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LEMMIKLOOM

Eesti Maaülikooli väikeloomakliiniku haiguslugu – 
eosinofiilne leukeemia

Kristel Peetsalu, Liisa Kail

EMÜ VLI väikeloomakliinik

Eosinofiilne. leukeemia. on. väga. harva.
esinev,. teadmata. etioloogiaga. müelop-
roliferatiive. haigus,. mida. iseloomustab.
märkimisväärne. küpsete. eosinofiilide. ar-
vu. suurenemine. luuüdis,. veres. ja. kude-
des.. Haruldast. leukeemiat. on. kirjeldatud.
varasemalt. rohkem. kassidel. kui. koertel..
Haiguse. kliinilisteks. tunnusteks. on. letar-
gia,. anoreksia,. püsiv. palavik,. kehamassi.
vähenemine,. oksendamine. või. kõhulah-
tisus,. vahelduv. longe,. kahvatus,. ikterus.
(leukeemilise.infiltratsiooni.tõttu.maksas)..
Kuna. loetletud.haigustunnused.on.mitte-.
spetsiifilised. ning. haigus. võib. kulgeda.
aastaid. varjatult. ning. seejärel. äkitselt.
progresseeruda,. on. selle. diagnoosimine.
väga.raske.

Eesti.Maaülikooli.väikeloomakliinikusse.
saadeti.10-aastane,.emane.(steriliseerima-
ta).labradori.retriiver.(foto.1),.kelle.peami-
seks.kaebuseks.oli.kaks.kuud.kestnud.ok-
sendamine.(tabel.1).

Oksendamine. leidis.aset.aeg-ajalt,.eriti.

öösiti.ning.oksemass.sisaldas.kollakat.sa-
pi.värvi.lima..Koera.isu.oli.vähesel.määral.
vähenenud.ja. ta.eelistas.varasemast.roh-
kem. lamada.. Omanikule. tundus,. et. pool.
aastat.tagasi.koerale.soovitatud.liigeste.ra-
vi.toetav.dieettoit.on.energiavaene.ning.ta..
vahetas. söötasid. igakuiselt,. et. leida. loo-
male.maitsev.sööt..Omaniku.pingutustest.
hoolimata. jäi. koera. söögiisu. endiselt. ke-
siseks.

Tabel 1. Vereanalüüside.tulemused

Näitaja Tulemus Referentsväärtus
Alaniin-aminotransferaas 124.U/l 24–136.U/l
Aspartaat-aminotransferaas 43.U/l 10–57.U/l
Aluseline.fosfataas 585.U/l 39–220.U/l
Kreatiniin 80.µmol/l 43–115.µmol/l
Uurea <3.mmol/l 1,4–9,0.mmol/l
Üld-bilirubiin 27.µmol/l 1,2–14,0.µmol/l
Plasma.proteiin 61.g/l 54–84.g/l
Albumiin 26.g/l 30-41.g/l
Globuliin 35.g/l
Naatrium 145.mmol/l 144–158.mmol/l
Kaalium 3,6.mmol/l 4,0–5,4.mmol/l
Kaltsium 2,37.mmol/l 2,20–3,10.mmol/l
Glükoos 7,52.mmol/l 3,5–5,5.mmol/l
Punalibled 9,82.T/L 5,5–8,5.T/L
Hematokrit 38,4% 37–55%
Hemoglobiin 140.g/L 120–180.g/L
Valgelibled 13,8×10³/µl 6–17×10³/µl
Eosinofiilid 7,59×10³/µl 0,1–1,25×10³/µl

Foto 1..10-aastane.labradori.retriiver
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Koer.oli.regulaarselt.dehelmintiseeritud.
ja.vaktsineeritud.kompleksvaktsiiniga.

Degeneratiivsete.muutuste. tõttu. liiges-
tes. oli. talle. manustatud. valuvaigisteid,.
karprofeeni,.kuid.viimane.ravikuur.teosta-
ti.pool.aastat.tagasi.

Patsiendi.edasisaatnud.kliinikus.teostatud.
vere. kliinilise. ja. biokeemilise. uuringu. ain-
saks.patoloogiliseks. leiuks.oli.suurenenud.
eosinofiilide. suhtarv.. Uriinianalüüs. näitas.
madalat.uriini.erikaalu.(1,007).kuid. loomal.
puudusid. polüuuria/polüdipsia. tunnused.

Kliinilisel. ülevaatusel. käitus. patsient.
labradorile. tüüpiliselt,. rahulikult..Koera. li-
maskestad.olid.roosad.ja.niisked,.kapillaa-
ride. täituvusaeg. alla. kahe. sekundi,. pind-
mised. lümfisõlmed. neile. omase. suuruse.
ning.kujuga..Kõht.palpatsioonil.pehme.ja.
valutu..Südame.auskultatsioonil.oli. tähel-
datav.tahhükardia,.reiepulss.tugev.ja.üht-
lane..Kehatemperatuur.oli.39,4ºC..Ülevaa-
tuse. käigus. tuvastati. vasakul. rinnakupiir-
konna. piimanäärmes. 1. cm. läbimõõduga.
tihke. moodustis.. Suuõõne. läbivaatlusel.
leiti. vasakul. kihva. lateraalsel. küljel. 2. cm.
läbimõõduga.moodustis.

Esmaste. uuringutena. otsustati. teosta-
da. vere. hematoloogiline. ja. biokeemiline.
uurimine,. mille. tulemused. on. esitatud.
järgnevas.tabelis.

Vereanalüüside.vastusest.selgus,.et.eo-
sinofiilia.oli.stabiilne.ja.aluselise.fosfataasi.
(ALP).aktiivsus.ning.üldbilirubiini.sisaldus.
suurenenud.

Kujutletava. diagnostikana. teostati. nii.
rinna-.kui.ka.kõhuõõnest. röntgenülesvõt-
ted.lateraalses. ja.ventrodoraalses.vaates,.
mis. olid. patoloogilise. leiuta.. Kõhuõõne.
ultraheli. uuringud. ei. näidanud. samuti.
nähtavaid.muutuseid.

Uriinianalüüs. (tsüstotsenteesi. teel.võe-
tud.uriinist):.erikaal.1,004,.ribatest:.biliru-
biin.3+,.pH.6,5.

Kuna. looma. üldseisund. oli. rahuldav,.
manustati. oksendamist. pärssivat. ravimit.
–. koerale. süstiti. maropitanti. 10. mg/ml.
(Cerenia). 1.mg/kg. kehamassi. kohta.naha.
alla.ning.kutsuti. kolme.päeva.pärast. kor-
dusuuringutele.

Kordusvisiidil. kaebas. omanik. looma.
jõetust,.kuid.muus.osas.oli.patsiendi.sei-
sund. muutusteta.. Kliinilise. ülevaatuse.
leiud. osutusid. varasemalt. kirjeldatuga.
sarnaseks.

Kordusvereuuringutest. selgus,. et. val-
geliblede.arv.oli.tõusnud.38,3×10³/µl.ning.
esines.maksaensüümide.aktiivsuse.ja.bili-
rubiini.sisalduse.tõus.

Kõhuõõne.ultraheli.uuringutel.oli.nüüd.
nähtav.mõningane.kogus.vaba.vedelikku,.

Tabel 2. Kordusvereanalüüside.tulemused

Näitaja Tulemus Referentsväärtus
Alaniin-aminotransferaas 145.U/l 24–136.U/l
Aspartaat-aminotransferaas 46.U/l 10–57.U/l
Aluseline.fosfataas 897.U/l 39–220.U/l
Kreatiniin 89.µmol/l 43–115.µmol/l
Uurea 3,8.mmol/l 1,4–9,0.mmol/l
Üld-bilirubiin 41.µmol/l 1,2–14.0.µmol/l
Plasma.proteiin 64.g/L 54–84.g/l
Albumiin 26.g/L 30–41.g/L
Globuliin 37.g/L
Naatrium 145.mmol/l 144–158.mmol/l
Kaalium 4,1.mmol/l 4,0–5,4.mmol/l
Glükoos 6,80.mmol/l 3,5–5,5.mmol/l
Punalibled 6,87.T/L 5,5–8,5.T/L
Hematokrit 44,8% 37–55%
Hemoglobiin 164.g/L 120–180.g/L
Valgelibled 38,3×10³/µl 6–17×10³/µl
Eosinofiilid 21,1×10³/µl 0,1–1,25×10³/µl

LEMMIKLOOM
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20. mg/kg. naha. alla,. tramadooli. 3. mg/kg.
naha. alla. iga. 8. tunni. järel,. S-adenosüül-
metioniini.(Zentonil).1400.mg.suu.kaudu..
Lisaks.kolm.korda.päevas.1.purk.l/d.kon-
servi.. Statsionaarsel. ravil. viibimise. ajal.
koera. kehatemperatuur. langes. vähesel.
määral.ja.tema.isu.oli.jätkuvalt.hea,.seega.
otsustati. järgmisel. päeval. saata. ta. kodu-
sele. ravile.. Kodune. raviskeem. nägi. ette.
ravi. antibiootikumidega:. amoksitsilliin.
koos.kalvulaanhappega.(Synolox).20.mg/
kg.2.korda.päevas,.valuvaigisti.tramadool.
3.mg/kg.2.korda.päevas,.S-adenosüülme-
tioniin.1400.mg.1.kord.päevas.

3.päeva.möödudes.saabus.koer.järsult.
halvenenud. enesetunde. tõttu. esmaabi.
vastuvõttu.. Ta. ei. olnud. võimeline. ise-
seisvalt. liikuma. ja. esines. tugev. tahhüp-
noe.. Kliinilise. ülevaatusel. olid. patsiendi.
limaskestad. kahvatud. kollaka. varjundiga,.
kapillaaride. täituvusaega. oli. limaskesta-
de.heleduse.tõttu.raske.hinnata..Südame.
auskultatsioonil. oli. kuuldav. tahhükardia,.
kehatemperatuur. oli. 37,4ºC.. Esmaabi.
andmise.käigus.koer.suri.

Selline.äkksurm.ajendas. teostama.sur-
majärgset.lahangut,.millega.loomaomanik.
nõustus..Enne.lahangut.võeti.FNA.suuõõ-
nes.ja.rinnakupiirkonna.piimnäärmes.ole-
vatest. moodustistest.. Tehtud. tsütoloogi-
lisest. uuringust. selgus,. et. piimanäärmes.
olev. moodustis. on. adenokartsinoom. ja.
suuõõne. uudismoodustis. osutus. Epulis 
gigantocellularis’eks.

Laparatoomial. leiti,. et. sooled,. rasvik.
ja. kõhukelme. olid. ikteerilised.. Lisaks. oli.
kõhuõõnes. rohkelt. kollakaspunast. va-
ba. vedelikku.. Kõhuõõneorganid. ei. olnud.
muutunud.. Biopsiatükid. võeti. maksast,.
peensoolest,.neerudest.ning.põrnast.ning.
saadeti. Soome. Patovet. laboratooriumis-
se.. Valmistatud. preparaatidest. selgus,. et.
maksa. (joonis. 2). ja. põrna. parenhüümis.
esines.rohkesti.eosinofiile..Võttes.arvesse.
looma. anamneesi,. kliinilist. pilti. ja. diag-
nostika. tulemusi. pandi. lõppdiagnoosiks.
eosinofiilne.leukeemia.

Arutelu

Eosinofiilne.leukeemia.on.krooniline.müe-
loproliferatiivne.haigus,.mis.iseloomustub.
ülemäärase.eosinofiilide.proliferatsiooniga.

kuid. organite. suurus. ja. ehhogeensus. oli.
jätkuvalt.neile.omaselt.normaalne..Abdo-
minotsenteesi. teel. saadud. kõhuõõneve-
delik. (joonis. 1). oli. kollakaspunase. värvu-
sega,. erikaal. 1,031. ja. sisaldas. 30. µmol/l.
bilirubiini.. Tsütoloogilise. uuringu. käigus.
selgus,.et.vedelik.sisaldas.rohkelt.eosino-
fiile,.makrofaage. ja.hemosideriini..Arves-
tades.vedeliku.erikaalu.ja.rakulist.koostist,.
oli.tegemist.steriilse.eksudaadiga.

Lisaks. eelpoolmainitud. kordusuuringu-
tele. võeti. koeralt. roojaproov,. mida. uuriti.
flotatsioonimeetodil,.kuid.see.oli.parasito-
loogilise.leiuta.

Looma.jõetu.üldseisundi.tõttu.otsustati.
koer. hospitaliseerida.. Raviskeemi. määra-
ti.vedelikteraapia:.Ringer-laktaati.3000.ml.
intravenoosselt.24.tunni.jooksul,.amoksit-
silliini. koos. klavulaanhappega. (Synolox).

Joonis 1.. Kõhuõõne. vedelik,. tsütoloogiline. pre-
paraat.. Pildil. mitootiline. mesoteelirakk,. eosino-
fiilid,. neutrofiilid. ja. hemosideriin.. Värving. May-
Grünwald-Giemsa. meetodil.. 100×. suurendus.
(õliimmersioonobjektiiv)

Joonis 2.. Maksa. histoloogiline. preparaat.. Mak-
sarakkude. tsütoplasma. lagunemine. ja. tuumade.
püknoos.. Rasvväärastus.. Eosinofiilne. infiltrat-
sioon..100×.suurendus.(õliimmersioonobjektiiv)

LEMMIKLOOM
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luuüdis,.püsivalt.kõrge.eosinofiiliaga.peri-
feerses. veres. ning. leukeemiliste. rakkude.
inflitratsiooniga. kudedesse,. peamiselt.
maksa,.põrna.ja.lümfisõlmedesse..Nimeta-
tud.leukeemiat.on.koertel.kirjeldatud.väga.
kesiselt,.mistõttu.on.haiguse.äratundmine.
ja.diagnoosimine.küllaltki.suur.väljakutse..
Müeloidset. leukeemiat. iseloomustavad.
kroonilised,. küllaltki. ebamäärased,. mit-
tespetsiifilised.kliinilised.tunnused.–.letar-
gia,. anoreksia,. kaalukadu,. oksendamine/
diarröa,. vahelduv. longe. ja. püsiv. palavik..
Verepildis.esineb.märkimisväärne.eosino-
fiilide.tõus,.>50.000/µl,.millele.võib.lisan-
duda.vasaku.tuuma.nihkega.leukotsütoos,.
aneemia,. trombotsütopeenia. või. hoopis.
trombotsütoos.. Humaanmeditsiinis. on.
leukeemia. diagnoosimiseks. kasutusel.
spetsiifiline.marker,.Philadelphia.1.kromo-
soom,.mis.sisaldub.ainult.müeloidse.leu-
keemia. tüvirakkudes..Kahjuks. pole. antud.
kromosoomi. koertel. kirjeldatud. (Couto,.
Nelson;.2003)..Eosinofiilse.leukeemia.lõp-
lik. diagnoos. põhineb. kliinilistel. ja. hema-
toloogilistel. leidudel,. kusjuures. eelnevalt.
tuleb. hoolikalt. välistada. teised. hüpereo-

sinofiilia.põhjused..Hüpereosinofiiliat.või-
vad.põhjustada.allergiline.bronhiit,.sise-ja.
välisparasiidid,. ülitundlikkusreaktsioonid,.
kirbu-. ja. toiduallergia,. eosinofiilne. ente-
riit. ja. paraneoplastiline. sündroom. (eriti.
nuumrakulise. kasvaja. korral).. Nimetatud.
haiguste. diagnoosimise. välistamiseks.
on.vaja. teostada.hematoloogiline. ja.vere.
biokeemiline.analüüs,.uriinianalüüs,.rooja.
uuring. flotatsioonimeetodil,. nahakaabete.
uurimine. ja. röntgenuuring. (nuumrakulise.
kasvaja.ja.allergilise.bronhiidi.puhul).ning.
kassidel.lisaks.FIV/FeLV.testid.

