,
piimatoodang langenud ja sigimisvõime
vähenenud. Kõrgetoodangulised lehmad
on vastuvõtlikud mitmesugustele poegimisega seotud haigustele nagu ketoos,
libediku nihkumine, päramiste peetus,
poegimishalvatus, lamamajäämine. Arvatakse, et nende haiguste eelsoodumuseks on rasvunud maks. Kuigi nende haiguste patogeneesi üksikasjad pole veel
selged, ollakse seisukohal, et maksa rasvinfiltratsioonist tingitud organi ainevahetuse häired on ülalloetletud haiguste
üheks tekkepõhjuseks lehmadel. Triglütseriidide ladestumine maksarakkude kultuuris, kinnitab uurea- ja glükogeneesi pidurdumist rasvunud maksa korral. Toksilised ained nagu sapikomponendid kuhjuvad rasvunud maksa korral organisse,
sest sapi äravool on pidurdunud ja maksa detoksikatsioonivõime halvenenud.
Väheneb ka lipiidide pakendamiseks vajalike lipoproteiinide süntees. Rasvunud
maksa korral halveneb ka immuunsüsteemi funktsionaalne seisund ja suureneb
oht haigestumiseks mitmesugustesse
nakkushaigustesse k.a mastiidid ja metriidid. Rasvunud maksaga seostatakse ka
lehmade viljastumise halvenemist. Niisiis
halvendab rasvunud maks oluliselt lehmade tervislikku seisundit ja toodangut
ning kuigi sellisele seisundile viitavad kliinilised tunnused võivad küll puududa, on
see siiski eelsoodumuseks mitmesuguste
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patoloogiate tekkeks. Seepärast on väga
oluline vältida liigse rasva akumuleerumist maksa, millega on võimalik vältida
mitmesuguseid lehmadel sageli esinevaid haiguseid.
2-metüül-2-fenoksüpropioonhape
2-metüül-2–fenoksüpropioonhape (Hepagen TM – Fatro) on spetsiifiline PPAR-alfa agonist, mille toime on sama kui loomulikel alfaretseptoritel ja humaanmeditsiinis hüpolipideemia raviks kasutatavatel
preparaatidel. Ta kinnitub PPAR-alfa külge, aktiveerib PPAR/RXR kompleksi ja reguleerib rea geenide, mis on olulised lipiidide ja glükoosi ainevahetuses, transkriptsiooni. Selle tagajärjel intensiivistub
mitokondrite ja peroksüsomaalse beetaoksüdatsiooni aktiivsus ja maksa glükogenees.
Lipiidide aktiveerunud oksüdatsioon
põhjustab triglütseriidi maksarakkudesse
ladestumise vähenemise, maksa funktsiooni taastumise ja vallandab glükoosi
sünteesiks vajaliku energia. Gükogeneesis osalevate geenide otsene mõjus-

tamine intensiivistab glükogeneesi ja
taastab energiabilansi.
Preparaadi põletikuvastane toime aitab samuti lehmi, pidades silmas, et põletikuline seisund mängib tähtsat rolli
rasvunud maksa ja paljude teiste haiguste patogeneesis. Tal on samuti kolereetiline ja kolagoogiline toime, mis on väga
oluline tema kasutamiseks rasvunud
maksa korral. Rasvunud maksas on sapivool aeglustunud. Suurenenud kontsentratsioonis on sapikomponendid toksilise
toimega ja põhjustavad vabade radikaalide hulga suurenemise, mis omakorda
põhjustab põletikku ja kudede kahjustusi.
2-metüül-2-fenoksüpropioonhape on
osutunud efektiivseks vahendiks rasvunud maksa, ketoosi, atsidoosi, seedekorratuste, intoksikatsioonide ja maksapuudulikkuse korral ning tänu selle spetsiifilisele laiahaardelisele energia ainevahetust
reguleerivale ning põletikuvastasele toimele sobib see kasutamiseks ainevahetushaiguste korral.
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Hepageenil on
kolereetiline ja
kolagoogiline
toime, mis on
väga oluline tema
kasutamiseks
rasvunud maksa,
ketoosi, atsidoosi,
seedekorratuste ,
intoksikatsioonide
ja maksapuudulikkuse korral.
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Lehmade poegimishalvatuse ja subkliinilise
hüpokaltseemia monitooring, ennetamine ning ravi
nende seisundite korral
Jesse P. Goff
The Veterinary Journal, 176 (2008), 50-57

Sissejuhatus
Kaltsium (Ca) on organismile vajalik närvide ja lihaste normaalseks talitluseks,
mistõttu selle defitsiidi korral veres ei
suuda lehm enam jalgadele tõusta. Tekib
ainevahetushaigus, mida kutsutakse poegimishalvatuseks või poegimisjärgseks
hüpokaltseemiaks. Mehhanismid, mis tagavad Ca normaalse taseme veres, toimivad enamuse ajast efektiivselt. Poegimishalvatus tekib kõige sagedamini vastpoeginud lehmadel, kellel on laktatsiooni
algusega seotud kõrgenenud Ca vajadus
ja tekib selle elemendi defitsiit organismis. Väiksemad nihked vere Ca sisalduses vähendavad looma söömust, mistõttu varases laktatsioonistaadiumis hakkab
loom kasutama enam keharasvu. Nõrgenevad vatsa kontraktsioonid ning soolte
motiilsus, mistõttu suureneb risk libediku
paigaltnihkumiseks. Väheneb ka teiste lihaste kontraheerumisvõime, k.a nisa
sfinkteri sulgumine lüpsi järgselt ning
tõuseb mastiiti haigestumise risk. Subkliinilise hüpokaltseemia korral ei anna loom
soovitud toodangut ning suureneb vastuvõtlikkus teistele ainevahetus- ja nakkushaigustele. On tõestatud ka hüpokaltseemia otsene negatiivne mõju immuunsüsteemi rakkude tööle.

Ca homöostaas ja hüpokaltseemia
monitooring
Täiskasvanud lehma vere Ca sisaldus on
normaalselt vahemikus 8.5-10 mg/dl. Tavaliselt langeb vere Ca sisaldus 12 kuni
24 tundi pärast poegimist <8 md/dl, seega peab lehm suutma kiiresti asendada
piimaga väljutatud ekstratsellulaarse Ca.
Lehma organism on programmeeritud
minema laktatsiooni alguses osteoporoosi seisundisse mobiliseerimaks luudes
olevat Ca, mille tulemusena kaotab ta 913% oma luustiku kaltsiumist laktatsiooni

esimesel kuul. Ca defitsiidi korral organismis suureneb ka selle imendumine
soolestikus. Hilisema laktatsiooni käigus
kaotatud Ca varud taastuvad.
Ca mobiliseerimist luudest reguleerib
paratüreoidhormoon (PTH), mida produtseeritakse alati vastusena vere Ca sisalduse langusele. Selle hormooni toimel
suureneb ka neerutorukestes Ca tagasiimendumine. Teine hormoon, 1,25-dihüdroksüvitamiin D, on vajalik selleks, et stimuleerida soolte kaudu söödas oleva Ca
imendumist. See hormoon tekib vitamiinist D neerudes vaid siis, kui vere PTH sisaldus suureneb. Hüpokaltseemia ja poegimishalvatus tekivad vaid juhul, kui lehm
ei suuda võtta piisavalt Ca luudest ja söödast, asendamaks seda osa, mis piimaga
väljutatakse. Mitmed söötmisfaktorid toimivad samuti Ca homöostaasile ja on
seotud poegimishalvatuse tekkega.

Faktorid, mis mõjutavad Ca homöostaasi raku tasandil
Metaboolne alkaloos
Metaboolne alkaloos on riskiteguriks poegimishalvatuse ja subkliinilise hüpokaltseemia tekkimisele. Metaboolse alkaloosi
korral on PTH retseptorid luukoes sellele
hormoonile vähem tundlikud ning seal ei
toimu efektiivset Ca mobiliseerimist osteoklastide poolt. Samuti on neeru glomeerulites vähenenud Ca tagasiimendumine ning neerud ei suuda 25-hüdroksüvitamiin D muundada 1,25-dihüdroksüvitamiin D-ks. Väheneb ka sooletikust söödaga saadava Ca imendumine. Metaboolne alkaloos on tihtipeale tingitud sellest,
et söödaga saadav katioonide hulk (K,
Na, Ca ja Mg) on liialt suur võrreldes
anioonide (kloriidid, sulfiidid ja fosfaadid)
kogusega, mistõttu veres on ülekaalus
positiivse laenguga katioonid. Elektroneutraalsuse säilitamiseks hakatakse positiivse laenguga vesinikioone (H+) vereEesti Loomaarstlik Ringvaade • 3 • 2010
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ringest välja viima. Viimane toob endaga
kaasa aga vere pH tõusu. Lisades kergesti
seeduvaid anioone söödaratsiooni, tõuseb negatiivsete laengute osakaal vereringes, võimaldades H+ sinna jääda ning vere pH langeb suurema happesuse poole.

Hüpomagneseemia
Lehma vereplasma normaalne Mg kontsentratsioon on vahemikus 1.8-2.4 mg/dl.
Hüpomagneseemia mõjutab Ca ainevahetust kahel moel. Esiteks väheneb PTH
sekretsioon, mille tagajärjeks on hüpokaltseemia ning Mg defitsiit alandab ka
kudede tundlikkust PTH-le. Uuringud näitavad, et kui vere Mg sisaldus poegimisaja ümber on <1.5 mg/dl, suureneb lehma vastuvõtlikkus hüpokaltseemiale ja
poegimishalvatusele. Vereplasma Mg sisaldus sõltub peaaegu täiel määral selle
sisaldusest söödas. Täiskasvanud mäletsejatel on lahustunud Mg peamisteks
imendumiskohtadeks vats ning võrkmik.
Mg lahustuvus eesmao vedelikus väheneb järsult, kui vatsa pH tõuseb üle 6,5.
Mg aktiivset transporti läbi vatsa epiteeli
häirib K liig vatsavedelikus isegi juhul, kui
ratsioonis on esimest piisavas koguses.
Mg passiivne transport toimub vaid vatsavedeliku kõrge Mg sisalduse korral
(>9.2 mg/dl), võimaldades viimasel liikuda kontsentratsiooni gradiendi suunas.
Üldiselt peaks Mg sisaldus kinnislehma
ratsioonis ja varasel laktatsiooniperioodil
olema vahemikus 3.5-4 g/kg kindlustamaks selle, et Mg aktiivne transport toimuks normaalselt.

Mg staatuse hindamine
Mg staatuse hindamiseks võiks määrata
selle sisaldust mitme lehma vereproovidest 12 h pärast poegimist. Kui seerumi
Mg sisaldus ei ole ≥1.8 mg/dl, viitab see
ebapiisavale Mg imendumisele söödast.
Mg puudus võib kujuneda limiteerivaks
faktoriks toodanguvõimele ning aidata
kaasa hüpokaltseemia tekkele karjas. Lehmad, kelle veres Mg sisaldus on vahemikus 1.15-1.8 mg/dl, on tavaliselt aeglased
sööjad ega anna loodetud toodangut.
Hüpomagneseemia kliinilised tunnused
nagu lamama jäämine, krambid ja nüs-

16

Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 3 • 2010

tagm kujunevad välja siis, kui vere Mg sisaldus langeb <0.9–1.15 mg/dl. Tetaaniaga kaasneb sageli ka äge hüpokaltseemia, mistõttu efektiivseks raviks on vajalik aeglaselt intravenoosselt manustada
lehmale nii Mg- kui Ca-sooli sisaldavaid
lahuseid. Hüpomagneseemia ennetamine
seisneb kergesti kättesaadava Mg sisalduse suurendamises söödas.

Sööda katioonide-anioonide vahekorra reguleerimine hüpokaltseemia
ennetamiseks
Söödas imenduvate katioonide sisalduse
vähendamine ja/või anioonide koguse
suurendamine vähendab oluliselt hüpokaltseemia ja poegimishalvatuste esinemust. Peamised söödas olevad katioonid
ja nende laengud on Na (+1), K (+1), Ca
(+2) ja Mg (+2). Peamised anioonid, mida söödas leidub, on Cl (-1), SO4 (-2) ja
fosfaadid (eeldatavalt -3). Teoreetiliselt on
kõik söödas olevad katioonid ja anioonid
võimelised mõjutama vere elektrilist laengut ja seega ka pH-d. Hilistiinuses on Na
vajadus söödas umbes 1.2 g/kg (0.12%).
Piiramatu juurdepääs NaCl-le hilistiinuses
ei ole soovituslik, sest see suurendab
udaraturse tekke riski.
Lõpptiine lehma ratsiooni Ca sisaldus
tuleks hoida 8.5–10 g/kg juures (0.851.0%). Kindlustamaks Mg optimaalse taseme, peaks seda söödas olema 3.5–4.0
g/kg (0.35–0.4%). Kõrge Mg sisaldus teeb
võimalikuks selle passiivse imendumise
läbi vatsa seina. Sööda P sisaldus peaks
üldjuhul olema umbes 4 g/kg (0.4%).
Liigne P (>80 g/päevas) blokeerib neerudes 1,25-dihüdroksüvitamiin D tootmise,
mis omakorda soodustab poegimishalvatuse teket.
Võtmeteguriks poegimishalvatuse ennetamiseks (vähemalt holsteini tõugu
lehmadel) on hoida K sisaldus kinnislehmade ratsioonis umbes 10 g/kg (1.0%).
Hüpokaltseemia vähendamiseks tuleks
ratsiooni lisada Cl, et tõhustada lisaks
sööda madalale K sisaldusele veelgi vere
pH alanemist. Selleks tuleks Cl kontsentratsioon söödas hoida umbes 5 g/kg
(0.5%) madalam, kui on seda K sisaldus.
Pärast Cl lisamist söödale tuleks 3–4 päeva pärast mõõta kinnislehmade uriini pH.
Vastavalt sellele saab korrigeerida Cl si-
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saldust ratsioonis. Anioonseid sooli tuleks ratsiooni lisada järk-järgult, et lehmi
mitte “üle hapustada“. Vastasel korral on
väga keeruline hinnata uriini pH muutusi,
kuna ka söömus on tugevasti mõjutatud.
Lehmade uriini pH mõõtmine on üsna
lihtne ja täpne meetod vere pH hindamiseks ning seega heaks vahendiks lisatavate anioonide õige koguse leidmiseks.
Kui ratsioonis on ülekaalus katioonid, siis
on uriini pH tavaliselt üle 8.2. Vaid sööda
katioonide sisalduse alandamine langetab uriini pH-d vähesel määral (kuni 7.8).
Subkliinilise hüpokaltseemia kontrollimiseks peaks holsteini tõugu lehmade uriini
pH olema vahemikus 6.2-6.8, mille saavutamiseks on kindlasti vajalik lisada ratsiooni anioone. Kui uriini pH langeb 5.05.5, põhjustab anioonide liig kompenseerimata metaboolse atsidoosi seisundi,
mille tõttu väheneb tugevalt söömus.
Uriini pH-d tuleks kontrollida minimaalselt 48 tundi pärast ratsiooni muutmist.
Et vähendada tupenõre alkaliseerivat mõju, ei tohiks proovi võtta kohe urineerimise alguses ning samuti ei tohiks proov
olla roojaga saastunud. Anioonseid lisandeid söödetakse tavaliselt viimasel kolmel poegimiseelsel nädalal, kuigi metaboolse atsidoosi saavutamiseks peaks
neid söötma mitte enam kui 4-5 päeva.

Ca vaese ratsiooni söötmine PTH
sekretsiooni poegimiseelseks stimuleerimiseks
Kui kinnislehmadele anda kaltsiumivaeseid söötasid, langeb selle sisaldus veres, mis omakorda stimuleerib PTH sekretsiooni. Aktiveerub osteoklastiline luukoe resorptsioon ja neerudes 1,25-dihüdroksüvitamiin D teke. Poegimise hetkeks
on lehma osteoklastid juba aktiivsed ning
neid on arvukalt, mistõttu piimaga väljutatud Ca asendatakse luukoest võetava
Ca-ga kiiresti. Kui varasel laktatsiooniperioodil on ratsioonis küllaldaselt kaltsiumit, siis juba aktiivne 1,25-dihüdroksüvitamiin D võimaldab selle efektiivset
omastamist söödast. Imenduva Ca vajadus hilistiinuses on holsteini tõugu lehmal 22 g päevas. PTH stimuleerimiseks
peab Ca sisaldus söödas olema oluliselt
madalam lehma normaalsest vajadusest.
Oluline on aga see, et koheselt pärast

poegimist tuleks lehmale anda kaltsiumirikast sööta.
Kui ratsiooni Ca sisaldus on väga kõrge, on võimalik sinna lisada aineid, mis
vähendavad selle imendumist soolestikust (zeoliidid) või seovad Ca lahustumatuks seebiks (juurviljaõli). Neid on tulemuslikult kasutatud juhtudel, kui veiste
sööda kaltsiumisisaldus on 30-50 g päevas.

Vitamiin D lisamine
Kinnislehmadele tuleks vitamiin D anda
söödaga 20-30 000 IU päevas. 1,25-dihüdroksüvitamiin D ja selle analoogide
süstimine võib olla tulemuslik ja ohutu,
kuid küsimusi on tekitanud manustamise
ajastus. Neerude poolt 1,25-dihüdroksüvitamiini D tootmise supressiooni probleemi saab vähendada organismist kaua
elimineeruva eksogeense hormooni kõrvaldamisega poegimisjärgsel perioodil.

Poegimishalvatusega lehma ravi
Äge hüpokaltseemia võib tekkida mitmete haiguste nagu mastiit või metriit tüsistusena ning eriti just endotokseemiliste
seisundite korral. Sellistel juhtudel on vere Ca sisaldus tavaliselt 6-8 mg/dl, mis
tuleneb Ca ümberjaotumisest organites.
Poegimishalvatusele iseloomulikku kliinilist pilti ei pruugi sellisel juhul välja kujuneda.
Poegimishalvatuse ja hüpokaltseemiaga loomi tuleks ravida nii kiiresti kui võimalik, seda eriti juhtudel, kui lehm jääb
lamama. Suurest kehamassist tulenevalt
tekib loomal juba 4 tunniga “rõhumissündroom” lamamisel allapoole jäävatele
kudedele. Sellisel juhul tekib lihaste ja
närvide isheemia, mille tagajärjeks on nekroos. Kõige kiirem viis plasma normaalse Ca sisalduse taastamiseks on intravenoosne kommertsiaalsete kaltsiumisoolade (taval Ca-boroglükonaat) manustamine. Üldiselt peaks kommertsiaalsed lahused sisaldama 8.5-11.5 g Ca/500 ml. Neis
võib olla ka Mg, P ja glükoosi (dekstroos).
Kõige efektiivsem kaltsiumidoos on umbes 2 g Ca/100 kg kehamassi kohta. Rusikareeglina võib Ca manustamise kiiruseks
arvestada 1 g/min. Liiga kiirel manustamiEesti Loomaarstlik Ringvaade • 3 • 2010

17

PRODUKTIIVLOOM
sel võib tekkida südame arütmia ning selle seiskus süstolis. Intravenoossed Ca sisaldavad lahused tõstavad vere Ca sisalduse normist kõrgemale tavaliselt 4 tunniks.
Ca sooli võib manustada ka subkutaanselt, kuid nende imendumine ei pruugi perifeerse vereringe aeglustumise tõttu olla piisavalt tõhus. Ühte kohta süstitava kaltsiumi kogus võiks olla 1-1,5 g Ca
(50-75 ml enamuse kommertsiaalsete lahuste korral). Seega peaks efektiivse doosi manustamiseks kliinilises hüpokaltseemias olevale lehmale süstima Ca preparaate kokku 6-10 erinevasse süstekohta.
See võib tugevalt mõjutada liha kvaliteeti
süstekohas, mistõttu piirab meetodi kasutamist.
Suukaudseid Ca preparaate ei ole
soovitatav kasutada kliinilise hüpokaltseemia raviks, küll võivad need olla toimivaks abivahendiks poegimishalvatuse
ennetamisel.