Eosinofiilse. leukeemia. prognoos. on.
halb..Ravimiseks.on.kasutatud.keemiaravi.
hüdroksüuureaga,. kuid. see. pole. andnud.
looma.tervist.parandavaid.tulemusi.

KIRJANDUS

Inger Lillienhöök Studies.of.blood.eosinophil.and.
neutrophil.granulocytes. in.healthy.and.diseased.
dogs..–.Uppsala.1999;

S., J., Ettinger, E., C., Feldman Textbook.of.Vete-
rinary.Internal.Medicine..–.2005;

R., W., Nelson, C., G., Couto Small.Animal.Inter-
nal.Medicine..–.2003.

LEMMIKLOOM
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Küülikute eimerioosist

Toivo Järvis, Erika Mägi, Brian Lassen 

EMÜ VLI nakkushaiguste osakond

Sissejuhatus

Arvestades. eelnevalt. saadud. infot. küüli-
kute. suremuse. kohta. N. farmis. ja. teades,.
et.noorküülikute.(eriti.pärast.võõrutamist).
kõige.raskem.ja.kõige.suuremat.suremust.
põhjustav.parasitaarhaigus.on.eimerioos,.
kavandasime.vastavad.uuringud.

Küülikute.eimerioosi.põhjustavad.ainu-
rakse. parasiidi. Eimeria. prk. (klass Cocci-
dea). liigid,. mille. ootsüstide. suurus. on.
keskmiselt 15–38×13–26 μm.

Materjal ja metoodika

Lahati.15.küülikut,.neil.uuriti.muutusi.see-
dekulglas.ja.maksas..Flotatsioonimeetodil.
uuriti. kokku. 80. küülikute. soolesisaldisest.
ja. küülikupuuridest. võetud. koproproo-
vi.. Eimeeriate. ootsüstid. määrati. liigiliselt.
morfoloogiliste.tunnuste.põhjal,.kasutades.
erialaseid. raamatuid. (Baker. (toim),. 2007;.
Taylor,. Coop,. Wall,. 2007;. Parre,. 1985).

Küülikute. nakatumise. intensiivsust. ei-
meeriatega.hinnati.järgmiselt:

1). massiliselt.ootsüste.-.++++;
2). rohkesti.ootsüste.-.+++;
3). mõõdukalt.ootsüste.-.++;
4). vähe.ootsüste.-.+.
Uurimistulemuste. põhjal. anti. hinnang.

eimerioosi. levikule. farmis. ja. selle. tähtsu-
sele.küülikute.suremuses..Koostati.ka.üle-
vaade.küülikute.eimerioosist.ja.selle.tõrje.
meetmetest.

Uurimistulemused ja arutelu

Lahatud. küülikud. olid. kõik. eimeeriatega.
nakatunud,. kusjuures. massiliselt. sisal-
das. ootsüste. 53%. proovidest.. Seevastu.
küülikupuuridest. võetud. koproproovidest.
sisaldas. eimeeriate. ootsüste. 91%,. mas-
siliselt.esines.neid.17%.proovides..Noor-
küülikutest. olid. eimeeriatest. tabandunud.
98%,. massiliselt. sisaldas. ootsüste. 32%.
neilt. võetud. proovidest.. Täiskasvanud.
küülikute.invadeeritus.oli.74%,.neil.tähel-
dati. vaid. mõõdukat. ja. nõrka. nakkusastet.
(joonis.1).

Joonis 1..Farmi.küülikute.nakatatus.eimeeriate.ootsüstidega

nõrk nakkus

massiline nakkusrohke nakkus

mõõdukas nakkus

PRODUKTIIVLOOM
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PRODUKTIIVLOOM

Võrreldes. noorküülikute. eimeeriatega.
nakatumise. intensiivsust,. on. selgelt. tä-
heldatav,.et.64%.surnud.isenditest.esines.
ootsüste.massiliselt,.samas.kui.puuridest.
võetud. koproproovidest. vaid. 24%. olid.
massiliselt.invadeerunud.

Küülikupoegade. peamiseks. nakkusalli-
kaks.on.emasküülikud,.aga.olulised.on.ka.
teised.vanemad.haiged.ja.haiguse.läbipõ-
denud.küülikud.

Küülikukasvandustes,. kus. eimerioos.
esineb,.on.tavaliselt.kogu.ümbritsev.kesk-
kond.saastunud.eimeeriate.ootsüstidega..
Nakkuslik. materjal. koguneb. ja. tekivad.
nakkuskolded.. Sageli. on. küülikupuuride.
saastumine. eimeeriatega. väga. ulatuslik,.
ja. seda. vaatamata. puuride. regulaarsele.
puhastamisele.väljaheidetest..Nakatise.le-
vitajateks.võivad.olla.saastunud.sööt,.vesi.
ja. hooldusesemed.. Ootsüste. võib. jalatsi-
tega. edasi. kanda. ka. teenindav. personal..
Olulist.rolli.eimeeriate.mehaaniliste.edasi-
kandjatena.täidavad.ka.närilised.

Väliskeskkonnas. eimeeriate. ootsüstid.
sporuleeruvad. (saavutavad. nakatamis-.
võime) − sõltuvalt keskkonnatingimustest 
− erineva kiirusega, enamasti 3–5 päe-.
vaga.

Eimeeriate. arenemistsükkel. koosneb.
lisaks. eksogeensele. arengule. väliskesk-

konnas.veel.endogeensest.arengust.pere-
meesorganismis.–.skisogooniast.ja.game-
togooniast.(joonis.2).

Loomad. nakatuvad. eimeeriatega. suu.
kaudu. kas. ootsüstidega. saastunud. söö-
da. või. joogiveega.. Ootsüstid. lagunevad,.
vabanenud. sporosoidid. tungivad. soole.
limaskesta. epiteelirakkudesse. ja. alusta-
vad.endogeense.arengu.esimest.perioodi.
–.skisogooniat –.toimub.parasiidi.sugutu.
sigimine. hulgijagunemise. teel. (moodus-
tuvad.skisondid).

Skisondid. jagunevad.epiteelirakku. lõh-
kudes. paljudeks. käävjateks. merosoidi-
deks.. Merosoidid. invadeerivad. uusi. epi-
teelirakke,. andes. alguse. teise. põlvkonna.
skisontidele,. kes. samuti. lagundavad. pe-
remeesrakke.. Selline. hulgijagunemine.
võib. toimuda. liigist. sõltuvalt. mitme. ge-
neratsiooni. vältel.. Skisogoonia. viimase.
põlvkonna.merosoidid.alustavad.parasiidi.
endogeense. arengu. teist. perioodi. –. ga-
metogooniat,. mille. korral. parasiit. sigib.
suguliselt.. Merosoidid. arenevad. epitee-
lirakkudes. gamontideks. (algul. mikro-. ja.
makrogametotsüütideks,. hiljem. mikro-. ja.
makrogameetideks).. Mikrogameedid. vil-
jastavad. makrogameete,. mille. tulemuse-
na. moodustuvad. ootsüstid,. mis. epiteeli-
rakkudest.vabanenutena.soolesisaldisega.

Joonis 2..Eimeeriate.arenemistsükkel.(Bowman,.2009)
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segunevad.ning.eritatakse.väljaheidetega.
väliskeskkonda.

Üheks. oluliseks. teguriks,. mis. nõrges-
tab. küülikupoegade. resistentsust. pato-
geenide,. sh.eimeeriate. suhtes,.on.sööda.
koostis.ja.selle.järsk.muutmine..Mitmetes.
kirjandusallikates.rõhutatakse.täisväärtus-
liku.söötmise.ja.ratsiooni.tasakaalustatuse..
nõuet.

Oluliseks.söödakomponendiks.küüliku-
tele.on.koresööt..Küüliku.mao.anatoomili-
se.eripära.tõttu.on.peamiseks.söödamas-
side.edasilükkajaks.peensoolde.sissesöö-
dav.koresööt..Kui.söötmine.toimub.ainult.
või. väga. suures. osas. graanulitega,. võib.
see. tekitada.olukorra,.mille.puhul.sööt.ei.
liigu.maost.edasi..Koos.enamtõvestavate.
(virulentsete). eimeerialiikide. intensiivse.
nakkusega.on.sageli.lõpptulemuseks.pea-
miselt.kolme.nädala.kuni.kahe.kuu.vanus-
te.küülikute.surm.

Eimerioosi. korral. küülikutel. täheldata-
vad. sümptomid. olenevad. mitmetest. te-
guritest:

1).nakkusannusest;
2).eimeeriate.liigilisest.kooslusest;
3).looma.vanusest;
4).organismi. füsioloogilisest. seisun-

dist;
5).söötmise.iseärasustest;
6).pidamistingimustest.
Haiguse. kulg. võib. olla. äge,. alaäge. või.

krooniline.. Esineb. ka. subkliinilist. haigus-
vormi..Inkubatsiooniaeg,.sõltuvalt.küüliku.
organismi. sattunud. erinevate. eimeerialii-
kide. prepatentperioodi. pikkusest. ja. nen-
de. virulentsusest,. võib. olla. 4–12. päeva..
Eimeeriad.võivad. küülikutel.parasiteerida.
nii. maksas. kui. soolestikus.. Sellest. lähtu-
valt.saab.eristada.haiguse.maksa-,.soole-.
ja.segavormi.

Inkubatsioonistaadiumile.järgnevalt.tä-.
heldatakse.loomade.üldseisundi.halvene-
mist,. vähest. liikuvust. ja. isukadu. (joonis.
3).. Küülikud. joovad. palju.. Kehatempera-
tuuri. tõusu. esineb. harva.. Kõhulahtisus.
ei.teki.alati.kõikides.haiguse.arengustaa-
diumides.. Sagedane. tunnus. on. meteo-
rism.. Loomad. lamavad. kõhuli,. kõht. pu-
hitub.ja.muutub.valulikuks..Kõhulahtisus.
võib.vahelduda.kõhukinnisusega..Haiged.
küülikud. kõhnuvad,. küülikupojad. jäävad.
kasvus. maha.. Nähtavad. limaskestad. on.

aneemilised,.maksa.intensiivsel.tabandu-
misel. ikteerilised.. Haiguse. jätkudes. kõ-
hulahtisus. harilikult. süveneb,. väljaheide.
muutub. vesiseks,. vahel. veriseks.. Tähel-
datakse. suurenenud. süljeeritust. ja. kon-
junktiviiti.

Vere. laboratoorsel. uurimisel. on. tava-
line. erütrotsüütide. arvu. ja. hemoglobiini.
sisalduse. vähenemine. ning. eosinofiilide.
arvu.suurenemine.

Ülalloetletud. tunnused. on. selgemalt.
väljendunud. haiguse. ägeda. kulu. korral..
Kroonilise. eimerioosi. korral,. mis. esineb.
tavaliselt.vanematel.küülikutel,.on.nn.pü-
situnnusteks. aeglane. juurdekasv,. kõhnu-
mine,.karvkatte.sakrumine.ja.tuhmumine.

Käesolevas. uuringus. tuvastati. küüliku-
tel. sageli. kõhulahtisus. ja. kõhu. piirkonna.
suurenemine,.vähemal.määral.silma.side-
kesta.kahvatus./.valkjasus.

Eimerioosi. tagajärjel. surnud küülikute.
korjused. on. kõhnad,. limaskestad. kahva-
tud. või. kollakad,. tagakeha. on. kõhulah-
tisuse. tõttu. määrdunud. roojaga.. Enim-
väljendunud. muutused. esinevad. sooltes.
ja. maksas.. Esineb. sooleseina. hajus. või.
koldeline. kahjustus:. limaskest. on. pakse-
nenud. ja. põletikuline.. Sõltuvalt. eimeeria.
liigist. (liikidest),. organismi. sattunud. oot-
süstide. hulgast. jt. teguritest. võib. põletik.
olla.katarraalne.või.verine,.võivad.tekkida.
mäda-. ja. nekroosikolded.. Haiguse. kroo-
nilise.kulu.korral.on.muutused.nõrgemini.
väljendunud.. Iseloomulik. tunnus. on. ko-
hupiimataoline. eksudaat. sooles. ja. hulga-
liselt.väikeseid.valkjaid.täppe.limaskestas..
Need. on. erinevas. arengustaadiumis. ole-
vate. eimeeriate. kogunemiskohad.. Vahel.

Joonis 3..Eimerioosne.noorküülik.farmist
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on. soolesisaldises. verd. ja. sooleseinas.
täppverevalumeid.

Maksa. tabanduse. korral. (E. stiedae).
on. see. mitmekordselt. suurenenud,. selle.
pinnal.on.näha.valkjaid,.selgelt.piiritletud.
koldeid,.mis.paiknevad.peamiselt.sapikäi-
kude.asukohas..Kolded.on.kuni.hernetera.
suurused. ja. sisaldavad. hapukooretaolist.
massi,. milles. on. suurel. hulgal. E. stiedae.
ootsüste..Sapikäikude.seinad.on.paksene-
nud,.käigud.laienenud..Haiguse.kroonilise.
kulu.korral.areneb.inertsitsiaalne.hepatiit,.
mille. puhul. vohav. sidekude. ümbritseb.
mitte.ainult.sapijuhasid,.vaid.ka.maksasa-
garaid..Sagarad.kõhetuvad,.vähenevad.ka.
maksa. mõõtmed.. Sapipõis. on. katarraal-
ses. põletikus,. põie. sisu. on. tihkestunud,.
sisaldab.massiliselt.epiteelirakke.

Põhilise. ja.sageli.esineva.patoloogiana.
tehti. käesolevas. uuringus. kindlaks. äge.

katarraalne. kuni. verine.
soolepõletik. (nii. peen-.
kui. ka. jämesoole. osas).
ja.sellega.seotud.soole.
limaskesta. kahjustu-
sed.. Sageli. olid. magu.
ja. käärsool. söödamas-
sidega. (roojaga). täi-
tunud. (joonis. 4).. Eriti.
peensoole.osa.oli.sage-
li. gaasidega. täitunud..
Maks. oli. sageli. hüpe-
reemiline,. mõningatel.
juhtudel. suurenenud,.
täheldati. maksavääras-
tust.ja.üksikuid.valkjaid.

täppe.ning.triipe.maksa.pinnal.
Kokku. määrati. küülikutel. 11. Eimeria.

prk. liiki:. E. stiedae, E. magna, E. perfo-
rans, E. media, E. irresidua, E. piriformis, 
E. coeciola, E. elongata, E. intestinalis, 
E. matsubayashii. ja. E. nagpurensis. (joo-
nis. 5).. Dominantsed. (sageliesinevad). lii-
gid. olid. E. magna. (51,2%. uuritud. proo-
videst). ja. E. media. (43,8%).. Kõige. sage-
damini.esines.seganakkust.nelja.eimeeria.
liigiga. (27,5%. juhtudest).. Eimeeriaid. ei.
leitud. 8,8%. proovidest.. Väga. patogeen-
seks.peetavaid.liike.(E. magna, E. stiedae.
ja. E. irresidua). leidus. 56. uuritud. proovis.
(70%).