Ca suukaudne manustamine poegimise ajal hüpokaltseemia ennetamiseks
Lahustunud Ca suures koguses suu kaudu manustamisel on võimalik tekitada Ca
passiivne difusioon läbi seedetrakti. Parimaid tulemusi on saadud Ca manustamisel doosis 50-125 g. Hüpokaltseemia ennetamiseks tuleks Ca preparaate suu kaudu manustada poegimisel ning korrata
seda 24 t hiljem. Suuremad kogused või
sagedasem manustamine võib aga omada toksilist toimet.
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Kokkuvõte
Subkliinilise hüpokaltseemia ning poegimishalvatuse ennetamine peaks olema iga
farmi eesmärk. Kõige sagedasem hüpokaltseemia tekkepõhjus on liialt kõrge K
sisaldusega söötade andmisest tulenev
metaboolne alkaloos. Vere kõrge pH ei
võimalda PTH-l toimida luukoes ja neerudes. Selle tagajärjel ei resorbeeru luukoes
olev Ca ning neerudes ei toodeta 1,25-dihüdroksüvitamiini D, mistõttu lehm ei suuda taastada vere normaalset Ca taset. Teine hüpokaltseemia põhjus on hüpomagneseemia. Magneesium on vajalik kaasfaktor PTH toimimiseks märklaudkudedes.
Hüpokaltseemia ennetamiseks on vajalik
vähendada sööda katioonide sisaldust
(eriti kaaliumi hulka) ning suurendada söödas olevate anioonide sisaldust (peamiselt
kloor ning vähemal määral sulfaadid), mille tulemusena indutseeritakse kompenseeritud metaboolne atsidoos. Tõstes kergesti lahustuva Mg sisaldust 0.4%ni, on
võimalik ennetada hüpomagneseemiat kui
üht hüpokaltseemia riskifaktorit poegimise
ajal. Kui kogu imenduva Ca kogus on oluliselt väiksem kinnislehma igapäevasest
vajadusest, stimuleerib see poegimiseelselt PTH sekretsiooni, mistõttu aktiveerub
Ca resorptsioon luudest ning imendumine
soolestikust. Ravi kliinilise poegimishalvatuse korral seisneb kaltsiumilahuste intravenoosses manustamises (2 g Ca/100 kg
kehamassi kohta). Suukaudsete kaltsiumgeelide või -pastade manustamist võib
tarvitada haiguse taastekke vältimiseks.
Tõlkinud Kerli Raaperi

TOIDUHÜGIEEN
Liikuvtapamaja – võimalus mahe- ja väiketootjatele
L. Lepasalu, R. Soidla, H. Mootse, V. Poikalainen, K. Veri, K. Kerner
EMÜ VLI toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond

Euroopa Liidu Nõukogu võttis möödunud
aastal vastu määruse loomade kaitse
kohta surmamisel nr 1099/2009, 24. september 2009, kus sätestatakse: (40) Liikuvad tapamajad vähendavad loomade
transportimise vajadust pikkade vahemaade taha ja võivad seega aidata kaitsta loomade heaolu. Liikuvatel tapamajadel on võrreldes statsionaarsete tapamajadega tehnilisi piiranguid ja seega võib
vajalikuks osutuda tehniliste eeskirjade
vastav kohandamine. Seetõttu nähakse
käesolevas määruses ette võimalus vabastada liikuvad tapamajad erandkorras
tapamajade planeeringule, konstruktsioonile ja sisseseadele esitatud nõuetest.
Selliste erandite vastuvõtmiseni on asjakohane lubada liikmesriikidel kehtestada
või hoida alal siseriiklikud eeskirjad liikuvate tapamajade kohta.
Liikuvtapamaja temaatika on ka Eestis
aeg-ajalt üles tõstetud, kuid aruteludest
kaugemale pole jõutud. Samal ajal kasutatakse liikuvtapamajasid mujal maailmas
järjest enam.
Kaubanduses ringi vaadates ei leia me
sealt mahelihatooteid, ometi on Eesti riik
panustanud läbi erinevate toetusmeet-

mete mahetootmisse, mis aastast aastasse näitab tõusutrendi. Mahetootmise ja
töötlemise edendamine on oluline ka regionaalarengu seisukohalt ja eriti perspektiivne äärealadel. Eesti mahepõllumajanduse arengukava kohaselt peaks aastatel 2007…2013 mahetoodete osakaal
toiduturul suurenema 3%-ni ja mahetoodangut töötlevate ettevõtete arv kasvama
kuni 75-ni. Suurimaks takistuseks siinjuures on vastavate töötlemise ja turustamisega tegelevate üksuste puudumine. Kohapealsete töötlemisvõimaluste olemasolu peaks pidama Eesti kõige olulisemaks
põllumajandusliku mahetoodangu kasvu
eeltingimuseks, mistõttu tuleb sellele
pöörata erilist tähelepanu. Üheks põhjuseks, miks maheliha ei jõua poelettidele
on just loomade algtöötlemise puudumine. Suurtootmisel puudub antud teema
vastu huvi just väikese turumahu tõttu.
Liikuvtapamaja võiks olla üheks selliseks
tõukeks, mis avab mahe- ja väiketootjate
toodangule tee turule ja lõpuks ka tarbija
lauale.
Liikuvtapamajasid kasutatakse juba
aastakümneid Ameerika Ühendriikides,
kus üldine seisukoht nende suhtes on

Foto 1. Tehniline lahendus liikuvatapamajale Saksamaal
(http://members.aon.at/mss/english/fsh3_en.html)
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Foto 2. Liikuvtapamaja Saksamaal. Uimastamine ning veretustamine toimuvad väljaspool
treilerit (http://members.aon.at/mss/english/
fsh3_en.html)

positiivne. Lisaks tavapärastele nišitoodete tootjatele on liikuvatest tapamajadest
saanud Põhja-Ameerikas väga oluline osa
just nendes piirkondades, kus tapamajasid on väga vähe või need üldse puuduvad. Ka mõnedes Euroopa Liidu riikides,
näiteks Austrias, Rootsis, Soomes, on liikuvtapamajade rakendamine eriregulatsiooni abil lubatud.

Meie väiketootjad ise näevad sellise
mobiilse töötlemisüksuse eelistena ennekõike paindlikkust, majanduslikku otstarbekust ja loomade humaansemat kohtlemist.
Pooltargumendid liikuvtapamajade rakendamiseks:
 loomade heaolu tagamine;
 ühistulise
tegevuse
rakendamine
(laiem teeninduspiirkond);
 tapamaja kasutamise efektiivsuse suurenemine;
 investeeringu optimeerimine;
 kvaliteetne toode (rümp).
Vastuargumendid liikuvtapamajadele:
 väikeste tootmismahtude tõttu pole
efektiivne (tootmisvõimsuse laiendamisvõimalus puudub);
 tegevusulatus Eestis pole piisavalt
suur;
 hügieeni ja ohutuse nõuete täitmine
on keeruline;
 logistika ülesehitus on keeruline;
 investeering on suur;
 vajalik on rümpade töötlemist jätkata
lihalõikuses, pakenduses jne;
 liikuvtapamaja hoiuprobleemid.
Liikuvtapamaja töötab ka Lätis (tunnustamise number A 037720). (http://www.
peruza.lv/lat/mobilas-kautuves/) ja see on
ettenähtud vaid lammaste töötlemiseks.
Tehnilise lahenduse töötas välja seadme

Foto 3. USA-s kasutatav mobiilne tapamaja poolhaakena (http://www.workingtheland.com/
images/trailer-ext-ws.jpg)
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Foto 4. Liikuvtapamaja lammaste töötlemiseks Lätis, sisevaade

omanik, mistõttu on lahendused lihtsad
ning nõuavad palju käsitsi tööd. Liikuvtapamajas (foto 4) on võimalik tappa 24
lammast vahetuses, jahutussektsioon (foto 5) mahutab 40 lambarümpa koos tapasaadustega. Liikuvtapamaja ehitamisel on
kasutatud standardset autofurgooni, mille
pikkus on 9 m ja laius 2 m.
Töödeldakse oma farmist pärit lambaid, tehakse teenustööd ja ostetakse
lambaid kasvatajatelt kokku liha edasi-

müümise eesmärgil. Omaniku hinnangul
kujunes seadme maksumuseks koos veokiga 50 000.– €. Kasutatakse kahte töölist, kellest üks täidab ka autojuhi ülesandeid. Lambarümpade järgnev töötlemine
(lihalõikus, pakendamine) toimub Riias
asuvas töötlemisüksuses. Liikuvtapamaja
töötab ahelas tootmine- töötlemine- turundus ja omaniku andmetel efektiivselt.
Liikuvtapamaja on võimalik ehitada
erinevat tüüpi veokitele poolhaakena,
täishaakena ja tugijalgadel konteinerite
baasil. Üheks oluliseks piiranguks on
nende veokite puhul välisgabariidid. Eesti maanteeameti nõuetele vastavalt ei tohi autorong (sõiduk) ületada järgmisi
mõõtmeid: 1) pikkus 16,5 m (poolhaagisega); 2) 18,75 m (täishaagisega); 3) 12,0
m (sõiduk) laius 2,55 m kõrgus 4,0 m.
Nimetatud piirangu ületamisel vajab
sõiduk eriluba ja see piirab oluliselt tema
mobiilsust. Poolhaagise kasutamise korral saab paigutada tapasektsiooni ühte
moodulisse koos jahutussektsiooniga,
mis tehnilise lahendusena on sobivaim.
Kuid sellise veoki liikumine ja manööverdamine kitsastel maapiirkonna teedel on
raskendatud. Samuti peab vedama kogu
kompleksi kaasas ka rümpade üleandmisel järgnevaks töötlemiseks. Võimalik on
kasutada ka tugijalgadel konteinerite varianti, kus veoki abil transporditakse tapa- ja jahutussektsiooni moodulid kohale

Foto 5. Liikuvtapamaja lammaste töötlemiseks Lätis, jahutussektsioon
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ning asetatakse tugijalgadele. Sellisel lahendil on mitmeid eeliseid kuna veokit
kasutatakse moodulite ja loomsete kõrvalsaaduste konteinerite veol vastavalt
vajadusele. Samas eeldab sellise konteineri kasutamine nn topeltraami (veoki- ja
konteineriraam) olemasolu, mis vähendab oluliselt kasulikku kõrgusruumi. Tugijalgadel konteiner eeldab ka korrektset
kõvakattega platsi, kuhu on võimalik seda üles seada. Tegemist on ka spetsiifiliste seadmetega ja veokit muuks otstarbeks kasutada ei saa.
Sobivaim lahendus on kasutada veokit ja täishaagist. Sellisel juhul ehitatakse
veokile jahutus- /säilitussektsioon ja täishaakele tapasektsioon. Nimetatud lahenduse korral on võimalik vedada tapasektsiooni ka mingi muu veokiga juhul kui jahutussektsiooniga veok viib toodangut
edasisele töötlemisele. Töö alustamisel
plokitakse jahutussektsiooniga veok tapasektsiooniga ja nii moodustub ühtne tervik. Ühendus tapasektsiooni ja jahutussektsiooni vahel tihendatakse erinevate
tehniliste vahendite abil.
Kui planeerida liikuvtapamaja võimsuseks 10 veist või 40 lammast vahetuses,
siis vajatakse loomsete kõrvalsaaduste
kogumiseks järgmisi konteinereid:
1) jalgade, peade kogumise konteiner
mahutavusega 1000 kg (väljutus toimub tapasektsiooni mustalt poolelt);
2) soolte, magude jm kogumise konteiner mahutavusega 1000 kg (väljutus
toimub tapasektsiooni puhtalt poolelt);
3) nahkade kogumise konteiner (väljutus
toimub tapasektsiooni mustalt poolelt)
juhul kui farmer soovib nahka väärindada;
4) veri kogutakse eraldi auto all olevasse
paaki, millest pumbatakse ümber konteinerisse.
Loomsed kõrvalsaadused suunatakse
töötlemisele spetsialiseeritud ettevõttesse, nt Loomsete Jäätmete Käitlemise AS
Väike-Maarjas.
Tulevikuperspektiive silmas pidades
tuleks maakondadesse luua ühistulised
mahetoodangu töötlemiskeskused. Näiteks Hiiumaa on praegusel hetkel, regionaalarengut (tööhõivet ja maaelu edendamist) silmas pidades, üks problemaatilisemaid Eesti maakondi. Selle üheks
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põhjuseks on traditsiooniliste tootmisviiside hääbumine. Samas pole turismi
arendamisega suudetud kaotatut tasa teha. Pealegi on turism vaid sesoonne sissetuleku allikas. Hiiumaa arengukavva on
visioonina sisse kirjutatud elamiskõlblik
ja säästev keskkond. Selle visiooni ja turismi arendamise kontseptsiooniga haakuvad hästi riiklikud ja Euroopa Liidu
meetmed põllumajandusliku mahetootmise ning mahetoodete tarbimise edendamiseks. Hiiumaa sobib suurepäraselt
nii taimseks kui loomseks mahetootmiseks ja loodusandide kogumiseks. Eraldatuse tõttu on seal hõlbus teostada
kontrolli, elanike hoiakud on soodsad ja
looduslik keskkond saastevaba. Mahetootmise edendamist pidurdavad aga
oluliselt peamise maheturu (suurlinnade)
kaugus ja transpordiga seotud probleemid.
Lõuna-Eesti on samuti piirkond, kus
suurpõllumajandust arendada pole otstarbekas, kuid mahe- ja väikeettevõtjad
saaksid seal edukalt toimetada. Neid
probleeme aitaks ületada mahetoorme
kohapealne väärindamine mahetoodeteks.
Maheloomakasvatusega tegeleb ligi
kaks kolmandikku mahetootjatest. Kasvatatakse eelkõige lambaid ja veiseid. Viimastel aastatel on laienenud just lambaja lihaveisekasvatus. Mahepidamisel lihaveiseid oli 2009. aastal kokku 13 698. Mahelammaste arv koos üleminekuperioodil
olevate loomadega küünib ligi 40 000-ni.
Teisi loomaliike kasvatatakse mahetootmises üsna vähe. Sead ja kodulinnud on
enamasti oma tarbeks. Ülaltoodust nähtub, et lihaveiste ja lammaste osas on
eriti suur tapmisteenuse nõudlus. Seega
Eestile kõige sobivam variant on universaalne tapamaja, kus töödeldakse veiseid
ja lambaid. Universaalsus tõstab tehnilise
lahenduse keerukust, seega ka seadme
maksumust. Ainult lammaste töötlemiseks kasutatava liikuvtapamaja efektiivsuse viib alla tema lühike kasutusperiood,
kuna lammaste tapmise tippperiood on
sügisel karjatamisperioodi lõpul. Ka suurtööstused eelistavad tappa lambaid suurte partiidena, mis tekitab lambakasvatajatele liha realiseerimisel probleeme. Liikuvtapamaja võimaldab hajutada tapmise
kontsentreerumist ja pakkuda tarbijale
aastaringselt värsket lambaliha. Üks lii-
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kuvtapamaja ei suuda rahuldada maheloomade töötlemise vajadust Eestis. Arvestades tulevikuperspektiive, on vajalik
käivitada projekte, et täielikult rahuldada
mahe- ja väiketootjate nõudlus.
Kuna liikuvtapamaja lõpptoodanguks
on rümp, on seda keeruline lõpptarbijale
edasi müüa. Tuleb leida võimalused rümpade lõikuseks ja valmistoodete tegemiseks. Siin tekib kaks võimalust:
1. Rümbad antakse üle tootjale, kes töötleb ja turustab toodangu vastavalt
oma eesmärkidele ja vajadusele.
2. Rümbad töödeldakse tunnustatud lihakäitlemisettevõtetes teenustöö korras. Seejärel suunatakse tooted müüki
juba ühtse kaubamärgi all. Mahetoodete töötlemiseks peavad ettevõtted
ennast ka vastavalt tunnustama.
Esimene variant sobib turismi ja toitlustamisega tegelevatele väikeettevõtjatele ja on suhteliselt väikesemahuline.
Teine variant loob reaalsed võimalused
selleks, et tooted jõuaks tarbijani juba
suuremas mahus. Küsitlused näitasid, et
lihakäitlemisettevõtted ei soovi tegeleda
nišitoodete müügiga, see on tingitud väikestest mahtudest, kõrgest hinnast ja kulukast tootearendusest. Pakutud teenuse
keskmine hind toodete valmistamisel on
ca 20 krooni/ kg. Lisades rümbahinnale
toodete valmistamise teenustasu ja veel
10 krooni/ kg turustamise jm kulu, saame
veise- või lambaliha toodete lõpphinnaks
vastavalt 65 ja 80 krooni. Selles arvestuses ei ole toodud kaubanduskettide poolt
dikteeritud allahindlusnõudeid.
Liikuvtapamajas töödeldud 1kg liha
omahind ei ole oluliselt suurem tavatapamaja tapmisteenuse hinnast. Kalkuleeritud veise, lamba 1 kg töötlemise omahind on vastavalt 5 ja 12 krooni. Kuna liikuvtapamaja ökonoomusus sõltub heast
logistilisest korraldusest, siis sõltuvalt liikuvtapamaja positiivsest ostuotsusest,
tulevad logistilised lahendused välja töötada universaalsele või lammaste tapmiseks mõeldud liikuvtapamajale. Veduki
osa liikuvtapamaja koguhinna kujunemisel on küllalt suur. Veofirmade hinnangul
sõltub veoauto tasuvusaeg läbitud kilometraažist, mida suurem see on seda
efektiivsemalt autot kasutatakse. Liikuvtapamaja päevane läbisõit on väike ja seadme ostu korral on otstarbekas kaaluda