Lõpliku.diagnoosi.panemisel.on.oluline.
tähtsus. haiguse. epizootoloogilistel. and-
metel.. Tuleb. arvestada. haigestunud. (sur-
nud). küülikute. vanuse,. söötmis-pidamis-
tingimuste. (sh. küülikute. ümberpaiguta-

Joonis 4..Tüüpiline.pilt.farmis.surnud.küüliku.lahangul

Joonis 5..Farmi.küülikutel.leitud.eimeeriate.liigid
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mine. ja. teistest. farmidest. sissetoomine),.
eimerioosi. varasema. esinemise. ja. teiste.
haiguse. teket. soodustada. võivate. teguri-
tega..Kõike.seda.tuleb.hinnata.kompleks-
selt,.arvestades.haigustunnuseid. ja.küüli-
kute.lahangul.leitud.patoloogilisi.muutusi.

Kliinilisel. uurimisel. tuleb. erilist. tähele-
panu. pöörata. kõhu. piirkonna. seisundile,.
kõhulahtisusele,. limaskestade. omaduste-
le.(nt.aneema.ja.ikterus).

Peamised.patoloogilised.muutused.toi-
muvad.sooltes.ja.maksas:

1).soole. limaskesta. katarraalne. või. he-
morraagiline. põletik. ning. valkjad. tä-
pid.või.sõlmed.eriti.peensoole.limas-
kestas;.

2).maks. on. suurenenud,. täis. valkjaid.
sõlmi.

Eimerioosi. provisoorset. diagnoosi. kin-
nitab. laboratoorne. uurimine.. Küülikute.
koproproove.uuritakse.eimeeriate.ootsüs-
tide. leidmiseks. flotatsioonimeetodil.. Ta-
valiselt.on.neid.kliinilise.eimerioosi.korral.
ühes. preparaadis. sadu.. Tuleb. arvestada,.
et. haiguse. algusjärgus,. mil. limaskesta.
epiteelis. toimub. eimeeriate. skisogoonia.
(suguta.hulgijagunemine),.ei.ole.väljahei-
detes. veel. ootsüste.. Seepärast. on. vahel.
vajalik. uurimist. mõne. aja. pärast. korrata..
Lisaks. koprouurimisele. saab. hukkunud.
loomade. soole. ja. sapijuhade. limaskes-
ta. kaabet. uurida. eimeeriate. erinevate.
arenguvormide. suhtes.. Valkjate. sõlmede.
leidmisel. maksast. lõigatakse. need. välja,.
surutakse. esemeklaasile. laiali. ja. uuritak-
se. ootsüstide. leidmiseks.. Oluline.on. hin-
nata. virulentsete. eimeerialiikide. osakaalu.
üldtabanduses.. Kõigi. uurimistulemuste.
(epizootoloogiliste,.kliiniliste,.patoanatoo-
miliste. ja. laboratoorsete). kooshindamisel.
saab.panna.lõpliku.(õige!).diagnoosi.

Küülikute. eimerioosi. tõrjemeetmetest.
on. olulise. tähtsusega. profülaktika.. Peab.
aga.märkima,.et.selle.edukus.sõltub.mitte.
üksikute. meetmete,. vaid. kogu. komplek-
si. rakendamisest. farmis.. Esmajoones. on.
need.meetmed,.mis.välistavad.ootsüstide.
allaneelamise,. aga. ka. need,. mis. on. suu-
natud.nakatise.hävitamisele.väliskeskkon-
nas.

Seejuures. on. vaja. arvestada. epizoo-
tilist. protsessi. mõjustavate. teguritega.
(emasküülikute. osa. nakatise. levitajatena,.

loomade. vanus,. ootsüstide. mehaaniline.
edasikandumine,.eimeeriate.bioloogilised.
iseärasused.jt).ja.pöörata.tähelepanu.loo-
made.üldresistentsuse.tugevdamisele.

Soovitav. on. küülikuid. pidada. võrkpõ-
randaga. puurides,. kuivades,. aga. mitte.
liiga. soojades. ruumides.. Allapanu. tuleks.
vahetada. iga. päev.. Soovitatakse. ka. iga-
päevaselt. tulise. vee. või. auruga. töödelda.
sööda-. ja. jooginõusid.. Selleks. on. otstar-
bekas.omada.kaks.komplekti.nõusid..Väl-
tida.tuleb. loomade.liiga.tihedat.paigutust.
puurides,. noorküülikute. kokkupuuteid.
täiskasvanud. küülikutega,. kõrvalekaldeid.
tavapärasest.söötmiskorraldusest..Eriti.tä-
helepanelik. tuleb. olla. võõrutusperioodil,.
püüdes. vältida. kõikvõimalikke. stressiolu-
kordi..Kuiv.hein.(põhk).peaks.olema.küüli-
kutel.vabalt.saadav.

Pärast.puuride.mehaanilist.puhastamist.
on. väga. oluline. meede. desinvadeerimi-
ne. ja.deratisatsioon.farmis..Kus.võimalik,.
soovitatakse.puure.töödelda. leegiga..Pal-
judest. desinfitseerivatest. ainetest. tuleks.
eelistada. neid,. mille. kasutusjuhendis. on.
ära. märgitud. tõhusus. koktsiidide. (sh. ei-
meeriate).suhtes..Tõrjuda.tuleb.hiiri.ja.sü-
nantroopseid.linde,.kuna.need.on.eimee-
riate. ootsüstide. mehaanilised. levitajad. ja.
võivad.olla.olulised.selle.küülikutele.ohtli-
ku.algloomtõve.levimisel.

Kokkuvõte

1.. . Surnud.küülikud.olid. kõik.nakatunud.
eimeeriatega,.sh.oli.ootsüste.massili-
selt.53%.uuritud.proovides.

2.. . Küülikupuuridest. võetud. koproproo-
videst. sisaldas. eimeeriate. ootsüste.
91%,. massiliselt. esines. neid. 17%.
proovides.

3.. . Noorküülikud. olid. eimeeriatega. ta-
bandunud. 98%-liselt,. massiliselt. lei-
dus.ootsüste.32%-l.proovidest.

4.. . Täiskasvanud. küülikud. olid. invadee-
runud. 74%. ulatuses,. neil. täheldati.
vaid.nõrka.ja.mõõdukat.nakkust.

5.. . Surnud. noorküülikutest. esines. 64%.
eimeeriaid.massiliselt.

6.. . Noorküülikute. puuridest. võetud. ko-
proproovidest. olid. massiliselt. inva-
deerunud.vaid.24%.

7.. . Kliinilistest.tunnustest.täheldati.sageli.
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Järeldused ja soovitused

1.. Farmis. on. küülikutel. eimerioos,. mille.
tõttu.on.noorküülikute.suremus.suur.

2.. Kiiresti.on.vaja.rakendada.haigusetõrje.
meetmeid:.küülikute.ravi,.metafülakti-
kat.ja.profülaktikat.

3.. Eimerioosi. raviks. soovitame. kasutada.
sulfoonamiide.ja.toltrasuriili.

4.. Eimerioosi.metafülaktikaks.manustada.
eriti.toltrasuriili.

5.. Eimerioosi. profülaktika. meetmetest.
pöörata. põhitähelepanu. küülikupuuri-
de.regulaarsele.puhastamisele.ja.des-
infitseerimisele.

6.. Oluline. on. küülikute. ratsiooni. suur.
kuivaine. sisaldus.. Heina. puudumine.
või. vähesus. koos. eimeerianakkusega.
põhjustab.alles.võõrutatud.noorküüli-
kute.suremust.

KIRJANDUS

Bowman, D.D..Georgis’.Parasitology.for.Veterina-
rians.–.St..Louis:.Saunders,.2009,.95.

Flynn’s.Parasites.of.Laboratory.Animals. (Ed..Ba-
ker,. D.G.). –. Ames,. Iowa:. Blackwell. Publishing,.
2007,.813.

Parre, J.. Veterinaarparasitoloogia.. –. Tallinn,. Val-
gus,.1985,.439.

Taylor, M., Coop, B., Wall, R..Veterinary.Parasito-
logy.–.Oxford,.Blackwell.Publishing,.2007,.874.

kõhulahtisust,. kõhu. piirkonna. suure-
nemist. ja. silma. sidekesta. aneemili-
sust.

8.. . Sagedaseks.lahanguleiuks.oli.äge.ka-
tarraalsele.või.verisele.sooltepõletiku-
le.viitav.patoloogia..Magu.ja.käärsool.
olid. sageli. täis. sööda. (rooja). masse,.
peensool. gaasidega. täitunud,. maks.
hüpereemiline.ja.düstrofeerunud.

9.. . Määrati.11.Eimeria.prk.liiki,.kõige.sa-
gedasem. oli. küülikute. nakatumine.
üheaegselt.nelja.liigiga.

10... Virulentseid. (väga. tõvestavaid). ei-
meerialiike.esines.70%.uuritud.proo-
vides.

Lahatud. küülikud. olid. kõik. eimeeriate-
ga.nakatunud,.kusjuures.massiliselt.sisal-
das. ootsüste. 53%. proovidest.. Seevastu.
küülikupuuridest. võetud. koproproovidest.
sisaldas. eimeeriate. ootsüste. 91%,. mas-
siliselt.esines.neid.17%.proovides..Noor-
küülikutest. olid. eimeeriatest. tabandunud.
98%,. massiliselt. sisaldas. ootsüste. 32%.
neilt. võetud. proovidest.. Täiskasvanud.
küülikute.invadeeritus.oli.74%,.neil.tähel-
dati. vaid. mõõdukat. ja. nõrka. nakkusastet.
(joonis.1.lk.2).

Võrreldes. noorküülikute. eimeeriatega.
nakatumise. intensiivsust,. on. selgelt. tä-
heldatav,.et.64%.surnud.isenditest.esines.
ootsüste.massiliselt,.samas.kui.puuridest.
võetud. koproproovidest. vaid. 24%. olid.
massiliselt.invadeerunud.
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PICKFIBER – kiudainerikka mahetoorainel põhineva 
toidu väljaarendamine

Darja Matt

Projekti PICKFIBER EMÜ poolne projektijuht

2010..aasta.mais.alustati.Eesti.Maaülikoo-
lis. rahvusvahelise. projektiga. PICKFIBER.
(Platform for International Collaborative 
Knowledge on Food Improvement Based 
on Ecological Resources –. rahvusvaheli-
sel. koostööl. ja. teadmistel. põhinev. eks-
pertide. platvorm. toidu. arendamise. vald-
konnas),. mille. üldeesmärgiks. on. kiudai-
nerikka. mahetoorainel. põhineva. toidu.
väljaarendamine,.mis.aitaks.kaasa.ülekaa-
lulisuse.probleemi.vähendamisele.

Toit. ja. tervis. on. maailmas. väga. popu-
laarne. teema.. Ülekaalulisus,. eriti. laste. ja.
täiskasvanute. seas,. on. viimasel. ajal. suu-
reks.probleemiks.muutunud..Selle.üheks.
põhjuseks.on.vale.toitumine.ning.ülekaa-
lulisusega.kaasnevad.omakorda.ka.teised.
tervisehädad..Üheks.võimaluseks.on.välja.
arendada. tooted,. mis. aitavad. piirata. üle-
söömist. ilma. näljatunnet. tundmata.. Tea-
daolevalt. on. kiudainetel. palju. tervisele.
kasutoovaid.omadusi.ning.kiudaineterikas.
toit.aitab.tekitada.täiskõhutunnet.väiksema.
toidukogusega..Uueks.suunaks.on.kasuta-
da.sellise.toidu.väljatöötamisel.mahetoitu,.
et.elimineerida.toidu.toorme.kasvatamisel.
kasutatavate.kunstlike.kemikaalide.jääkide.
ja. toidu. töötlemisel. lisatavate. sünteetilis-
te. ainete. olemasolu,. mis. võivad. samuti.
aidata. kaasa. ülekaalulisuse. probleemile.

Projektis. osaleb. 9. partnerit. viiest. eri-
nevast. riigist:. Hispaaniast. (Nutren-Nutri-
genomics – University of Lleida, La Sel-
va Council),. Eestist. (Eesti. Maaülikool),.
Itaaliast. (Department of Bioengineering- 
Polytechnic University of Milan, Institute 
of Molecular Bioimaging and Physiology, 
Institute for Construction Technologies, 
DS Medica s.r.l),. Hollandist. (N.V. Noord-
Brabant Development Agency).ja.Tšehhist.
(Institute of Physical Biology – University 
of South Bohemia).

Eesti.Maaülikooli.peamiseks.ülesandeks.
selles.projektis.on.koostada.kogumik.ma-
he-. ja. tavatoitu. võrdlevatest. uuringutest,.
selgitamaks. välja. mahe-. ja. tavatoidu. eri-
nevusi.ning.selle.mõju.tervisele..Kogumik.
põhineb.teaduslikul.kirjandusel.ning.tekst.
kirjutatakse. laiemale. üldsusele. arusaada-
vas.keeles..Kogumiku.koostamisel.käsitle-
takse.seni. läbi.viidud.uuringuid.mahe-. ja.
tavatoidu. (taimsete. ja. loomsete. toodete).
võrdlustest.. Lisaks. analüüsitakse. inim-. ja.
loomkatsete. tulemusi. –. kuidas. mahe-. ja.
tavatoit.on.mõjutanud. inimese. ja. looma-
de. tervist..Eraldi. tuuakse.välja. tavatoidus.
olevad.ained. (nii. toidu. intensiivsest. toot-
misest. tulenevate. kemikaalide. jäägid,. kui.
ka. toidu. töötlemisel. lisatavad.ained),.mis.
võivad. olla. kahjulikud. inimese. tervisele.
ning. põhjustada. või. kaasa. aidata. ülekaa-
lulisuse. tekkimisele.. Kogumik. peaks. vas-
tama.küsimusele,.kas.mahetoidu.tarbimi-
sel. on. eeliseid. tavatoidu. tarbimise. ees?.
Sellest.tulenevalt.antakse.ka.põhjendatud.
soovitusi.. Kogumiku. valmimisele. aitab.
kaasa.Ewa.Rembialkowska,.kes.on.Euroo-
pas. tunnustatud. ekspert. mahetoidu. kva-
liteedi. ja. tervise. valdkonnas.. Ingliskeelne.
kogumiku. variant. valmib. 2011.. aasta. su-
vel.ning.eestikeelne.versioon.sügisel.

Projekti. kestel. antakse. ühistööna. välja.
ka. käsiraamat. „Mahetoidust. saadud. kiu-
daine,. selle. füsioloogiline. aktiivsus. ning.
seos. küllastatustundega“,. mis. on. suuna-
tud. Euroopa. Toiduohutusametile. (EFSA).
ja. toiduga. tegelevatele. ettevõtetele.. Kä-
siraamat.sisaldab.peatükke.kiudaine.ekst-
raheerimise. meetodist,. mahetoidu. toite-
väärtusest. ja. selle. tarbimise.eelistest. ter-
vislikkuse. seisukohalt,. küllastatusetunde.
hindamise. tehnikast. ja. selle. katsetamise.
analüüsimisest. inimestel,. funktsionaalse.
toidu.arengust.jm.
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Eesti. Maaülikooli. ja. Nutren-Nutrigeno- 
mics’i.koostööna.uuriti.mahe-.ja.tavatoor-
aine. kiudainesisalduse. erinevusi.. Selgus,.
et. mahekultuuridel. võivad. olla. teatud.
eelised. kiudainete. sisalduse. ja. kvalitee-
di. osas,. kuid. see. vajab. kindlasti. jätkuvat.
uurimist.. Kiudaine. kasutoovate. omadus-
te. testimiseks. käivitati. Hollandis. Jeroen 
Hospital’.is. pilootkatse. ülekaaluliste. pat-
sientidega,.mille.raames.uuritakse,.kuidas.
mõjutab.kiudainerikas. toit. täiskõhutunnet.
ning.kehakaalu.langetamist.