kasutatud veoki ja haagise ostu. Tuleb arvestada, et loomade veokulu tavatapamajades kannab üldjuhul loomakasvataja, veokulu suurus sõltub veo kaugusest,
loomaliigist ja loomade arvust. Näiteks
ühe veise vedu 100 kilomeetri kaugusele
maksab ca 500 krooni. Liikuvtapamaja
korral seda erisust ei teki, kuna kõik veoga seonduv on planeeritud juba omahinna sisse.
Liikuvtapamaja käivitamine ei ole otstarbekas eraldiseisva üksusena, kuna ta
on ahela tootja-töötleja-turustaja üheks
osaks. Kõige efektiivsemalt käivituks projekt, kui liikuvtapamaja liituks selle ahelaga.
Ei saa kõrvale heita ideed lülitada liikuvtapamaja ühe konkreetse piirkonna
(nt Hiiumaa, Lõuna-Eesti vm) käivitatavasse riiklikku maheprogrammi. See tähendab, et piirkondadesse luuakse mahetöötlemiskeskused, mis töötlevad mahedalt liha, piima, taimset tooret, jooke,
metsaande – liikuvtapamaja oleks üheks
lüliks selles ahelas. Sellisel juhul tekib
piirkondadesse ka teatud hulk töökohti ja
see innustab mahetootmisele üle minema ka neid, kes seda veel teinud ei ole.
Siinjuures turustatakse tooteid juba ühtse
kaubamärgi all. Seni, kuni sellised töötlemiskeskused puuduvad, võib tooted valmistada olemasolevates tööstustes teenustööna.

Kasutatud kirjandus
Soidla, R., Lepasalu, L., Anton, D., Veri, K.,
Mootse, H. 2010. Tapasaadused. Loomsed kõrvalsaadused, Tartu, lk 90-92.
E Ü m ä ä r u s e d (otsekohalduvad)
Nõukogu määrus (EÜ) nr 1099/2009, 24. september 2009, loomade kaitse kohta surmamisel.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr
1774/2002, 3. oktoober 2002, milles sätestatakse
muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud
loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr
1069/2009, 21. oktoober 2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud
loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrus).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr
853/2004, 29. aprill 2004, millega sätestatakse
loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad.
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PRAKTIKA
Huvitavat loomade lahangutest
Tõnu Järveots
EMÜ VLI morfoloogia osakond
Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja
loomakasvatuse instituudi morfoloogia
osakonna lahanguruumides toimuvad lahangud on nii normaal- kui ka patoanatoomilise suunitlusega. Lisaks meil levinud loomaliikide diagnostilistele uuringutele on võimalus lahata ka eksootilisi loomi. Kindlasti ei saa pidada igapäevaseks
kõrges vanuses surnud loomade lahanguid. Viimane on kõige tõenäolisem loomaaialoomade osas. Sellekohane huvitavam lahang leidis aset k.a jaanuaris, kui
lahangule saabus umbes 41-aastase (sündinud ~1969 Keenias) Tallinna Loomaaia
teravmokk-ninasarviku (Diceros bicornis)
”Murray” korjus. Loom oli surnud 19. jaanuaril, kuid lahangu sai seoses looma
Tartu toimetamise ja surmajärgsest külmumisest ülessulatamisega teostada alles 6 päeva hiljem, 25. jaanuaril. See halvendas küll võimalust teostada kudede
korrektset histoloogilist uuringut, kuid oli
lootus makroskoopiliste muutuste säilimisele. Lahangu algul sai määratud ninasarviku massiks 885,5 kg, mis oli oluliselt
väiksem kui ette teatati (1,5 t). Kergem

Foto 1. Ninasarvik suurlooma lahangulaual
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kaal võimaldas looma korrektselt lahangulauale asetada.
Lahangu esimene etapp oli korrektne
naha eemaldamine, kuna nahk koos sarvedega läks topise valmistamiseks Tallinna Loodusmuuseumi. Arvestades naha
paksust (umbes 1,5 cm) ja tihkust ei olnud seda kerge läbistada ning algul tundus, et vaja oleks saagi. Naha peamine
muutus oli vasakul küljel vähest ala haaravate lamatiste esinemine (umbes 5 piirkonda, suurem ala 5 cm diameetriga). Parenhüümelundite peamine patoloogiline
leid oli maksa düstroofia nähud koos
omapäraste hulgi biliaarsete tsüstidega
(suuremad neist 15, 10 ja 4 cm diameetriga).
Lisaks esinesid muutused seedetraktis
nagu alaäge katarraalne põletik tühisooles
ja äge katarraalne põletik umbsooles.
Maos olid näärmetus osas nähtavad haavandid (suurem 4 cm diameetriga). Rinnaõõne elunditest tundus kops emfüseemiline, kuid seda võis seostada surmajärgse bakteriaalsete gaaside kogunemisega.

PRAKTIKA

Foto 2. Maksa lõikepind, biliaarsed tsüstid

Foto 3. Parema puusanapa pind

Lisaks tasub mainida huvitavaid leide
ninasarviku kandeaparaadis. Muutused
olid hästi jälgitavad, kuna iga üksik luu
läks puhastamisele ja töötlemisele hilisema skeleti kokkupanemise eesmärgil morfoloogia osakonna anatoomia muuseumisse. Eelnevalt oli teada, et umbes 20
aastat tagasi oli ninasarvik saanud tugeva
trauma. Lahangul olid muutustest näha
vaagna vasaku süleluu kraniaalse haru ja
vasaku niudeluu tiiva nihkega murru paranemise piirkond, puusanapa süleluupoolne murd (kild oli liigestunud), parema
istmikuluu haru murd (ei olnud õieti kokku kasvanud), parema istmikuluu plaadi

murd (paranenud, kuid suure eksostoosiga) ning nimmeluude kõverdumine vasakule. Üks murrujoon oli poolitanud parema puusanapa ning kokkukasvamise järgselt oli pind kahjustunud ja suurenenud
(mõõdud: 11,0×13,5 cm, võrdluseks vasakul pool: 9,0×10,5 cm). Loom oli saanud sellest kahjustusest üle ja suutis liikuda, kuid viimase aja jäsemeprobleemid
võisid olla just sellega seotud.
Eelnevalt mainitud patoloogilised leiud
ei olnud eriti raskekujulised ja seega oli
neid raske otseselt looma surmaga seostada. Sellepärast jäi looma surma peamiseks põhjuseks kõrge vanus.
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Konverents-näitus
„Veterinaarmeditsiin 2010“
Konverents Veterinaarmeditsiin 2010 toimub Tartus 29.–30. oktoobril 2010. Konverentsi toimumise kohaks on konverentsikeskus Dorpat, mis asub Tasku keskuses, Tartu
südalinnas. http://www.dorpat.ee/
Konverentsile registreerumiseks oleme loonud interaktiivse vormi aadressile http://
www.lapub.ee/vet/.
Eelregistreerimine soodsamate hindadega kestab 10. oktoobrini, registreerimine läbi
interneti 22. oktoobrini. Vajadusel saab osalemise eest tasuda ka kohapeal sularahas.
Palume võimalusel registreerida internetI teel, sest nõnda saame vajaliku materjali paremini ette valmistada.
Alljärgnevalt anname lühikese ülevaate osalemistingimustest:
•

Varajane registreerimine internetis kuni 10.10. ELÜ ja EVS liikmetele –
700 krooni.

•

Varajane registreerimine internetis mitteliikmetele – 1500 krooni

•

Registreerimine 11.10. kuni 22.10. Internetis ning kohapeal ELÜ ja EVS
liikmetele – 1000 krooni.

•

Registreerimine 11.10. kuni 22.10. Internetis ning kohapeal
mitteliikmetele – 2000 krooni.

•

Osalemine konverentsi ühel päeval (kõigile) – 1000 krooni.

•

Erihind üliõpilastele – 250 krooni.

•

Erihind pensionil loomaarstidele – 500 krooni.

•

Erihind loomaarsti abilistele – 300 krooni.

Osalemine konverentsi vastuvõtul – 350 krooni. Hind sisaldab lisaks heale tantsumuusikale sooja toitu ning tervitusnapsi. Kohapeal avatud baar.
Osalemistingimuste täpsutamiseks ning arveldamisega seotud küsimustes palume
ühendust võtta konverentsi sekretariaadiga:
Evelin Espenberg; E-post: evelin@lapub.ee, tel: 7 404 095
Konverentsi ajal on Dorpatis osavõtjatele soodushind:
ühene tuba 690 krooni
kahene tuba 960 krooni
Märksõna “loomaarstid”
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Suurloomade sektsioon
REEDE, 29. OKTOOBER 2010
10.15-11.45.
Sigade vaktsineerimine. Dr Nicolas Antonio Guerra Liaño, HIPRA.
11.45-13.00
Lõunapaus
13.00-14.30
Hobuste kliiniline meditsiin: hobuste vaktsineerimine, varssade haigused.
Dr. Ulrika Tupits.
14.30-15.00
Kohvipaus
15.00-16.30
Riskijuhtimise põhimõtete rakendamine karjatervise programmides.
Lektor: Dots. Arvo Viltrop, Eesti Maaülikool
LAUPÄEV, 30. OKTOOBER 2010
9.00- 10.30
Lihaveised Eestis. Ilmar Kallas Tõuloomakasvataje Ühistu.
Lihaveiste tervishoiu korraldamine. Alar Onoper, Eesti Maaülikool
10.30-10.45
Kohvipaus
10.45-11.30
Erinevate infektsioonide etioloogilise rolli selgitamine veiste hingamisteede
haigustes kasutades põletikumarkereid. Lektor Toomas Orro,
Eesti Maaülikool.
11.30-12.30
Lõuna
12.30-14.15
Probleemid mesilas. Aado Oherd
14.15.-14.30
Kohvipaus

Väikeloomade sektsioon
REEDE, 29. OKTOOBER 2010
9.00-10.15
Kadri Kääramees „Lähenemisest lemmikloomade tavalisematele
suuõõneprobleemidele tavapraktikas“ (EVS-i stipendiumi loeng)
10.20-11.35
Andzela Lehtla „Diagnostiline lähenemine loomale punetava silmaga
blefarospasmiga ja ilma“ (EVS-i stipendiumi loeng)
11.45-13.00
Lõuna
13.00-14.30
Olga Sjatkovskaja „Kasside nakkushaigused Eestis“ (Sponsoreerib Hills)
14.30-15.00
Kohvipaus
15.00-15.20
Piia Pekkola „Transtüretiini ja türoksiini siduva globuliini kontsentratsioonide muutuste semikvantitatiivne hindamine raske mittetüreoidse
haigusega koertel“
15.25-16.30
Ülle Kell „Ravimite kasutamine oftalmoloogias“
LAUPÄEV, 30. OKTOOBER 2010
9.00-10.30
Vilhelmiina Huuskonen „Anesteesia väikeloomadel“ (Sponsoreerib Virbac)
10.30-10.45
Kohvipaus
10.45-11.30
„Eukanuba nutrition“ Eukanuba sponsorloeng
11.30-12.30
Lõuna
12.30-14.15
Vilhelmiina Huuskonen „Anesteesia väikeloomadel Vol. 2“
14.15-14.30
Kohvipaus
14.30-15.30
Vilhelmiina Huuskonen „Anesteesia väikeloomadel Vol. 3“

Abiliste sektsioon
LAUPÄEV, 30. OKTOOBER 2010
9.00-9.45
Hedi Peetsu „Instrumentide hooldamine“ (Sponsoreerib Est-Doma)
9.45-10.30
Tiina Toomet „Abilise vajalikkus väikeloomakliinikus“
10.30-10.45
Kohvipaus
10.45-11.30
Merit Villemson-Kavak „Kuidas teha head röntgenpilti“ (Sponsoreerib Bayer)
Konverentsi bankett toimub Eduard Vilde lokaalis.
www.vilde.ee
Konverentsi banketil toimub Elutööpreemia, Aasta Loomaarsti 2010 ja Fotokonkursi
2010 preemiate üleandmine.
19.00 – 19.30 Kogunemine
19.30 – 20.00 Pidulik osa
20.00 – 21.00 Söök – jook

21.00

Ansambel “Kukerpillid”, tants, baar
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Toivo Suuroja 70
Vääramatud on Virgiliuse värsisõnad:
„Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus” (kuid ometi lendab, tagasipöördumatult lendab aeg). Nii möödub tänavu
70 aastat Eesti Maaülikooli emeriitprofessori Toivo Suuroja sünnist.
Juubilar nägi ilmavalgust 20. septembril 1940, paar kuud pärast Eesti okupeerimist, vaikses Metskülas Tudulinna
vallas Alutaguse laante keskel metsaülema Arvo Suuroja ja kooliõpetajast abikaasa Leida perekonnas. Üldhariduse
omandas Toivo Virumaal; see päädis
1958. aastal Rakvere keskkooli küpsustunnistusega. Samal aastal jätkus koolitee Eesti Põllumajandusakadeemia veterinaariateaduskonnas, mille lõpetas 1963.
a kiitusega. Värske lõpetanu määrati Rakvere rajooni Vinni Näidissovhoostehnikumi loomaarstiks, ent juba samal aastal
kutsuti ta sõjaväkke sundaega teenima.
See kestis 1965. aastani tankipolgus Kaliningradi oblastis.
Järgmised kolm aastat (1966–1969)
möödusid Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi
(ELVI) aspirantuuris. Tema väitekirja teaduslikuks juhendajaks sai legendaarne
professor Julius Tehver. Edasine karjäär
seondus aastakümneteks EPAga. Aastatel
1970–1973 töötas Toivo Suuroja suurepäraselt tehnikat jagava mehena anatoomia
ja histoloogia kateedris vaneminseneri
ametis elektronmikroskoopia alal. 1973.
aastal omandas ta väitekirja kaitsmisega
bioloogiakandidaadi kraadi. Paraku ei võimaldatud talle kohe õiget erialalist rakendust. Aastatel 1974–1976 teenis ta leiba
sise- ja nakkushaiguste kateedris nimetuse poolest küll vanemteadurina, kuid oma
sõnutsi pigem „naelaprofessorina”, kel
tuli kuldsete kätega meistrina kirve ja
saega prof Evald Nõmme leukoosiisolaatorit rajada.
Viimaks algas Toivo Suuroja õppejõu
karjäär, mille redelipulkadeks said oodatult tõusvas järjestuses vanemõpetaja,
dotsent ja professor. Kahjuks ei läinud
Nõukogude ajal kõik libedalt, sest tõelise
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eestlasena ei astunud juubilar punaparteilaste ridadesse, kuid ehk veel enam
tema kriitilise keele ja meele tõttu, nimelt
„lõugade pärast” (juubilari väljend). Nõnda oli ta rekordiliselt kaua, ligikaudu 15
aastat vanemõpetaja ametikohal.
Eesti vabanemise järel okupatsiooni
painest töötas Toivo Suuroja aastatel
1990–1995 dotsendina ja seejärel kuni
emeriitprofessoriks valimiseni 2005. aastal
korralise professorina, juhatades samaaegselt aastatel 1995–1998 histoloogia õppetooli ning 1998–2005 morfoloogia, füsioloogia ja patoloogia instituuti. Vahepeal
omandas Toivo Suuroja 1994. aastal väitekirja alusel veterinaarmeditsiini doktori
kraadi. Juubilar on õpetanud veterinaarmeditsiini üliõpilastele tsütoloogiat, embrüoloogiat ja histoloogiat, koduloomade
füsioloogiat ning loomakasvatuse ja lihatehnoloogia eriala üliõpilastele põllumajandusloomade morfoloogiat. Toivo Suuroja on üliõpilastele mällu sööbinud unustamatu lektorina oma teadmiste laia haarde ja julge sõnakasutuse poolest. Ta oli
oodatud õppejõud ka Tartu ülikoolis, kus
ta pidas aastatel 1990–1999 histoloogia

PERSONALIA
õppetoolis poole koormusega dotsendi
ametit.
Eriti viimastel aastakümnetel hakkas
Toivo Suuroja südant valutama teaduskonna tuleviku pärast (vt artiklit To be or
not to be loomaarstiteaduskond? – ELR,
2000, nr 1). Talle oli ilmselge, et vanamoodi edasi minna enam ei saa. Seepärast pole imestada, et 2001. a. valiti ta
mitte enam küll eriti noore, kuid jõuliselt
teotahtelise mehena EPMÜ loomaarstiteaduskonna dekaaniks, kellena ta tegutses pensionilejäämiseni. Selles ametis aitas ta olulisel määral kaasa EPMÜ loomaarstiõppe viimisel eurotasemele, seda esmajoones Zoomeedikumi väljaarendamisega, olles samaaegselt ka Phare-projektide juhtkomitee liige.
Prof Toivo Suuroja on väitekirjade raames avaldanud töid koduloomade munajuha limaskesta pinnareljeefist, ultrastruktuurist ja tsütokeemilistest näitajatest
ning kaasautorina vasikate hingamisteede haiguste puhustest struktuurimuutustest, müokardi hüpertroofiast jms. Südameasjaks on talle olnud oma õpetaja ja
juhendaja prof Julius Tehveri elutöö jäädvustamine. Toivo Suuroja oli kuulsa morfoloogi biobibliograafia üks koostajaid,
samuti andis ta koos Tartu ülikooli histoloogidega täiendatult ja ajakohastatult
välja Julius Tehveri mahuka erihistoloogia õpiku (2007), samuti praktikumiraamatu (2005).
Toivo Suuroja kandis viimastel aastakümnetel hoolt akadeemilise järelekasvu
eest. Tema kaasjuhendamisel kaitses
edukalt doktoriväitekirja Marina Aunapuu
(2004) ning magistridissertatsiooni Esta
Nahkur (2001), Tõnu Järveots (2002) ja
Merle Valdmann (2003). Praegune juubilar on pikemat aega tegutsenud EPMÜ
veterinaarmeditsiini teadusdoktori kraadi
kaitsmise nõukogu liikme ja loomaarstiteaduse magistri nõukogu esimehena.
Toivo Suuroja on anderikas mitmes
valdkonnas. Ta teab de rebus omnibus et
quibusdam aliis (kõigist asjust ja veel
enamgi): Ta oskab suurepäraselt miscere
jocis seria (ühendada naljaka tõsisega).
Juubilar on oma kätega rajanud Emajõe
käärus maakodu. Tänapäeva loomaarstide keskel leidub vähe neid, kes suudaksid võistelda temaga hobide mitmekesisuse ja sügavuse poolest. Kõigepealt tuleks nimetada fotograafiat, millest hiljem