Projekt. kestab. 2011.. aasta. novembrini.
ning.sellega.on.võimalik.tutvuda.vastaval.
kodulehel.www.pickfiber.eu. ja. Innovation 
for Welfare.kodulehel
www.innovation4welfare.eu.

PICKFIBER. on. Innovation for Welfare.
alaprojekt. ning. selle. kaasrahastajaks. on.
Euroopa. Regionaalarengu. Fond. (ERDF).
läbi.INTERREG.IVC.programmi.

Täpsem.info:.darja.matt@emu.ee
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Euroopa Liidu �. Raamprogrammi projekt FLAVOURE

Marge Malbe

FLAVOURE koordinaator, Eesti Maaviljeluse Instituut

2009.. aastal. sai. Eesti. Maaviljeluse. Ins-
tituut. (EMVI). 843,270.00. €. suuruse. Eu-
roopa. Liidu. finantseeringu. kolm. aastat.
(01.02.2009–31.01.2012). kestva. projekti.
FLAVOURE. (“Food and Feed Laboratory 
of Varied and Outstanding Research in 
Estonia”; www.flavoure-project.eu). läbi-
viimiseks.ja.koordineerimiseks..

Euroopa. Liidu. finantseering. on. mõel-
dud. EMVI. teadussuutlikkuse. tõstmiseks.
toidu. ja. sööda. kvaliteedi. ning. ohutuse.
alal.. Lisaks. EMVI-le. on. projekti. läbiviimi-
sesse.kaasatud.partneritena.9.teadusasu-
tust. Eestist. (Tartu. Ülikool. ja. Tallinna. Teh-
nikaülikool),. Leedust,. Soomest,. Taanist,.
Bulgaariast.ja.Hispaaniast..

Euroopa. Liidust. saadud. rahade. eest.
on.moderniseeritud.EMVI-i.molekulaar-.ja.
mikrobioloogia. labor,. kuhu. soetati. kaas-
aegset. teadusaparatuuri..Regulaarselt.or-
ganiseeritakse. teadlastele. seminaride. ja.
laborkursuste.vormis.täienduskoolitusi.

Projekt. on. võimaldanud. intensiivset.
teadlasvahetust. EMVI-i. ja. partnerasutus-

te. vahel,. tõstes. teadlaste. kompetentsust.
kaasaegse. teadusaparatuuri. kasutamise.
vallas.ning.pannud.aluse.uutele.rahvusva-
helistele.koostööprojektidele..FLAVOURE’i.
mõjul.on. intensiivistunud.koostöö.tootja-
te.ja.töötlejatega.Eestis..

Oma. panuse. selleks. on. andnud. EM-
VI-sse. loodud. nõuandeosakond,. mis.
soodustab. infovahetust. teadlaste. ja. toot-
jate/töötlejate. vahel.. Samuti. on. loodud.
mahetehnoloogia. arendamisele. suuna-
tud. võrgustik. ja. viidud. läbi. toidu. ja. söö-
da. kvaliteedile. ning. ohutusele. suunatud.
infopäevi.

Täiendav info:
Marge.Malbe
FLAVOURE.koordinaator
Eesti.Maaviljeluse.Instituut
Tel:.. +372.6630945;.
GSM:.. +372.53498678;
Fax:.. +372.6711540;.
Skype:..margemalbe;
E-mail:..marge.malbe@eria.ee

TOIDUTEADUS
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Mükotoksikoosid sigadel

Trevor K. Smith, Gabriel Diaz ja H. V. L. N. Swamy

Looma- ja linnukasvatusteaduse osakond, Guelphi Ülikool, Guelph, Ontario, Kanada

Sissejuhatus

Mükotoksiinid. on. seente. metaboliidid,.
mis. kahjustavad. loomade. ja. lindude. ter-
vist..Haiguslikku.seisundit,.mis. tekib.mü-
kotoksiine. sisaldavate. söötade. söömisel.
nimetatakse. mükotoksikoosiks.. Mükotok-
siinid. söötades. võivad. moodustuda. nii.
saagi.koristuseelsel.perioodil,.kui.ka.selle.
hilisemal.nõuetele.mittevastaval.säilitami-
sel..Liigne.niiskusesisaldus.on.sagedaseks.
seente. kasvu. ja. toksiinide. moodustamist.
soodustavaks. teguriks.. Teiseks. võtme-
teguriks. on. temperatuur.. Mõned. seened.
nagu Aspergillus flavus. on. levinud. troo-
pilistel. ja. subtroopilistel. aladel..See.seen.
produtseerib. kantserogeense. toimega.
hepatotoksiin.aflatoksiini. Fusarium.pere-
konna.seened.on.levinud.peamiselt.mõõ-
duka. kliimaga. maades. ja. nende. toksiinid.
on.seal.peamiseks.probleemiks.

Aflatoksikoos sigadel

Aflatoksiine produtseerivad peamiselt As-
pergillus flavus.ja Aspergillus parasiticus..
Aflatoksikoosi on uuritud paljudel looma-
liikidel. ja.põhjalikumalt.kui. teisi.mükotok-
sikoose. Selle põhjuseks on see, et afla-
toksiinid. on. ühed. tugevatoimelisemad.
toksiinid,. mis. põhjustavad. rasket. maksa.
patoloogiat.. Olulist. tähelepanu. pööratak-
se samuti aflatoksiinijääkide ja metabolii-
tide. sisaldusele. inimtoidus,. sest. nende.
kantserogeenne.toime.on.hästi.teada.

Söötades sisalduva aflatoksiini toime 
põrsastele ja nuumikutele
Kroonilist aflatoksiinimürgistust põrsastel ja 
nuumikutel. (40–140.kg). kirjeldasid.Bonomi.
jt, (1992). Aflatoksiin B söötmine sigadele 
kogustes.500,.650.ja.800.mikrogrammi.kilo.
kohta.põhjustas.kaaluiibe.vähenemise,.hal-
venesid. söödaväärindamine,. lipiidide.
seedumine. ja. neerude. talitlus.. Järgnevad.
uuringud näitasid, et aflatoksiin G söötmi-
ne. sigadele. põhjustas. võrreldes. toksiin. B-
ga. raskemaid. maksakahjustusi.. B-toksiini.

söötmise. korral. doosis. 400. mikrogrammi.
kilo.kohta.aga.ei.vähenenud. juurdekasvud.
oluliselt,. ega. olnud. ka. toksiinijäägid. lihas.
olulised. Aflatoksiiniga saastunud maisi 
söötmisel. põrsastele. ja. nuumikutele. vähe-
nesid.juurdekasvud.ja.söömus,.samuti.see-
rumi. gammaglutamiintransferraasi. (GGT).
aktiivsus. Aflatoksiini kontsentratsioon söö-
das.oli.922.mikrogrammi.kilo.kohta..Toksii-
ni.söötmine.koguses.800.mikrogrammi.kilo.
kohta. põhjustas. muutusi. terves. reas. vere.
parameetrites. kaasaarvatud. albumiini. ja.
üldvalgusisalduses,.GGT.ja.alkaliinfosfataa-
si.aktiivsus,.mis.viitab.maksa.kahjustustele..
Analoogses. katses,. kus. võõrdepõrsastele.
söödeti aflatoksiini koguses 500 mikro-
grammi. kilo. kohta. 34. päeva. jooksul. vähe-
nesid. päevased. kaaluiibed. keskmiselt.
27,8%.

Suuremates. doosides. (2,5. mg/kg). tok-
siini. söötmisel. tekkis. sigadel. toksikoos,.
mille.korral.vähenesid.seerumi.tokoferoo-
li-. ja. retinoolisisaldus.. Tehti. järeldus,. et.
aflatoksiine.sisaldavate.söötade.söötmisel.
sigadele. tekib.vitamiinide.A. ja.E.defitsiit..
Märgistatud.aflatoksiin.B.manustamine.si-
gadele.näitas,.et.toksiin.kumuleerub.nina-
karbikutesse,.hingamisteede.limaskesta.ja.
maksa..Aflatoksikoos.sigadel.nõrgestab.ka.
immuunsüsteemi.. Toksiini. manustamise.
korral.doosis.280.mikrogrammi.kilo.kohta.
vähenes.12–24.tunni.möödudes.nahavol-
di. paksus. reaktsioonil. füthemaglutiniini-
le.. Immunosupressiooni. korral. tekib. aga.
reaalne.oht.nakkushaiguste.puhkemiseks.

Aflatoksiini toime sigade sigivusele
Lisaks.maksakahjustustele.ja.immunosup-
ressioonile mõjub aflatoksiin kahjustavalt 
ka.sigade.sigivusele,.kuid.seda.alles.suu-
remates.kogustes.tarbituna.

Ohratoksikoos sigadel

Ohratoksiin. A-d. produtseerib. terve. rida 
Aspergillus.ja.Penicillus.perekondade.see-
ni..Ägedat.ohratoksikoosi. iseloomustavad.

VETERINAARIA JA INIMENE
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nefropaatia,. enteriit. ja. immunosupressi-
oon..Huvi.selle.toksiini.uurimise.vastu.tek-
kis, kui selgus, et sellel nagu aflatoksiinilgi 
on. kantserogeensed. omadused. ja. tuleb.
olla. väga. valvas. nende. jääkide. suhtes.
inimtoiduks.minevates.lihasaadustes.

Ohratoksiini toime põrsastele ja nuumi-
kutele
Uuriti.ohratoksiini.21.päevase.manustami-
se.mõju.doosis.2,5.mg/kg.põrsastele.alg-
kaaluga. 15. kg.. Katsealustel. põrsastel. vä-
henesid. juurdekasvud,. söömus,. halvenes.
söödaväärindamine,.tekkisid.neerukahjus-
tused. (hüpoproteineemia,. asoteemia). ja.
seda. juba. väikeste. toksiinikoguste. (0,5.
mg/kg). korral.. Nefropaatiat. sigadel,. mis.
tekkis.ohratoksiini.söötmise.tagajärjel.Un-
garis.on.üksikasjaliselt.kirjeldanud.Glavits.
(1993)..Taanis.kasutatakse.neerude. toksii-
nisisalduse. määramist,. et. vältida. toksiini-
jääke. sisaldavate. lihasaaduste. inimese.
toidulauale.sattumist..Ohratoksiini.söötmi-
ne. sigadele. doosis. 2,5. mg/kg. 35. päeva.
jooksul. mõjus. immunosupressiivselt. tsel-
lulaarsetele.immuunreaktsioonidele.

Uuriti. toksiini. võimalikku. mõju. kultide.
sperma. kvaliteedile.. Selgus,. et. spermide.
liikuvus. halvenes. ja. eluiga. lühenes,. kuid.
kas. oli. see. toksiini. otsese. toime. tagajär-
jeks.iduepiteelile.või.pikendas.see.lihtsalt.
spermide.valmimist,.jäi.selgusetuks.

Fusaariummükotoksikoosid sigadel

Fumonisiini toime sigade toodangunäi-
tajatele
Fumonisiinid. on. suhteliselt. hiljuti. avasta-
tud.toksiinid,.mida.produtseerib.peamiselt 
Fusarium moniliforme.. Nende. keemiline.
koostis.on.selline,.et.nende.toimel.pidur-
dub.lipiidide.süntees.bioloogilistel.memb-
raanidel.. See. võib. põhjustada. surmaga.
lõppeva. nn. hobuste leukoentsefaloma-
laatsia. sündroomi,. mille. korral. tekivad.
raskekujuline. peaaju. atroofia. ja. äkksurm..
Sead.on.üldiselt.vähem.tundlikud.fumoni-
siini.ägeda. toksikoosi.suhtes. ja.neil. tekib.
sel. juhul kopsuödeem.. Toksiin.põhjustab.
sigadel.aga.immuunpuudulikkust.

Toksiini. söötmine. võõrdepõrsastele.
koguses. 330. mg/kg. põhjustas. neil. kop-
suturse. ja. hüdrotooraksi. tekke. ning. põr-
sad. surid. 5–6.. päeval.. Väiksemates. doo-

sides. (10. mg/kg). toksiini. söötmise. korral.
pikema. aja. jooksul. (8. nädalat). vähenesid.
põrsaste. ööpäevased. kaaluiibed. keskmi-
selt. 11%.. Vaba. sfinganiini-sfingosiini. su-
he.maksas,.pankreases.ja.neerupealsetes.
suurenes.. Toksikoosi. kliinilisi. tunnuseid.
aga.ei. tekkinud..Toksiini.söötmine.doosis.
1.mg/kg.nuumaperioodi.vältel.ei.mõjuta-
nud.oluliselt.lihakeha.kvaliteeti.

Fumonisiini. intravenoosse. manusta-
mise. korral. tekkisid. sigadel. verevarus-
tushäired. ja. kopsuturse,. kuid. selgus. et.
turse. põhjuseks. oli. südame. vasaku. poo-
le. puudulikkus,. mitte. endoteeli. läbitavu-
se. häired.. Farmakokineetilised. uuringud.
kinnitasid,. et. suukaudse. manustamise.
korral. on. toksiini. omastatavus. organismi.
poolt. 3–6%,. kusjuures. toksiinijäägid. ku-
muleerusid.ainult.maksa.ja.neerudesse.ja.
säilisid. seal. üheksa. päeva. pärast. toksiini.
söötmise. lõpetamist.. Toksiini. söötmisel.
doosis.100.mg/kg.muutusid.sead.8-.päe-
vaks. immunotolerantseks.. Hiljuti. läbi. vii-
dud. uurimised. kinnitavad,. et. fumonisiin.
B.söötmine.võõrdepõrsastele.mõjub.nei-
le. immunosupressiivselt. ja. muudab. nad.
vastuvõtlikuks. mitmesugustele. nakkuste-
le,.sh.kolibakterioosile.

Fumonisiini toime sigade sigivusele
Imetavatele. emistele. söödeti. fumonisiini.
doosis.175.mg/kg..Emiste.piimas. toksiini.
ei. leitud..Küll.aga.kahjustas. toksiini.sööt-
mine.tiinetele.emistele.arenevaid.looteid.

Deoksinivalenooli toime sigade toodan-
gunäitajatele
Deoksinivalenool. on. tavaline. toksiin,. mi-
da.produtseerib Fusarium trichothecium..
See. põhjustab. sigadel. söödast. keeldu-
mist,. oksendamist. ja. mao-sooletrakti. pa-
toloogiat..Toksiin. levib.organismis.kiiresti.
ja. ulatuslikult.. Uurimised. on. aga. kinni-
tanud, et toksiinil puudub koeafiinsus ja 
kroonilise. mürgistuse. korral. selle. kumu-
leerumist.organismis.ei.toimu.

Uuriti. toksiini. toimet. sigadele. söötes.
neile.seda.doosis.4.mg/kg.saastunud.kae-
raga.8.nädala.vältel..Toksiini.saanud.siga-
del.vähenesid.kaaluiibed,.söömus,.halve-
nes. söödaväärindamine.. Toksiini. söötmi-
sel. koguses. 3,5. mg/kg. täheldati. maksa.
suurenemist. ja. seerumi. proteiini. ja. albu-
miinisisalduse.vähenemist..Kui.loomadele..

VETERINAARIA JA INIMENE
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söödeti. toksiiniga. saastunud. sööta,. oli.
selle.anoreksiline.toime.tugevam.kui.puh-
ta.toksiini.manustamisel..Seerumi.proteii-
nisisaldus. taastus. kui. toksiini. söötmine.
katkestati.. Tehti. järeldus,. et. kuigi. toksiin.
pärsib. proteiinide. sünteesi. organismis,.
suudavad.loomad.sellega.kohaneda.

Toksiini. intravernoosse. manustami-
se. katsetes. uuriti. selle. võimalikku. toimet.
kesknärvisüsteemile.. Täheldati. serotonii-
ni. sisalduse. muutusi. seljaaju. vedelikus,.
kuid.mitte.veres..Arvatakse,.et.toksiinil.on.
kerge.afiinsus.serotoniiniretseptorite.suh-
tes,. kuid. see. tuleb. ilmsiks. alles. toksiini.
suuremate.koguste.korral..Leiti,.et. teatud.
serotoniiniretseptorite. antagonistide. ka-
sutamine. hoidis. ära. sigade. oksendamise.
mürgistuse.korral.

Uuriti. toksiini. mõju. sigade. immuno-
kompetentsusele.. Selleks. söödeti. nei-
le. toksiini. doosis. kuni. 4,7. mg/kg. üheksa.
nädala. jooksul.. Täheldati. teistkordse. an-
tikehade. sünteesi. pidurdumist. teetanu-
se. toksoidile.. Väikestes. doosides. toimib.
deoksinivalenool. immunostimulaatori-
na. sigadel.. Toksiini. söötmine. põrsastele.
doosis.1,2. mg/kg.kaheksa.nädala.jooksul.
suurendas.IgA.kontsentratsiooni.

Zearalenooni toime sigade toodangunäi-
tajatele
Zearalenoon. on. Fusarium. perekonna.
seente.metaboliit,.millel.on.östrogeensed.
omadused.. Sellega. saastunud. söötade.
söötmine.sigadele.ja.teistele.loomaliikide-
le.põhjustab.neil.sigimishäireid..Kliiniliselt.
võivad. tekkida. häbemepiirkonna. turse. ja.
punetus,. päraku. ja. tupe. väljalangemine..
Uuriti. toksiini. toimet. emistele. söötes. se-
da. doosis. 1,1. mg/kg.. Toksiini. hüperöst-
rogeenset. toimet. täheldati.0,24%. looma-
dest..Tehti.järeldus,.et.toksiin.doosis.kuni.
0,5. mg/kg. ei. mõjuta. oluliselt. emiste. ter-
vist..Suurtes.doosides.(22.mg/kg).toksiini.
manustamine. emistele. kahjustas. oluliselt.
nende.sigimisnäitajaid..Vähenesid.kollake-
hade.arv.munasarjades,.munasarjade.kaal,.
suurenesid. embrüonaalne. suremus. ja.
surnult.sündinud.põrsaste.ja.abortide.arv.

Zearalenoon. laguneb. sea. organismis.
alfa. ja. beeta. fraktsioonideks,. kuid. nende.
seost. erinevate. toksikoosi. kliiniliste. tun-
nustega.ei.teata.veel..Uriinis.on.see.toksiin.

60%.ulatuses.alfa-.ja.beeta.fraktsioonide-
na..Toksiini.glükoroniidkonjugaate.leiti.sa-
muti.maksas..Toksiin.stimuleerib.sapi.eri-
tust..Zeralenoonimürgistust.sigadel.on.vä-
ga.raske.kindlaks.teha,.sest.zeralenoonglü-
kosiidist.vabanev.zearalenoon.satub.see-
derakti. loomuliku. seedeprotsessi. käigus.

Mükotoksiinide toksikogeenne sünergism
Mükotoksikooside. tekke. oht. on. suurene-
nud. tänu. laialt. levinud. rahvusvahelisele.
söödatootmisele,.mille.korral.selleks.vaja-
likud.toormaterjalid.saabuvad.erinevatest.
geograafilistest. piirkondadest. ja. võivad.
olla. saastunud.seentega..Kuna. tegu.võib.
olla.erinevate.seente.saastega,.tekib.reaal-
ne.oht.toksiinide.sünergiliseks.võimenda-
tud. toimeks.. Hiljuti. hakatigi. tähelepanu.
pöörama.võimalikule.erinevate. toksiinide.
sünergistliku.toime.uurimisele.sigadel.

Küllaltki. sageli. täheldatakse. sigadel.
toksikoosi. kliinilisi. tunnuseid. vaatamata.
sellele,.et.söödaproovide.uurimine.näitab.
ainult. toksiinide. mõõdukat. sisaldust.. Kui.
aga. söödad. on. saastunud. erinevate. tok-
siinidega,.siis.võib.ka.madala.saaste.kor-
ral.nende.sünergistlik. toime.olla.piisavalt.
võimendunud,.et.põhjustada.kliinilist.hai-
gestumist..Eriti.kehtib.see.Fusarium.pere-
konna. seente. kohta.. On. kindlaks. tehtud,.
et.saastunud.söödaga.organismi.sattunud.
toksiin.põhjustab. raskema. toksikoosi,. kui.
sama.toksiinikoguse.manustamine.puhtal.
kujul.. On. kindlaks. tehtud,. et. fusaarhape,.
mis. on. selle. seene. üheks. tavaliseks. tok-
siiniks,. võimendab. deoksiinvalenooli. tok-
sinogeensust. põrsastele.. Tavaliselt. selle.
sisaldust. aga. söötades. ei. määrata,. sest.
see.on.monotoksiinina.vähe.ohtlik.

Aflatoksiini ja fusaariummükotoksiini 
omavaheline toime
Hinnati.nende.toksiinide.eraldi.ja.koostoi-
met.sigadele..Tehti.järeldus,.et.aflatoksiini.
ja. T-2. toksiini. üheaegse. söötmise. korral.
kumbki. neist. võis. võimendada. teise. tok-
siini. mõningaid. omadusi,. mis. võisid. siis.
avalduda. kas. toksikoosi. lisailmingutena.
või. mitte.. Aflatoksiin. B. ja. Fumonisiin. B.
koos. manustamisel. aga. toimusid. muutu-
sed.nii.kliinilistes.ilmingutes.kui.ka.biokee-
milistes,.vere-.ja.immunoloogilistes.näita-
jates.. Igal. juhul.olid.patoloogilised.nihked.



Eesti.Loomaarstlik.Ringvaade.•.3.•.20111�

ilmekamad,.kui.toksiinide.üksikkomponen-
tidena. manustamise. korral.. Eriti. raskelt.
tabandus. maks.. Mõlemad. toksiinid,. nii.
aflatoksiin.B.kui. ka. fumonisiin.B.osutusid.
immunotoksilisteks. sigade. alveolaarsete.
makrofaagide. suhtes,. kuid. nende. toksi-
geensus. realiseerub. mitmesuguste. bio-
keemiliste.mehhanismide.vahendusel.

Ohratoksiini ja teiste mükotoksiinide 
omavaheline toime
Korraldati. katsed. ohratoksiin. A. ja. fusaa-
riummükotoksiini. koostoime. uurimiseks.
sigadel..Toksiinid.üksikult.ja.koos.manus-
tatuna. mõjustasid. loomade. üldseisundit,.
vere. biokeemilisi,. hematoloogilisi. ja. im-
munoloogilisi. näitajaid. ja. organite. kaalu..
Neid. loetletud. ilminguid.peeti.aga.pigem.
lisa-. kui. sünergismitunnusteks..Nuumiku-
tele. söödeti. 90. päeva. jooksul. 0,1. mg/kg.
ohratoksiin. A-d. ja. 1,0. mg/kg. deoksiniva-
lenooli.. Tehti. järeldus,. et. kuigi. mõlemad.
ained.olid.toksilised,.puudus.nende.vahel.
sünergistlik.toime..Võõrdepõrsastele.söö-
deti.ka.ohratoksiin.A-d,.deoksinivalenooli,.
T-2. toksiini. ja. fumonisiini. kogustes,. mis.
tavaliselt.esinevad.Kesk-Euroopas.kasuta-
tavates.söötades..Katse.tulemustest.järel-
dati,.et.kasutatud.toksiinide.vahel.puudub.
sünergistlik. immunosupressiivne. toime..
Uuriti. ka. kombinatsiooni. ohratoksiin. A,.
deoksinivalenooli. ja. zearalenooli. kombi-
natsiooni. toimet.. Neid. söödeti. sigadele.
90.päeva. jooksul..Nende. toksiinide. jääke.
kudedes.ei.leitud.

Ohratoksiin.A.ja.penitsilliinhappe.koos-
mõju.uurimisel.tuvastati,.et.tekkinud.mik-
roskoopilised. kahjustused. erinesid. mõ-
nevõrra. nendest,. mis. olid. iseloomulikud.
Taani. sigade. nefropaatiale. ja. tehti. järel-
dus,. et.nende. toksiinide.vahel. võib.valit-
seda.sünergistlik.toime.

Fumosiini ja teiste fusaariumtoksiinide 
omavaheline toime
Hinnati. nende. toksiinide. manustamise.
järgset. looma. üldseisundit,. seerumi. bio-
keemilisi. näitajaid,. immunokompetent-
sust. ja. patohistoloogilisi. muutusi.. Tehti.
järeldus,.et.enamikul.juhul.olid.saadud.tu-
lemused.lisaväärtusega,.mõne.parameet-
ri. osas. aga. kaalukama. väärtusega.. Tehti.
järeldus,. et. selliste. toksiinide. koosmõju.
korral.tuleb.olla.siiski.ettevaatlik..Fumoni-

siini. ja. moniliformiini. koos. söötmisel. sü-
nergistlikku.toimet.ei.täheldatud.

Deoksinivalenooli ja teiste fusariotoksii-
nide omavaheline toime
Deoksinivalenooli. ja. T-2. koostoimet. uuri-
sid. Friend. jt. 1992.. a.. Nad. ei. täheldanud.
nende. toksiinide. vahel. sünergistlikku. toi-
met..Ka.deoksinivalenooli,.sambutsinooli,.
15-atsetüüloksinivalenooli,.3-atsetüüloksi-
nivalenooli. ja.kulmoriini.vahel.ei. tähelda-
tud.sünergistlikku.toimet.

Spontaalselt mükotoksiinidega hulgi- 
saastunud söödad
Viies.katses.söödeti.nuumikutele. ja. tiine-
tele. emistele. maisi,. mis. oli. spontaanselt.
saastunud.nivalenooli. (11,5.mg/kg). ja.ze-
aranelooniga.(3.mg/kg)..Katsealustel.siga-
del. vähenesid. söömus. ja. juurdekasvud,.
halvenes. söödaväärindamine.. Need. tok-
siinid. aga. ei. mõjustanud. emiste. tiinestu-
mist,. ega. loote. arengut.. Söödajahu,. mis.
oli. valmistatud. deoksinivalenooli,. 15-at-
setüüldeoksinivalenooli,. zearanelooni. ja.
fusaarhappega. spontaanselt. saastunud.
maisist.ja.nisust,.söödeti.võõrdepõrsaste-
le..Katsealustel.sigadel.vähenesid.oluliselt.
juurdekasvud,.söömus.ja.tekkisid.aju.neu-
rokeemilised.muutused..

Juurdekasvude.vähenemine.oli.tingitud.
peamiselt.söödatarbimise.vähenemisest.

Järeldused

Mükotoksikooside.uurimine.on.muutunud.
tänapäeval.ägedate.ja.krooniliste.üksiktok-
siini.poolt.põhjustavate.mürgistuste.korral.
tekkivate. patoloogiliste. muutuste. kirjel-
damisest. spontaansete. polütoksiinidega.
saastunud. söötade. korral. tekkivate. toksi-
kooside,. mis. hästi. markeerivad. olukorda.
seakasvatuses,. uuringuteks.. Edusammud.
analüütilises. keemias. võimaldavad. adek-
vaatselt. lahti. mõtestada. toksiinide. toi-
memehhanisme.. Põhjalikumalt. vajavad.
uurimist. veel. sekundaarsed. mükoosid,.
sest. nendega. kaasnev. immuunpuudulik-
kus.loob.eeldused.sigade.haigestumiseks.
nakkushaigustesse.ja.aitab.paremini.mõis-
ta. mükotoksikooside. tegelikku. tähendust.
seakasvatusele.

AS.Remedium.palvel.tõlkinud
Jaagup Alaots

VETERINAARIA JA INIMENE
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Konverents-näitus „Veterinaarmeditsiin 2011“

Konverents. Veterinaarmeditsiin. 2011. toi-
mub.Tartus.28.-29..oktoobril.2011..Konve-
rentsi. toimumise. kohaks. on. konverentsi-
keskus.Dorpat,.mis.asub.Tasku.keskuses,.
Tartu.südalinnas..http://www.dorpat.ee/

Konverentsile. registreerumiseks. ole-
me. loonud. interaktiivse. vormi. aadressile.
http://vet2011.lapub.ee/et/registreerimi-
ne-konverentsile-veterinaarmeditsiin-/.

Dorpati. majutuspakkumine:. ühene. tuba.
44 €,.kahene.tuba.60. €.
Varajane.registreerimine.kuni.5..oktoober,.
2011.
ELÜ.ja.EVS.liikmetele.55.00 €
Mitteliikmetele.110.00. €
Hiline. registreerimine. 6.. oktoober. –. 20..
oktoober,.2011.
ELÜ.ja.EVS.liikmetele.75.00. €
Mitteliikmetele.150.00. €
Varajane. registreerimine. (kuni. 5.. oktoob-
rini,.2011).osalemine.üheks.päevaks.(kõi-
gile).
28.oktoober.60.00. €
29.oktoober.60.00. €
Hiline. registreerimine. (6.-20.. oktoober,.
2011).osalemine.üheks.päevaks.(kõigile).
28..oktoober.80.00. €
29..oktoober.80.00. €
Erihinnad:.
Abiliste.sektsioon.(29.10).20.00. €
Üliõpilased.20.00. €
Pensionil.loomaarstid.35.00. €
Osavõtt. konverentsi. piduõhtust. Vilde. lo-
kaalis. 28.. oktoobril. 2011. algusega. kell.
19.30.maksab.30.00. €.

TOIDUHÜGIEENI JA -OHUTUSE SEKTSI-
OON (reede, 28 oktoober 2011)
9.00-9.30.Toiduhügieeni.ja.kvaliteedi.sekt-

siooni. konverentsipäeva. sissejuha-
tus..Listeria monocytogenes. tuvas-
tamiseks.ja.loendamiseks.toidutoot-
misaladelt. ja. seadmetelt. proovide.
võtmine. vastavalt. Euroopa. Liidu.
referentslaboratooriumi. juhendile..
Mati Roasto, Eesti Maaülikool, Ve-
terinaarmeditsiini ja loomakasvatu-
se instituut, toiduhügieeni osakon-
na juhataja.

9.30-9.50.Toidust. isoleeritud.Listeria mo-
nocytogenes. tüvede. serotüübiline.

kooslus..Toomas Kramarenko, Vete-
rinaar- ja Toidulaboratoorium,.Tartu.

9.50-10.10. Pakendimärgistus. ja. selles.
esinenud. vead. (kuuenda. kursuse.
loomaarstitudengi. uurimus).. Eve 
Võimre, Eesti Maaülikool, Veteri-
naarmeditsiini ja loomakasvatuse 
instituut, toiduhügieeni osakond.

10.10-10.30. Funktsionaaltoitude. trendid.
meil. ja. maailmas.. Piret Raudsepp, 
Eesti Maaülikool, Veterinaarmedit-
siini ja loomakasvatuse instituut, 
toiduhügieeni osakond.

10.30-10.45.KOHVIPAUS
10.45-11.05. Mahe-. ja. tavatoidu. kvalitee-

di. võrdlus. ja. mõju. tervisele.. Darja 
Matt,.Eesti Maaülikool.

11.05-11.25. Toidu. kohta. esitatavad. toitu-
mis-. ja. tervisealased. väited. vasta-
valt.Euroopa.Parlamendi. ja.Nõuko-
gu. Määrusele. (EÜ). nr.. 1924/2006..
Ülevaade.toitumisalastest.väidetest.
Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduamet.