sai peaaegu elukutse ja oluline leivakõrvase teenimise allikas. Ammendamatud
on juubilari teadmised antiikaja ja Venemaa ajaloo vallas. Suurest austusest ladina keele vastu kõnelevad rohked sententsid ta publitsistlikes kirjutistes.
Kõige silmapaistvamad on Toivo Suuroja teadmised ja oskused ilmselt sõjanduse vallas. Esimesed kogemused sai ta
juba poisikesepõlves, mil sõjajärgselt vedeles kõikjal ohtrasti relvi ja laskemoona.
Nõukogude okupatsiooni kütkest vabanemise järel astus Toivo Suuroja kõhklematult Eesti Kaitseliidu Tartu malevasse. Innuka tegevuse eest vabatahtlikuna on teda korduvalt autasustatud, nimelt Tartu
maleva teenetemärgiga (1997), Valgeristi
III klassi teenetemärgiga (1998) ning Kaitseliidu III klassi (2000) ja II klassi teenetemedaliga (2006). Tema sõjalisest kompetentsist annavad aimu ajakirjades Kaitse
Kodu ja Sõdur avaldatud kirjutised käsitulirelvadest tankideni. Ta on raamatu „Püstolid ja revolvrid” (1995) kaasautoreid.
Juubilar on Järvselja Jahiseltsi liikmena kirglik jahimees, kellena tal on põhjapanevaid teadmisi ja seikluslikke kogemusi ulukite käitumise ja relvade alal.
Oma relvaalaseid teadmisi on juubilar vahendanud ka „Jahiraamatu” (2003) kaasautorina.
Noore mehena abiellus Toivo Suuroja
oma väljavalitu Sirjega, kes lõpetas kõigepealt küll veterinaariateaduskonna,
kuid omandas hiljem arsti elukutse. Perekonda sündis kaks tütart Tiina ja Marit
ning poeg Tiit. Lastest on koolitatud hinnatud spetsialistid: poeg ja vanem tütar
tegutsevad meditsiini vallas, noorem tütar aga kaubajuhtimise alal. Toivo on mitmekordne vanaisa.
Soovin kolleegide nimel juubilarile, et
tal jätkuks ergast hoogu veel aastakümneteks, eelkõige tugevat tervist, sest non
est census super censum salutis corporis (pole suuremat varandust kehalisest
tervisest). Küll siis õnnestub veel paljupalju aastaid jahil käia, huvitavaid raamatuid lugeda ja muidu mõnuleda. Heasoovid saaks ehk kokku võtta Horatiuse sõnadega: „Cupio omnia, quae vis” (soovin
kõike, mida ise tahad), st kõike kõige paremat.
Kolleegide nimel
Enn Ernits
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40 aastat Tartus (11)
Madis Aidnik
professor J. Kaarde talle ettepaneku minna
Moskva
Veterinaarakadeemiasse
sihtaspirantuuri sisehaiguste alal. Juba
Hiljar Pärn sündis Saaremaal Valjala valla 1965. aastal kaitseb ta edukalt kandidaaKoksi külas. Üldtuntud on saarlaste sün- didissertatsiooni teemal „Fosfori ja kaltnikohatruudus, mis annab kogu eluks siumi vaeguse varane diagnostika, teraakaasa ainult neile omase iseloomu ja käi- pia ja profülaktika veistel Eesti NSV tingitumise. Hiljar Pärnas istus saarlane sees mustes“. Samal aastal hakkab ta EPA vekõige ehedamal kombel, andes talle ko- terinaariateaduskonnas õpetama kliinilist
loriitse isiksuse kuvandi. Kuigi H. Pärna diagnostikat ja sisehaigusi algul assistenõpingu- ja tööaastad kulgesid mandril, dina, siis vanemõpetajana (alates 1967)
olid tema mõtted sageli kodusaarel. H. ning dotsendina (1972).
Pärna lapse- ja noormehepõlv langes
Esimest korda nägin H. Pärna kas
pöördelistele ning segastele aastatele. 1965. või 1966. aastal soojal kevadpäeval
Algkooli esimesed aastad kulgesid saksa päevitamas ühiselamu (Jaama 71) ja kino
okupatsiooni ajal. Kord jutu sees Hiljar Komsomol vahelisel planguga piiratud
meenutas, kuidas ta usuõpetuse tunnis tühermaal. Vahemärkusena olgu öeldud,
kuuldut praktikasse püüdis rakendada. et sellele tühermaale kerkisid üsna pea
Nimelt oli talle tunnist meelde jäänud, et Annelinna
esimesed
paneelelamud.
Jumal suhtub osavõtlikult inimeste mure- Moskvast tuleku järel majutati Pärn Jaadesse. Hiljar oli siis otsustanud, et õppi- ma tänava ühiselamusse. Tollal oli EPA
gu Jumal ise koolitükke ja andku õpetaja- veterinaaria- ja zootehnikateaduskonnas
le vastuseid. Kahjuks ei olevat Jumal te- õppimas hulgaliselt aspirante – Ants Linma palveid kuulda võtnud. Sellest selgus nutaja, Jaan Praks, Olev Saveli, Enno
noorele saarlasele karm tõde, et elus Puusepp, Juhan Simovart, Ants Numpead ikka ise läbi lööma.
mert. Enamus neist elas sarnaselt PärnaHiljar valis oma eluteele saatjaks loo- le ühiselamus. Ühiselamu oli ülemajutamaarstinduse. Nii omandas ta Väimelas tud ja olmetingimused viletsad. Haldusveterinaarvelskri ja 1958. aastal Tartus loo- teenistus ja teaduskonnad olid võrdlemisi
maarsti elukutse. Paljude Hiljari kursuse- hädas ühikas elementaarsegi korra lookaaslastega olin või olen isiklikult tuttav. misega. Ühiselamu nõukogu eesotsas
Jääb mulje, et sel kursusel õppis hulga üliõpilasest vanemaga oli praktiliselt
andekaid inimesi, kellest hiljem said üle number null. Lootuses, et kord paraneb,
Eesti tuntud loomaarstid – nt Hans Kavak, pandi H. Pärn intravanemaks. Kas kord
Toomas Vain, Siiri Toomik, Helgi Aart, Hel- sellest paremaks läks on küsitav, aga vädur Jaanson.
hemalt vanema mehena teda kuulati ja
Kuni 1962. aastani töötas H. Pärn va- seinad seisavad sel majal püsti tänini.
nemveterinaararstina mainekas Vändra
H. Pärnaga tekkisid tihedamad kontakVeisekasvatuse katsejaamas. 1962. a teeb tid mul alates kolmandast kursusest, kui
ta meile kliinilist
diagnostikat ja sisehaigusi
õpetas.
Loengud olid tal ladusad ja selles osas
ületas ta kindlasti
prof J. Kaardet. Mul
on alles mõned tema loengute konspektid ja kirjapandu
on täitsa tasemel
veel tänagi. Praktikumides oli ta laialivalguvam. Suur osa aega kulus ainesse mittepuutuvate probleeKolleegid Ants Nummert, Juhan Simovart ja Hiljar Pärn arutelul
Dotsent Hiljar Pärn
(01.09.1934–05.10.2006)

30

Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 3 • 2010

MEMUAARID
mide käsitlemisele. Pärna leivanumbriks
olid nn. „pisteproovid“ (tema enda väljend), mis seisnesid protsentarvutustes ja
retseptide väljakirjutamises. Hiljem õppejõuna veendusin, et üliõpilaste teadmised
protsentidega arvutamises on üllatavalt
nigelad. Kui vaadata tänapäeval arstide
poolt väljastatud retsepte, siis nende üllitistega Pärna juures küll armu ei leiaks.
Kahtlemata oli see tänuväärne töö, kuid
praktikumist praktikumi ajatäiteks seda teha ei olnud ehk kõige õigem. Hiljar kuulus
nende hulka, kellel kellaajast kinnipidamisega on raskusi. Minu stuudiumi ajal kippus tema õppetöö algus talutavalt hilinema, kuid hiljem see üha süvenes ja üliõpilased hakkasid seda kurjasti ära kasutama.
Laheda oleku ja huumorimeele toel oli
ta asendamatu õppetöövälistel asjaajamistel ja üritustel. Nõukogude perioodil
määrati igale kursusele õppejõudude
seast kursusejuhendaja. Sel alal ei suutnud temaga ükski õppejõud võistelda. Tal
oli meeletu tahtmine üliõpilastega jännata
ja nende üritustest osa võtta. Kuni pensionile minekuni organiseeris ta lõpukursusele Väimela tehnikumi külastamist ja
ekskursiooni Saaremaale. Viimane oli eriti
populaarne, sest selle kulminatsiooniks
oli pidu Hiljar Pärna kodutalus. Mina tulin
1969. a kevadel sellelt reisilt Tartusse tagasi paistes jala ja magamatusega. Taastumiseks kulus 13 tundi (elu pikim uni).
Nõukogude ajal olid mitmed töövälised ettevõtmised asutustes ja koolides
sundkorras organisatoorsetesse raamidesse surutud. Nii tuli sporti massides
juurutada ja käia rahvamaleva (miilitsa
patrullteenistust toetav institutsioon) patrullis. Kuna Hiljar Pärn oli noore mehena
olnud üsna edukas poksija, siis oli ta veterinaariateaduskonnas nii spordiorganisaator kui rahvamaleva pealik. Ühel korral
üliõpilaspõlves saadeti ka mind linna peale rahvamalevalasena patrullima. Linna
rahvamaleva staap asus praeguste Kompanii ja Gildi tänavate nurgamajas. Sealt
saime varrukatele punased lindid ja edasi
pätte linna peale püüdma. Hiljar mõistliku
mehena teadis, et me nagunii linna peale
lolli mängima ei lähe. Käskis meil lindid
tasku pista ja kokkulepitud ajal tagasi viia.
Mina ja kamraadid läksime Saluudi kinno,
Hiljar aga Supilinna pruudi poole.
Sporditööd tegi ta hasardiga. Seoses
sellega meenub lõbus seik. Teaduskonna
ühe lahtise kompartei koosoleku päevakorras seisis Hiljari aruanne sporditööst.
Sama päeva hommikupoolikul oli ta Jõ-