11.25-11.45. Toidu. kohta. esitatavad. toitu-
mis-. ja. tervisealased. väited. vasta-
valt.Euroopa.Parlamendi.ja.Nõukogu.
Määrusele. (EÜ).nr.. 1924/2006.. Üle-
vaade. tervisealastest. väidetest. Ju-
ta Jaama, Põllumajandusministee-
rium, Toidu- ja Veterinaarosakond.

11.45-12.15.Piim.ja.tervis..Merike Henno, 
Eesti Maaülikool, Veterinaarmedit-
siini ja loomakasvatuse instituut, 
Söötmise osakond, piima kvaliteedi 
uurimise labor;

12.15-13.15.LÕUNA
13.15-13.35. Dioksiinide. ja. bensopüreeni.

sisaldusest. toidus..Külli Rae, Põllu-
majandusministeerium, Toidu- ja 
Veterinaarosakond;

13.35-13.55.Põllumajandusloomade.vedu.
tapamajja.ja.tapmise.meetodid..Mar-
gus Proses, Põllumajandusministee-
rium, Toidu- ja Veterinaarosakond;

13.55-14.25. Toidu. toksikoloogia,. müüdid.
ja. tegelikkus.. Tõnu Püssa, Eesti 
Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja 
loomakasvatuse instituut, toiduhü-
gieeni osakond;

14.25-14.45. Loomsete. kõrvalsaaduste.
käitlemisest.ja.kõrvaldamisest.viisil,.
mis. aitab. minimeerida. inimese-. ja.

ÜHINGU TEGEMISED
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loomatervise. riske. (määruste. (EÜ).
1069/2009. ja. 142/2011. põhjal).. Eva 
Peegel, Põllumajandusministee-
rium, Toidu- ja Veterinaarosakond;

14.45-15.00.KOHVIPAUS
15.00-15.30. Tartu. linna. ühiselamute. köö-

gihügieeni.ja.joogivee.mikrobioloo-
gilise. kvaliteedi. hindamise. tulemu-
sed.Julija Koltsova, Dimela.

15.30-16.00.Ravimijäägid.keskkonnas..Me-
rike Lillenberg, Eesti Maaülikool, Ve-
terinaarmeditsiini ja loomakasvatu-
se instituut, toiduhügieeni osakond.

16.00.Lõpparutelu

SUURLOOMA SEKTSIOON
Reede 28.10.2011
8.30-9.00.registreerimine.
9-10.30.Hobuste. koolikute.esmaabi..Reet.

Lätti.DVM,.EMÜ.Suurloomakliinik
10.30-10.45.kohvipaus
10.45-12.15. Vaktsineerimise. skeemid.vei-

sekarjas..Dr..Oriol.HIPRA..Remediu-
mi.sponsorloeng

12.15-13.15.LÕUNA
13.15-14.00. Lihaveiste. meditsiin.. Alar.

Onoper.DVM,.EMÜ.Suurloomakliinik
14.00-14.45. Uued. ja. vanad. esilekerkivad.

nakkushaigused. sigadel.. Diivi. Põ-
dersoo. DVM,. VLI. Nakkushaiguste.
osakond

14.45-15.00.kohvipaus
15.00-16.30. Lambakarja. tervise. ennetus-

tööd..Liilia.Tali.DVM.
16.30-17.15. Ravimiamet,. veterinaarra-

vimid. ja. ravimite. ohutussüsteem..
Ave-Ly.Toomvap.DVM,.Ravimiamet

Laupäev.29.10.2011
10-11.15.Sigade.katku.riskid.Eestis.ja.meet-

med. nende. ohjamiseks.. dots.. Arvo.
Viltrop,.VLI.Nakkushaiguste.osakond

11.15-11.30.kohvipaus
11.30-12.45. Hobuste. cased. Reet. Lätti.

DVM,.Triin.Rilanto.DVM,.EMÜ.Suur-
loomakliinik,. Ulrika. Tuppits. DVM,.
Varsaaru.OÜ

12.45-13.45.lõuna
13.45-15.00. Veiste. cased. Alar. Onoper.

DVM,.Margit,.Künnapas.DVM,.Kerli.
Raaperi.DVM

15.00-15.15.kohvipaus

VäIKELOOMASEKTSIOON
Reede 28.10.2011
8.30-9.00.registreerimine.
9.00-10.00. “Töökaitse. ja. töötervishoiu.

nõuded. loomakliinikule”. Ülle. Kell.
(EVS-i.stipendiumi.loeng)

10.00-10.30. “Magnetresonantstomograa-
fia. uuringud. veterinaarmeditsiinis”.
Piret.Savvi.ja.Merle.Toom.(EMÜ)

10.30-10.45.KOHVIPAUS
10.45-12.15.“Roomajate.metaboolsed.hai-

gused”.ja.“Metsloomade.ravi.Aafri-
kas”.Aleksander.Semjonov.DVM

12.15-13.15.LÕUNA
13.15-14.00. “Kaasaegsed. haava. antisep-

tikumid. B.Braun”. Ülle. Aamisepp,.
tootejuht.B.Braun.Medcal.OÜ

14.00-14.45.Koerte.puusaliigeste.düsplaa-
sia.varajane.diagnoosimine. ja. ravi-
võimalused.-.Marti.Lasn.DVM

14.45-15.00.KOHVIPAUS
15.00-16.30. Kasside. ülemiste. hingamis-

teede. nakkushaigused. -. Olga. Sjat-
kovskaja.Optimer

16.30-17.15. Ravimiamet,. veterinaarravi-
mid. ja. ravimite. ohutussüsteem. -.
Ave-Ly.Toomvap.DVM,.Ravimiamet

Laupäev 29.10.2011
10.00-11.15. “Hygiene. in. Practice”. Ale-

xandra.Vilen
11.15-11.30.KOHVIPAUS
11.30-12.45.“Hygien.in.Practice”.Alexand-

ra.Vilen
12.45-13.45.LÕUNA
13.45-14.30. “Food. for. thought:. adverse.

reactions.to.food.in.dogs.and.cats”.
Dr.. Esther. Hagen-Plantinga,. DVM.
(Bramham)

14.30-15.00. Arutelu. -. “Abiliste. koolitus. -.
kuidas.edasi?”

15.00-15.15.KOHVIPAUS
15.15-16.15. “Prudent. use. of. antimicrobi-

als”.Alexandra.Vilen

ABILISTE SEKTSIOON. (algus. koos. arsti-
dega)
Laupäev 29.10.2011
10.00-11.15. “Hygiene. in. Practice”. Ale-

xandra.Vilen
11.15-11.30.kohvipaus
11.30-12.45.“Hygien.in.Practice”.Alexand-

ra.Vilen
12.45-13.45.lõuna
13.45-14.30.“Food.for.thought:.adverse.reac-

tions.to.food.in.dogs.and.cats”.Dr..Est-
her.Hagen-Plantinga,.DVM.(Bramham)

14.30-15.00. Arutelu. -. “Abiliste. koolitus. -.
kuidas.edasi?”

15.00-15.15.kohvipaus
15.15-16.00.“Haava.hooldus,.B..Braun”

ÜHINGU TEGEMISED
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MEMUAARID

Tudengielust veterinaariateaduskonnas  
60 aastat tagasi  I

Kaljo Reidla

EMÜ VLI emeriitprofessor

Inimesele.jäävad.enam.meelde.omapära-
sed.ja.iseäralised.olukorrad.ning.sündmu-
sed,.tavalisi.tegevusi.kas.ei.mäletata.üldse.
või.mäletatakse.ainult.osaliselt..Sama.keh-
tib. ka. üliõpilasaja. tegevuste. kohta. –. iga-
päevast.ja.tavalist.ei.panda.tähele.ning.hil-
jem.ei.suudeta.seda.ka.meenutada..Ekst-
reemsemad. ja. tavatud. sündmused. ning.
isikud.jäävad.aga.hästi.ja.kauaks.meelde..
Alljärgnevalt.kirjeldangi.üldise.taustakirjel-
duse.kõrvale.ka.mitmeid.mulle.eriti.hästi.
meelde.jäänud.olukordi.ja.inimesi.teadus-
konnas.õppimise.ajal..Püüan.esitada.Ees-
ti. Põllumajanduse. Akadeemia. (EPA). ühe.
esimese. lennu. lõpetaja. mõningaid. mä-
lestusi. tolleaegse. elu,. õppetöö. ja. õppe-

ainete,. üliõpilaste. ja. õppejõudude. kohta.
Astusin. veterinaariateaduskonda. 1947..

aastal,. mil. teaduskond. kuulus. veel. Tartu.
Riikliku.Ülikooli.(TRÜ).koosseisu..Kui.1951..
aastal.moodustati.EPA,.olin.juba.V.kursu-
se.üliõpilane..Lõpetasin.EPA.1952.. aastal..
Meie. kursus. oli. EPA. esimene. ja. teadus-
konna. sajas. lend. (foto. 1).. Kirjeldan. elu.
ja. olukorda. üliõpilasperioodil,. nagu.need.
mulle.meelde.on.jäänud.ja.nagu.ma.neist.
aru. sain.. Kirjeldatud. mälestused. võivad.
erineda. ka. mõne. teise. inimese. meenu-
tustest,.kuid.loodetavasti.mitte.märkimis-
väärselt.

Kui. ma. veterinaararstiks. õppima. asu-
sin,.oli. teaduskonna.hoonetest.mitu,.eriti.

Foto 1..Veterinaarteaduskonna.lõpetajad.ja.õppejõud.1952..a..
I.rida,.vasakult:.ass.Karl.Peterson,.ass.Juhan.Kikas,.dots.Juhan.Velleste,.dots.Evald.Nõmm,.dots.Evald.
Peebsen. (dekaan),. prof. Johannes. Kaarde,. meie. kursusevanem. Heldur. Koolmeister,. prof. Ferdinand.
Laja,.dots.Johannes.Tomberg,.prof.Vassili.Ridala;.
II.rida,.vasakult.Lembit.Reinlo,.Vaike.Kiis,.Ruth.Koppel,. Ilse.Arulaane,.Silvia.Ree,.Koidula.Ameerikas,.
Luule.Puhu,.Liia.Vatsa,.Lembit.Mändmets;.
III. rida,.vasakult:.Endel.Kumm,.Uuno.Kanarik,.Heino.Tinits,.Karl. Liiv,.Valentin.Tõll,.Elmar-Ants.Vald-
mann,.Karl.Tulev,.Ülo.Ploomipuu,.Kaljo.Reidla,.Voldemar.Ulst,.Arnold.Lepik;.
IV.rida,.vasakult:.Konrad.Lõokene,.Lembit.Reimann,.Kalju.Liinev,.Elmar.Lust,.Raimond.Sabas,.Mihhail.
Dolgosev,.Elmar.Pokk,.Sulev.Laasik,.Ülo.Haugas,.Lembit.Gerz,.Eldur.Hein,.Kalju.Jalas,.Karl-Tasuja.Mih-
kelsoo..1952..a..lõpetajad.on.teaduskonna.100..ja.EPA.1..lõpetajate.lend.
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Vene.tänava.ääres.asuvatest,.kas.täielikult.
hävinenud. või. varemetes. (foto. 2).. Kuue-
teistkümnest. põhihoonest. oli. säilinud.
kirurgiamaja,. kus.õpetati. kirurgiat. ja. sün-
nitusabi,. nakkushaigusi. ja. veterinaar-sa-
nitaarekspertiisi.ning.dekanaat..Theatrum 
zootomicum’is. käsitleti. anatoomiat,. pa-
toloogilist. anatoomiat. ja. parasitoloogiat..
Sisehaiguste.ja.loomatervishoiu.õpetami-
ne. toimus. endises. sisehaiguste. hoones..
Alles. olid. ka. füsioloogia. ühekorruseline.
hoone.ja.sepikoda.

Varemetes. hooned. likvideeriti. teadus-
konna.üliõpilaste,.õppejõudude.ja.teenis-
tujate.poolt.1948..ja.1949..aastal..Ka.meie.
kursuse. tudengid. võtsid. sellest. aktiivselt.
osa.. Korrastatud. territooriumile. rajati.
võrkpalliplats,.mis.üsna.sageli.kasutamist.
leidis.. Istutati. ka. rohkesti. puid.. Vene. tä-
nava.äärde.rajati.elupuuhekk..Kenaks.ko-
haks.tehti.Meltsiveski.tiigi.ümbrus,.mis.on.
nüüdseks. likvideeritud.. Istutatud. puud. ja.
hekk.on.tänaseks.suureks.kasvanud.(foto.
3)..Võib.öelda,.et.töid.tehti.hoolega.ja.see.
oli.peamiselt.käsitsitöö.kangi,.labida.ja.re-
haga.. Taastus-. ja. kujundustöid. juhendas.
kirurg,. tolleaegne. dotsent,. hiljem. profes-
sor.R..Säre.

Kuna. teaduskonnas. oli. ruumipuudus,.

siis.viidi.õppetööd.läbi.ka.teistes.TRÜ.ruu-
mides:. peahoones,. selle. kõrval. asuvates.
keemia. ja. ühiskonnateaduste. hoonetes,.
Vanemuise. tänavas,. kehakultuuriteadus-
konna.hoones.ja.ka.mujal..Sõjaline.õpetus.
toimus. eraldi. majas. Tähtvere. linnaosas..
Nii.minul.kui.ka. teistel.veterinaariatuden-
gitel.tuli.ühest.õppetöö.läbiviimise.kohast.
teise. kiiresti. jõuda,. sest. aega. oli. selleks.
vaid. 15–30. minutit.. Kesklinnast. sai. tea-
duskonda.kas.üle.silla.või.paadiga..Nimelt.
viis.praeguse.Jalakäijate.ja.Vabaduse.silla.
vahel.paat.inimesi.ühelt.kaldalt.teisele.

Liikumine.linnas,.eriti.õhtul.ja.öösel,.oli.
ohtlik. sagedaste. röövimiste. ja. kallaletun-
gide. tõttu.. Eriti. ohtlik. oli. kvartal,. mis. jäi.
Emajõe. ja. Kalevi. tänava. vahele,. samuti.
raudteejaama. ümbrus. ja. ka. Toomemägi..
Levis. jutt,. et.Emajõe. ja.Kalevi. tänava.va-
helisel.alal.eksisteeris.ühe.maja.varemete.
keldris.vabrik,.kus.linnas.kadunud.inimes-
test.vorsti. valmistati..Kas. see.kuuldus.ka.
tõele.vastas,.on.selgusetu.

Toidu-. ja. tööstuskaupade. kättesaada-
vusega. oli. raskusi.. Nende. valik. ja. kogus.
oli. kauplustes. väike.. Paljusid. toiduaineid.
sai. osta. üksnes. talongidega,. tööstuskau-
pu.lubadega..Järjekorrad.olid.pikad.ja.iga-
päevane.nähtus..Kunas.üks.või.teine.kaup.
müügile.tuleb,.teadsid.vaid.kaupluse.töö-
tajad.ning.ka.nende.sugulased.ja.tuttavad..
Sel. ajal. olid. kaupmehed.eriline,. elitaarne.
kogukond..Hästi.elasid.ka.spekulandid.

Toidukaupu. sai. osta. ka. avaturult,. kuid.
seal.olid.need.kallid..Turg.paiknes.kesklin-
nas. turuhoone. naabruses. jõe. ääres,. kus.
nüüd.on.kena.park.

Kuna. üsna. palju. tudengeid. oli. maalt.
pärit,. siis. said. nad. enamasti. põhitoidu.
kodust. kaasa.. Enamik. üliõpilasi. elas. era-
korterites,.kus.ka.üüri.maksmiseks.sai.ka-
sutada.maalt.saadud.toiduaineid..Sööklas.

Foto 2..Teaduskoona.hooned.1941.a..Peaaegu.sarnane.oli.pilt.õppehoonetest.kui.me.õppima.asusime.

Foto 3..Tänapäeval.on.kirurgiahoones.korterid.ja.
ärid.. Maja. katusele. on. lisatud. korruseid. korteri-
te. tarbeks.. Enamiku. endiste. hoonete. asemel. on.
nüüd.suurte.puudega.park.
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käisid.tudengid.harva,.sest.see.oli.suhte-
liselt.kallis.

Peale.toidu.ja.elamiskoha.tuli.üliõpilas-
tel.muretseda.ka.oma.riiete.eest..Et.töös-
tuskaupu. oli. vähe. ja. spekulantide. käest.
ostes.olid.need.kallid,.siis.üliõpilased.riie-
tusid. üsna. tagasihoidlikult.. Moest. räägiti.
harva..Noormeestel.olid.tihti.nii.püksid.kui.
ka.kuub.paigatud..Tolleaegses.riietuses.ei.
saaks. ükski. tudeng. tänapäeval. tõenäoli-
selt.ei. teatrisse.ega.ka.muudele.ürituste-
le. minna.. Huvitav. oli,. et. loengul. kandsid.
noormehed.üsna.sageli.lipsu.

Nagu. igal. sõjajärgsel. perioodil,. oli. lin-
nas. üheks. suuremaks. probleemiks. puu-
dulik. elektrivalgustus.. Eriti. õhtuti. katkes.
see. tihti,. vähemalt. 2. või. 3. korda,. vahel.
olime.elektrita.kogu.õhtu..Kodus.õppimi-
se. jätkamiseks. tuli. appi. võtta. petrooleu-
milamp,. sagedamini. küünlad.. Laual. pidi.
olema.alati.valmis.3–4.küünalt.ja.tikutops..
Küünlavalgus. oli. aga. üpris. tagasihoidlik.
ja. suunatud. peamiselt. lauale.. Füüsika-
seaduste.alusel.räägiti.alalis-.ja.vahelduv-
voolust..Üliõpilased.selgitasid.aga,.et. kui.
kogu.päev.on.elekter.olemas,.siis.on.see.
alalisvool,. kui.mitte. (nagu.Tartus.oli),. siis.
vahelduvvool.

Meie. kursusel. tuli. üle. elada. kaks. üsna.
olulist. ja. keerulist. sündmust:.1948..aasta.
rahareform.ja.1949..aasta.küüditamine.

Rahareformi. puhul. vahetati. inimese.
kohta.üksnes.teatud.summa..Oli.raha.roh-
kem,.siis.seda.ei.vahetatud. ja.see. jäi. ini-
mesele. kasutult. kätte.. Reformist. inimesi.
varem.ei.informeeritud,.kuid.rahva.hulgas.
liikusid.jutud,.et.see.tuleb..Mõnigi.tudeng.
püüdis. rahast.sellisel.viisil. lahti. saada,.et.
läks. restorani. või. muusse. söögikohta,. et.
seal.head.ja.paremat.maitsta..Seda.igaks.
juhuks,.et. raha.mitte.enda.kätte. jätta..Nii.
näiteks. minu. toakaaslased. läksid. refor-
mieelsel. päeval. raudteerestorani.. Selgus.
aga,. et. seal. muud. saadaval. ei. olnud. kui.
magusad. tooted. ja. napsid.. Tellisid. siis.
korduvalt. tordilõike,. küpsiseid,. kompvek-
ke.ja.likööri..Kodus.hakkas.neil.aga.sellise.
söömingu. järel. halb.. Tudengitel. oli. raha.
vähe,.mistõttu. rahareform.kahjustas.neid.
otseselt. vähe,. kaudselt. aga. tõenäoliselt.
küll. (vanematelt. saadi. hiljem. vähem. toe-
tust)..Rahva.hulgas.põhjustas.rahareform.
aga.üsna.märgatavat.rahulolematust.

Tudengite. hulgas. liikus. juba. mõnda.
aega. kumu,. et. varsti. tuleb. uus. küüdita-
mine.. Paljud. ei. uskunud. seda.. Kui. ühel.
1949..aasta.märtsikuu.hommikul.loengule.
läksin,.selgus,.et.üks.meie.hulgast,.Tallin-
nast.pärit.Ülo.Pesur.oli.öösel.ühiselamust.
püssimeeste.poolt.ära.viidud..Kaasa.sai.ta.
võtta.üksnes.oma.riided,.väikese.summa.
raha. ja. napilt. toitu.. Tudengil. ei. olnud. ju.
kunagi.küllaldaselt.raha.ega.toitu..Ühisela-
mus. olid. abistanud. teda. kaasüliõpilased,.
korjates.raha. ja.söögikraami.talle.kaasaa-
ndmiseks..Otseseid.kaotusi.meie.kursusel.
õnneks.rohkem.ei.olnud.

Küüditamisega. seoses. meenub. üks.
sündmus,.millest.sel.ajal.oli.raske.aru.saa-
da,.aga.mis.tagantjärele.iseloomustas.se-
da. küüditamislainet.. Vastu. küüditamisöö.
õhtut.viibis.mul.külas.rühmakaaslane.Karl.
Urbanik..Et.oli.väga.hilja,.otsustasime,.et.
ta. koju. ei. lähe. (öine. liikumine. oli. ohtlik),.
vaid.jääb.meie.juurde.ööbima..Hiljem.sel-
gus,.et.ka.tema.oli.määratud.Eestist.välja-
saatmisele.. Kuna. teda. öösel. kodus. ei. ol-
nud,.pääses.ta.sellest..Väljasaatmise.põh-
juseks. loeti,. et. Karl. on. tööliste. kurnaja!.
Nimelt. oli. tema. vanaisal. Valgas. loomade.
tapamaja.ja.lihakauplus..Vanaisa.ei.päran-
danud. neid. mitte. pojale,. vaid. pojapoeg.
Karlale.. Seeläbi. sai. Karlist. süüalune. ja.
tööliste.kurnaja..Aasta.hiljem.eksmatriku-
leeriti. Karl. ikkagi. ülikoolist,. põhjuseks. oli.
ikka. see. pärandus.. Kui. moodustati. EPA,.
jätkas. ta. veterinaariateaduskonnas. ja. lõ-
petas. selle.. Selline. imelik. ja. arusaamatu.
loogika.ja.tegevus.valitses.võimukandjate.
hulgas.

Meie. kursusel. alustas. õpinguid. 1947..
aastal. 50. tudengit,. neist. oli. noormehi. 35.
ja. tütarlapsi. 15.. Muidugi. toimus. kursuse.
koosseisus. 5. aasta. jooksul. ka. muutusi.
–. mõned. jäid. kursust. kordama. või. lah-
kusid.hoopiski. teaduskonnast,.kuid.oli.ka.
eelmistest. kursustest. juurdetulijaid.. Kur-
suse. lõpetajaid. oli. 1952.. aastal. 35,. neist.
28. noormeest. ja. 7. tütarlast.. Esialgsetest,.
st. esimesele. kursusele. tulnud. õppuritest.
lõpetas.teaduskonna.siiski.vaid.29.(58%):.
noormehi.24. ja. tütarlapsi.5..Kaks.kursus-
last.lõpetas.cum laude..See.statistika.näi-
tab.ka,.et.õppejõud.olid.väga.nõudlikud.

Võrdluseks. tooksin. lõpetanute. arvu.
käesoleval.aastal..Sellel.aastal.lõpetas.tea-
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duskonna.50.üliõpilast,.neist.oli.noormehi.
vaid.6.ja.tütarlapsi.44..Neist.normaalajaga,.
st.6.aastaga.esimesele.kursusele.õppima.
asunutest.oli.34.(68%),.4.noormeest.ja.30.
tütarlast..Tütarlaste.arv.on.käesoleval.ajal.
märgatavalt. kasvanud. ja. noormeeste. arv.
kahanenud. mitte. üksnes. lõpetajate,. vaid.
ka. esimesele. kursusele. astujate. hulgas..
Nii.asus.käesoleval.aastal.veterinaariat.õp-
pima.3.noormeest.ja.56.tütarlast..Tänaste.
lõpetajate.hulgas.cum laude. lõpetajaid.ei.
olnud.. Ka. käesoleval. ajal. on. nõudlikkus.
küllaltki. suur,. mistõttu. nõrku. lõpetajaid.
loomaarstide.hulka.ei.tohiks.sattuda.

Tootmistingimustes. (suurloomad). on.
nii. mõnelgi. tütarlapsel. füüsiliselt. raske.
oma.tööülesandeid.täita..Aga.olukord.on.
selline,. et. elu. nõuab. rohkem. lemmikloo-
made. arste. ja. tütarlapsed-vetarstid. tule-
vad.sellega.hästi.toime.

Kui. meie. lõpetasime,. läks. (suunati!).
enamik. meist. praktilise. vetarstina. tööle.
majanditesse.–.kolhoosidesse. ja.sovhoo-
sidesse..Üksnes.2.lõpetajat.läks.laborisse,.
3. õppejõuks. või. teadustööle. ja. 3. rajooni.
peavetarstiks.

Kui. nüüd. peab. (võib). iga. lõpetaja. ise.
endale. töökoha.otsima,. siis.minu. lõpeta-
mise.ajal.suunati.noor.vetarst. tööle.spet-
siaalse. suunamiskomisjoni. poolt.. See.
komisjon. moodustati. põllumajandusmi-
nisteeriumi. vetvalitsuse. ja. EPA. esindaja-
test.. Komisjoni. ette. minevate. tudengite.
järjekord. moodustati. õppetulemuste. alu-
sel,.kuid.arvestati.ka.muid.tegevusi.nagu.
näiteks. isetegevusest.osavõttu,.aktiivsust.
üliõpilaselust. osavõtmisel. jms.. Järjestus.
tehti.dekanaadis. ja. sellest.võtsid.osa.de-
kaan,.kursusejuhendaja.ning.partei-,.ame-
tiühingu-. ja. komsomoliesindaja.. Kahjuks.
ei.peetud.suunamiskomisjonis.moodusta-
tud. järjekorrast. kinni. ei. minu. lõpetamise.
ajal.ega.ka.hiljem..Ja.seda.põhjustasid.ta-
valiselt. üliõpilased. ise,. harvem. ka. vetva-
litsus..Töökohad.anti.üliõpilastele.vetvalit-
suse.poolt.juba.varem.teada,.mis.võimal-
das. omavahel. kokku. leppida,. kuhu. keegi.
soovib.minna..Kui.üks.tudeng.komisjonis.
võttis. teise. eelistuse,. põhjustas. see. suu-
re.segaduse.–.ilmajäänu.võttis.omakorda.
teise. koha. jne.. Nii. juhtus. ka. minu. mää-
ramisega..Kuna.olin.nimekirjas. teine,. siis.
oleksin. pidanud. teisena. komisjoni. ette.

minema.. Kutsuti. hoopiski. järjekorras. kol-
mas,. neljas. ja. viies.. Minu. koht,. mis. pidi.
olema. Elvas,. oli. juba. võetud.. Läksin. siis.
ise. ilma. kutsumata. sisse. ja. küsisin,. miks.
ma.olen. järjekorrast.välja. jäänud..Vastati,.
et. olete. määratud. EPA. käsutusse.. Hiljem.
selgus,.et.füsioloogia.assistendiks.profes-
sor.J..Tehveri. juurde..Mind.varem.sellest.
ei.informeeritud..Kuna.ka.kirurgias.oli.as-
sistenti. vaja,. siis. lõpuks. määratigi. mind.
hiljem.sellele.kohale.

Nagu.mina,.nii.ka.teised.kursusekaasla-
sed.jäid.enamikel.juhtudel.oma.esialgsele.
töökohale.pikaks.ajaks,.mõni.kuni.pensio-
nile.minekuni.

Üliõpilaspileti. kätteandmine. toimus.
pidulikult.. Neljale. või. viiele. veterinaaria-
teaduskonna.tudengile.(sealhulgas.ka.mi-
nule).andis.üliõpilaspileti.TRÜ.aulas.kätte.
rektor.A..Koort,.teistele.teaduskonnas.de-
kaan.dots..E..Peebsen.

Lõpuaktus.toimus.EPA.peahoone.aulas..
Diplomid. andis. meile. rektor. R.. Antons..
Mina. ja. H.. Koolmeister. saime. kiitusega.
(cum laude).diplomi.

Minu. kursuslased. olid. omavahel. sõb-
ralikud,. abivalmis.. Muidugi. moodustus.
kursusel. ka. sõpruskondi,. kus. omavahe-
line. suhe. oli. lähedasem.. Enamus. üliõpi-
lasi. elas. erakorterites,. sest. ühiselamutes.
oli. kohti. vähe.. Ühiselamus. tekkis. noorte.
vahel. aga. suurem. kokkukuuluvustunne,.
mis.jätkus.ka.edaspidises.elus..Üldse.hoi-
dis. kogu. teaduskonnapere. väga. kokku...
Teaduskond. oli. üsna. üksmeelne. ja. ala-
ti. oldi. valmis. julgelt. oma. eriala. eest..
seisma.

Minu.õpingute.ajal.olid.üliõpilased.üri-
tustest. osavõtus. väga. aktiivsed.. Harras-
tati. aktiivselt. sporti,. isetegevust. (foto. 4,.
5).. Tuntud. ja. hinnatud. olid. teaduskonna.
näiteringi. ja. rahvatantsurühma. tegevus,.
samuti. solistid.. Teaduskonnas. oli. mitu.
vabariigi. tuntud. ja. võimekat. sportlast:.
kergejõustiklased. E.. Lust,. E.. Kalmre,.
V.. Sepp,. K.. Reidla,. korvpallurid. A.. Kaa-
rma,. U.. Sarapu. ja. A.. Kallas,. slalomist.
E.. Sannamees,.ujuja.G..Jagomägi.ja.mit-
med.teisedki..

Aktiivselt. võeti.osa.Üliõpilaste.Teadus-
liku.Ühingu. tööst. (foto.6),. tehes.uurimis-
töid. ja. esitades. neid. ÜTÜ. teaduskonve-
rentsidel.. Kuulajaid. oli. palju.. Hilisematel.
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aastatel. ÜTÜ. küll. aktivi-
seerus,. kuid. kuulajate. arv.
kahjuks.vähenes..

Käesoleval. ajal. ÜTÜd.
enam.ei.eksisteeri..Sellest.
on. kahju,. sest. just. ÜTÜ.
tööst. osavõtt. aitab. üliõpi-
lasel. mõista. teadusliku.
töö.olemust.ja.millist.kasu.
võib. sellest. saada.. Tea-
duslik. töö. sunnib. kirjan-
dust. kasutama,. mistõttu.
avardub.ka.silmaring.

Foto 4..Veterinaariateaduskonna.rahvatansturühm.1948/1949..a.

Foto 5.. Veterinaariateaduskonna. jalgpallimeeskond. 1950.. a.. Vasakult:. R.. Aluoja,. K.. Soots,. V.. Piht,.
V.. Tõll,.E.-A..Valdmann,.R..Tamming,.U..Tuur,.R..Pretke,.E..Sannamees,.H..Nummert,.K..Reidla.