geva Veterinaarjaamas sealsetele kolleegidele loengut pidamas. Koosolekule ta
hilines ja oli parajalt vindine. Alkoholi toel
lõi Hiljaris huumorikurat eriti möllama.
Jutt oli nagu Lutsu följeton ja rahvas sai
nalja rohkem kui rubla eest. Järgmisel
päeval kutsus dekaan Hanno Kübar Hiljari „kohvile“. Hiljari enda versioon jutuajamisest oli umbes järgmine.
Dekaan: „Teie, kolleeg Pärn,olite eile
enne koosolekut viina võtnud?“
Hiljar: „Dekaan eksib. Mina ei olnud
viina joonud, vaid konjakit. Ja kõiges on
süüdi kolleeg Jalakas. Tema pidi ka Jõgevale tulema, kuid ei tulnud. Mina pidin ka
tema osa ära jooma.“
Kirjapandu näitab, et hea huumor ja
julge pealehakkamine on enam kui pool
võitu. Hiljarit oli kena kuulata, kuid kui
aega nappis, siis tuli vahel ka tahtmine
pidur peale tõmmata.
H. Pärn oli ka parajalt jäärapäine. Mis
tema pähe oli võtnud, seda ta üritas jonnakalt läbi suruda ja ellu viia. Siinjuures
kaks positiivset näidet.
I Palju aastaid toimus Eesti, Läti ja Leedu loomaarstiteaduskondade õppejõudude ning abipersonali kohtumine.
Kaua aastaid oli meiepoolseks patrooniks prof J. Kaarde. Pärast Kaarde surma päris patrooni koha Hiljar Pärn.
Koos Pärna lahkumisega siit ilmast
hääbus ka see traditsioon.
II Pärast taasiseseisvumist loodi dotsentide ja teadurite klubi, mille aktiivne liige
oli ka Hiljar. See klubi tõstatas nõude, et
loodaks emeriitdotsentide ja emeriitteadurite institutsioon ning makstaks neilegi emeriiditasu nagu emeriteerunud
professoritelegi. Pärn oli üks visamaid
asja initsiaatoreid. Kaua seisti ülikoolide
juhtkondades ja kõrgemalgi sellele vastu. Ausalt öeldes ei uskunud ka mina
asja positiivsesse lahendisse. Visadus
viis aga siiski sihile.
Oleksime naiivsed arvates, et kolleeg H.
Pärna elutee oli nagu siledal asfaldil kõndimine. Vara lahkus tema kõrvalt abikaasa
Leelia, loomaarstist vend Arvo lõpetas elu
suitsiidiga, üks vendadest kaotas elu vägivaldselt. Ainult tugevad ei murdu, nad
leiavad tee edasi minna. Minu mällu on
igaveseks talletatud Hiljari viimane telefonikõne, kui lamasin haiglas müokardi infarktist paranemas. Hiljaril oli jäänud siin
ilmas olla veel loetud päevad. Ta andis
täielikult aru, et lõpp on lähedal. Ei mingit
halamist. Ta soovis mulle head paranemist. Asjata ei öelda, et rasked olukorrad
toovad välja inimese tõelise olemuse.
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 3 • 2010
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VARIA
Veterinaarpraksise ajaloost Eestis (1929)
(Kirjaviis muutmata)
I Võõrkehadest veise kirikotis
27. jaan. k.a. tapeti Kuresaare tapamajas
veis, kelle kirikotis (reticulum) leidusid 93
kruusa kivi, 3 tsink-pleki tükki, 3 lehma
hammast, 5 traatnaela ja 5 pudelitükki. Kõik
mainitud asjad olid tublisti hõõrdunud ja
nägid välja kui poleeritud. Sealjuures oli
magu muutumata, ja enne tapmist ei avaldanud loom mingisuguseid haiguslisi tundemärke. Kas loom kunagi ennem seedimiserikete all kannatanud on, ei ole teada.
Käesolev juht näitab, mida veised kõik alla
neelavad, kuid huvitav on, et sarnased mitmekesised, isegi teravad (naelad, pudeli tükid) asjad haigust ja muudatusi maos esile
ei tarvitse kutsuda.
Al. Koov
II Kuidas peame koduloomadele lupja
söötma
Meie koduloomade toitmisõpetuses on mineraalainete tähtsus võrdlemisi pealiskaudselt käsitatud, isegi kahesilmavahele jäetud.
On vaid hinnatud orgaanilisi põlevaid ollusi
soojuse tekitamise seisukohalt. Loom oleks
selt vaatekohalt teatud tüüpi põletamisahi,
kus toores materjal ümber töötatakse. Sellisel toitmisel ei pea loom kaua vastu. Vastupidavuse ja tervise saamiseks on mineraalollused sama tarvilikud, kui orgaanilised ained ja vitamiinidki.
Loom ei sure soolade nälga, küll aga
kannatab selle all sageli arenemine ja produktsioon. Lehm, kes rohkesti lüpsab, peab
ka rohkesti mineraalollusi saama, kuna vastasel korral on ta soolade ainevahetus puudujäägiga; piimaand langeb, paratamatult
tervis satub hädaohtu. Ekslik on odavate mineraalainete kokkuhoiuga häid piimalehmi
„rikkuda“. Mineraalsöötasid peab söötma sel
määral, et jätkuks piima tekitamiseks ja ka
looma oma organismi korrashoiuks. Ratsionaalsem on sööta mineraalsoolasid taimede
kaudu, põldude ja heinamaade mineraalväetamise abil, kui puhtate soolade andmisega lusikast. Ameerikas tehtud katsed näitavad, et palju paremini, kui puhaskriit, mõjub harilik puhastamata, looduses ettetulev
mergel ja jahvatatud lubjakivi, kuna viimased sisaldavad väikesel määral organismile
tarvilikke lisaollusi (raud, magneesium, alumiinium, ränihape), mille otsimiseks näit. siga maad tuhnib ja mulda närib. Lühidalt, mineraaltoit olgu samuti mitmekülgne, nagu
meie seda orgaaniliseltki nõuame. Ettetoodud väidet tahaks kinnitada oma järgmiste
tähelepanekutega. Olles Taanis praktika peal,
söötsin alaliselt sulus kinnipeetavatele peekoni-sigadele „Grabley“ soola. Pakile juurelisatud sedeli järele oli viimase koosseis järgmine: kaltsium fosfaati 36,4%, kalts. karbo-
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naati 31,1%, natr. kloriidi 7,5%, natr. sulfaati
11,4%, ferrosulfaati 0,5%, mangano karbonaati 0,4%, ränihapet (SIO2) 2%, väävlit
2,8%, magniumi, kaliumi ja teisi kokku 7,9%.
Kuigi sead lehma piima üldse ei saanud, ei
närinud nad sugugi suluseinu (aedu), kuna
meil puhta kriidi, samuti fosforhapu lubja
söötmisel sead imestamisväärselt ruttu sulupostid ja aiapuud läbi närivad.
Deutsche landwirtsch. Tierzucht’i järele
L. Voltri
III T. Ü. Väikeloomade kliinikust: Nisulille
ehk äiaka (Agrostemma githago) mürgistusjuht
15. V k.a. tõi keegi Tartus asuv proua K.
kaks haiget kana väikeloomade kliinikusse
ravimisele. Anamnees: kanad haigestunud
äkitselt, kaks päeva tagasi kui ta toonud
veskist purusid (jahu ja kliide segu), millest
söötnud kanadele. Varsti peale söömist jäänud kanad loiuks, lössitanud ühel kohal ja
järgmisel päeval ilmunud neil kõhulahtisus.
Haigetel puuduvat söögiisu täiesti, kuid joovat palju. Mainitud tunnustega haigestunud
kõik ta 15 kana ja siga, kellele antud samast
söödast ka osa. 3 kana surnud samal päeval.
Omanik kahtlustab haiguse tekkimises
toitu, millest tõi kliinikusse proovi ühes. Toit
sisaldas rohkel määral musta prügi, mis lähemal järelvaatusel osutus nisulille seemnete kestadeks.
Kliinikusse toodud kanad jalgadele ei
toetu. Harjad – sinakad. Nokkades – kleepuv vedelik. Pugud kõvasti täis. Diarrhoe.
Mürkainete eemaldumise mõttes tegime
pugulõikused. Pugu limakest nägi välja kui
keedetud, värvilt hall-valge, krae ja mitmekordselt paksenenud. Peale operatsiooni
toimingute süstisime Ol. camphor. nahaalusi 2,0 kummagile. Kodus soovitasime haigetele anda sisse linaseemne keedist ja
kohvi, vaheldumisi. Tagajärgedest palusime
omanikku teatada kliinikusse.
Et tagajärgedest informeeruda, läksin
kahe nädala pärast mainitud isiku juurde
koju. Mõlemad opereeritud kanad olid surnud. 9 kana ja siga olid aegamisi paranenud, kuna ühel kanal, kes edasi põdes, olid
pugu ümbritsevad kuded nekrootilised ning
väike fistul viis pugusse. Üldiselt näis haige
siiski kaunis tragi – siblis, sõi jne.
Käesolev juht näitab, kuivõrra tähtis on
mõnel puhul, eriti äkiliste haigestumiste
kordil, ka tutvunemine söödaga.
Assistent G. Klein
Vanadest ELR numbritest refereerinud
Alar Onoper
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