Foto 6..Ettekandjana.ÜTÜ.kirurgiaringi.töökoosolekul.1951..a..Esimeses.pingis,.vasakult:.H..Tinits,.V..
Tõll,.ass..L..Veldemann..Teises.pingis,.vasakult:.K..Ameerikas,.L..Mändmets,.ass.V.Kärner..Kolmandas.
pingis,.vasakult:.A..Lepik,.L..Vatsa,.K..Liiv..Neljandas.pingis,.vasakult:.Ü..Haugas,.E..Pokk,.V..Ulst..Pa-
remal.pingis:.ees.prof.E..Vau,.prof.V..Ridala,.nende.taga.ass.P..Saks.
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Õppetööst.. Õppetöö. algas. akadee-
milise. veerandiga.. Õppejõu. sisenemisel.
ei. tervitatud. teda. püstitõusmisega,. vaid.
jalgade. sahistamisega.. Loengud. toimu-
sid. kogu. kursusele,. mõnedes. üldainetes.
koguni. üheskoos. arstide,. bioloogide. või.
zootehnikutega.(foto.7)..

Praktikumideks. ja. labortöödeks. jaotati.
kursus. rühmadesse.. Nii. näiteks. oli. meie.
kursusel.kolm.rühma.

Liikumine. ühelt. loengult. teisele. õige-
aegselt. oli. problemaatiline,. sest. nende.
toimumiskohad.olid.sageli.üksteisest.kau-
gel.. Seetõttu. tuli. vahel. ette. ka. hilinemisi.
(foto.8).

Õppetööst.osavõtt,.nii.loengutest,.prak-
tikumidest,. labortöödest. kui. ka. kliinikust,.
samuti. töö-,. õppe-. ja. menetluspraktikast.
oli. kohustuslik.. Põhjuseta. puudujaid. oli.
väga. harva.. Põhjuseta. puudumise. korral.
võis. sattuda. dekaani. jutule.. Õppetööd.
oli. palju,. lisaks. õpitu. kodus. kordamine.
ja. täiendamine.. Iga. päev. oli. ette. nähtud.
8-9. õppetundi,. laupäeval. vähem,. 6. tun-
di.. Poistel. oli. neljapäeviti. IV. kursusel. ko-
gu. päev. sõjaline. õpetus.. Õpperaamatuid.
oli. väga. vähe. ja. needki. ei. olnud. kõigile.
kättesaadavad. –. raamatukogus. oli. neid.
vaid.mõni.eksemplar..Peamine. teadmiste.
allikas. oli. konspekt.. Iga. tudeng. ei. olnud.

võimeline.üht.korralikku.aine-
konspekti. ise. kirjutama,. mis-
tõttu.hästi.ja.selgelt.koostatud.
konspektid. liikusid. („reisisid“).
enne. eksamit. tudengite. seas.
ringi.

Kirjutusvahendite,. eriti. pa-
beri.ja.vihikute.kättesaamisega.
oli. raskusi. –. kauplustes. neid.
sageli. ei. olnudki.. Meenub,.
et. prof. V.. Ridala. oli. üks. selli-
ne. õppejõud,. kes. aitas. meid.
sellest. hädast. välja. –. ta. ostis.
kogu. kursusele. ise. vajalikud.
vihikud..Kuna.professor.oli.vi-
hikud. ise. kinni. maksnud,. siis.
soovis. ta. meilt. selle. summa.
hüvitamist. –. see. oli. 3. kopikat.
vihiku. kohta.. Mitmed. meist.
pidasid. seda. imelikuks,. sest.

Foto 7.. Veterinaaria-,. zootehnika-. ja. bioloogiateaduskonna. üliõpilased. füsioloogia. loengu. vaheajal.
1949..a.sügisel..Ees.keskel.prof.J..Tehver.(vasakul).ja.ass.N..Raudsepp.

Foto 8..Loengute.vaheajal.1950..a.kevadel..Ladina.keele.õpe.on.
lõppenud..Tuleb.vahetada.õppehoonet.järgmiseks.ainetunniks.
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professor.saab.suurt.palka.ja.mis.see.1–2.
rubla. temale. on.. Ei. saadud. aru,. et. mitte.
raha.polnud.oluline,.vaid.põhimõte,.et. il-
ma. rahata. ei. saa. midagi.. See. oli. õpetus.
meile,.kuid.mitmed.sellest.aru.ei.saanud.

Praktikumidel. ja. labortöödel. nõuti,. et.
igal.tudengil.oleks.oma.kittel.ja.müts..Ilma.
nendeta. ei. lubatud. õppetööst. osa. võtta..
Erialaainete. õppejõud. (ka. anatoomias,.
histoloogias.jne).tulid.õppetööle.alati.val-
getes.kitlites,.kliiniliste.distsipliinide.õppe-
jõud.ka.mütsides.

Tol. ajal. olid. õppetöö. näidustamiseks.
ehk. huvitavamaks. muutmiseks. kasuta-
tavad. võimalused. ja. tehnilised. vahendid.
üsna. tagasihoidlikud.. Loengutel. leidsid.
rakendamist. peamiselt. tahvel,. joonised,.
epidiaskoop.. Praktikumidel. kasutati. klii-
nikusse. saabunud. ehk. ambulatoorseid.
ja. statsionaaris. ravis. olevaid. loomi.. Ha-
rilikult. oli. kliiniku. statsionaaris. püsivalt.
10–12,.vahel. isegi.16.suurlooma.(hobust,.
veist)..Nii.et.haigeid.loomi,.kelle.haiguste.
diagnoosimisel. ja. ravivõtete. kasutamisel.
said. tudengid. praktiliselt. mitmesuguseid.
võtteid. ja. meetodeid. õppejõu. juhenda-
misel. sooritada,. oli. piisavalt.. Väikeloomi.
toodi. kliinikusse. vähe,. nii. oli. statsionaa-
ris. vaid. kaks-kolm. looma,. ambulatoorsel.
vastuvõtul.veidi.rohkem..Seetõttu. jäi.väi-
keloomade. haiguste. osas. praktiline. osa.
tagasihoidlikuks.

Eraldi. tahaksin.rõhutada.kliiniku.prakti-
kat,.mis. toimus. IV. ja.V.kursuse.üliõpilas-
tele. rühmiti. iga.päev.kella.10. ja.12.vahel.
(foto. 9).. Kui. üks. rühm. oli. näiteks. kirur-
giakliinikus,. siis. teine. samal. ajal. sisehai-
guste. ja. kolmas. väikeloomade. kliinikus..

Rühmad. vahetusid. 1–2. korda. semestris..
Patsientideks. olid. nii. ambulatoorsed. kui.
statsionaarsed. haiged.. Igale. V. kursuse.
üliõpilasele. kinnitati. üks. konkreetne. stat-
sionaarne.patsient. ja. abiliseks.määrati. IV.
kursuse.tudeng..Kliiniline.praktikum.algas.
sellega,.et.vahetult.enne.algust.määras.IV.
kursuse.üliõpilane.haiguse.üldandmed. ja.
looma.seisundi.ning.kandis.need.haigus-
lehele.. Seejärel. iseloomustas. V. kursuse.
tudeng. patsiendi. seisundit. kogu. rühma-
le,. selgitas. haiguse. tekkepõhjust,. tutvus-
tas. täiendavaid. laboruuringute. tulemusi,.
samuti. ravimite. ja. ravivõtete. kasutamist.
jms.. Nii. saime. kõigil. ravil. olnud. haigete.
loomade.kohta.head.informatsiooni..Loo-
ma.seisund,.samuti.tehtud.uuringud.ja.ra-
vivõtted. kanti. haiguslehele.. Pärast. haige.
lahkumist. kliinikust. tuli. üliõpilasel-ravijal.
koostada.haiguslugu..See.kanti.ette.kogu.
rühmale.ning.analüüsiti.kollektiivselt.

Peale.statsionaarsete.patsientide.võtsi-
me.osa.ka.ambulatoorsete.haigete.vastu-
võtust,.diagnoosimisest.ja.ravist..Peamis-
teks. patsientideks. olid. kliinikus. hobune.
ja. veis,. harvem. koer. või. muu. loomaliik..
Selline. kliinikupraktika. oli. eriala. omanda-
misel. otstarbekas. ja. väga. vajalik.. Kahju,.
et. seda. tänapäeval. sellisel. kujul. enam. ei.
rakendata.

Kui. võtta. aluseks. hinneteleht,. tuli. meil.
kogu.stuudiumi.kestel.õppida.42.erinevat.
ainet..Neis.10.olid.üldained.(poliitika,.füü-
sika,. keemia,. botaanika,. zooloogia. jt),. 5.
loomakasvatusalased. (agro-zootehnilised.
distsipliinid,. nagu. söötmisõpetus,. veise-
kasvatus. jt). ja. 27. erialased. ained.. Lisaks.
oli. IV. ja. V. kursuse. üliõpilastele. kliiniku-

praktikume.310.tunni.ula-
tuses..Kogu.õppimise.aja.
jooksul,. s.o. viie. kursuse.
kestel. oli. meil. auditoor-
set.õppetööd.kokku.6300.
tundi,. millest. üldaineid.
oli. 1360. (21,6%),. looma-
kasvatusalaseid. aineid.
920. (14,6%). ja. erialaai-
neid.4020. tundi. (63,8%)..
Suhteliselt. palju. oli. po-
liitilisi. ja. juba. keskkoolis.
õpitud.aineid.(21,6%).

Võrdluseks.esitan.täna-
päeva. auditoorse. õppe-

Foto 9..Kliiniku.praktikumis.1951..a..Opereerivad.dots.J..Velleste
(vasakul).ja.vanemõp.V..Saar.
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töö.mahu,.mis.on.1717.tundi.ja.mis.moo-
dustab.tol.ajal.olnud.mahust.vaid.27,3%..
Kogu. auditoorse. õppetöö. mahust. moo-
dustavad.14.üldainet.276.tundi.(16,1%),.6.
loomakasvatusalast.ainet.98. (5,7%). ja.48.
erialaainet.1343.tundi.(78,2%).

Õppeainete.hulka. ja.mahtu.minu.õpin-
gute.ajal. ja.nüüd.on.raske.võrrelda..Kuid.
mingi.pildi.ta.siiski.annab,.millest.võib.jä-
reldusi.teha.

Kõigepealt. –. auditoorne. töömaht. on.
nüüd.peaaegu.4.korda.väiksem.kui.minu.
õppimise. ajal.. Seda. kompenseerib. kind-
lasti. iseseisva. õppe. suurem. osakaal.. Et.
üliõpilased.tänapäeval.kasutavad.internet-
ti,.siis.on.see.täiesti.loomulik.–.sealt.saab.
olulist.teavet.õppeainete.kohta,.peamiselt.
siiski.võõrkeeles..Arvan,.et.kliiniliste.aine-
te. praktikumide. tunde. võiks. siiski. enam.
olla.. Väheste. praktikumitundide. ajal. pole.
võimalik.haiguste.diagnostika.ja.ravi.koh-
ta.vajalikul.määral.praktilist. teavet.saada..
Sel. korral. on. vähe. võimalusi. erinevate.
haigustega. loomi. üliõpilastele. demonst-
reerida. ning. ka. erinevaid. haigusi. diag-
noosida.ja.haigeid.ravida.

Eksamite.ja.arvestuste.arv.on.tänapäe-
val. suurem. kui. minu. õppimise. ajal.. Mõ-
nes. aines. tuleb. tudengitel. mitu. eksamit.
teha,.nagu.näiteks.sünnitusabis.ja.kunstli-
kus.seemenduses.(4),.koduloomade.ana-
toomias.(3),.patoanatoomias.(2)..See.soo-
dustab.nende.küllalt.mahukate.õppeaine-
te. kergemat. ja. järk-järgulist. omandamist.
üliõpilaste. poolt,. kuid. ülevaade. ainest.
tervikuna. võib. tõenäoliselt. jääda. vähem-
selgeks.

Tänapäeva. õppeplaanis. on. ka. VI. kur-
sus,. mis. on. eriala. valikmoodulitega.. Siin.
on.ülekaalus.praktika,.mis.annab.üliõpila-
sele. konkreetse. tegevuse. ja. praktilisi. os-
kusi..Tänapäeval.on.ka.arvukas.valikainete.
õppimise. võimalus,. mis. annab. tudengile.
laiema. tegevusvabaduse.. Soovitav. vali-
kaine. on. võimalik. valida. 13. väljapakutu.
hulgast.

Tundub,.et.tänapäeval.nõutakse.üliõpi-
laselt.iseseisvat.õppimist.rohkem,.kontrol-
litakse.teadmisi.sagedamini.(kontrolltööd,.
ühes.aines.mitu.eksamit.jms).ning.juurde.
on. tulnud.mitu. (üle.kümne).uut.distsiplii-
ni,.nagu.näiteks.veterinaarimmunoloogia,.
anestesioloogia,. veterinaarradioloogia,.

dermatoloogia. ja. allergoloogia,. uurimis-
töö. metoodika. ja. planeerimine,. kohtuve-
terinaaria.jms..Kõik.see.nõuab.üliõpilaselt.
suurt.tööd.ja.tahtekindlat.lähenemist.

Minu. õppimise. ajal. oli. meil. väljaspool.
teaduskonda.töö-,.õppe-.ja.menetlusprak-
tika.kokku.26.nädalat..Tööpraktika.toimus.
I.ja.II.kursuse.suvel,.mõlemal.korral.kestis.
see. 4. nädalat. ning. toimus. mõnes. vaba-
riigi. majandis.. Tööpraktika. ajal. tuli. teha.
väga. mitmesuguseid. töid,. nagu. looma-
de.söötmist,. loomaruumide.puhastamist,.
heinategu,. laudaümbruse. korrastamist.
jne.. Juhendajaks. oli. tavaliselt. majandi.
peazootehnik..Mina.olin.näiteks.I.kursuse.
tööpraktikal.koos.9.kaaslasega.Eesti.Loo-
makasvatuse. ja. Veterinaaria. Teadusliku.
Uurimise. Instituudi.veisekasvatuse.katse-
jaamas.Piistaojal..Peale.muude.tööde.tuli.
meil. lüpsjaid. lüpsil.abistada..Olgu.märgi-
tud,.et.Piistaoja.oli.Eestis.üks.esimesi.ma-
jandeid,.kus.võeti.kasutusele.masinlüps.

Õppepraktika. toimus. III. kursuse. suvel,.
kestuseks.oli.6.nädalat. ja.asukohaks.zoo-
vetjaoskond,.juhendajaks.kohalik.vetarst.

Menetluspraktikal.olime. IV.kursuse.ke-
vadel.ja.suvel.10.nädalat.ja.V.kursuse.sü-
gisel.2.nädalat.zoovetjaoskondades..Tehti.
kõiki.vajalikke.veterinaarseid.töid.kohaliku.
vetarsti.juhendamisel.

Tuleb.tõdeda,.et.sellised.töö-,.õppe-. ja.
menetluspraktikad.nagu.meil.olid,.on.iga-
le. üliõpilasele. eriala. omandamisel. väga.
olulised.ja.vajalikud..Need.toimusid.erine-
vates. kohtades,. erinevate. juhendajatega.
jms,.seega.erinevates.olukordades. ja. tin-
gimustes..Kui.algul.tutvuti.üldisema.tege-
vusega.majandis,.siis.hiljem.tuli. tegemist.
teha.juba.kohalike.arvukate.loomade.hai-
gusjuhtumitega,. loomade. raviga,. aga. sa-
muti. organisatoorsete. küsimustega.. Olu-
line. oli. ka. inimestevahelise. suhtlemisega.
seotud.küsimuste.lahendamine.

Tänapäeval.on.õppe-. ja.menetlusprak-
tikat. kokku. 28–30. nädalat:. esimesel. kur-
susel.2,.teisel.4,.kolmandal.4–6.ja.viiendal.
18.nädalat..Põhiliselt. toimub.see.praktika.
EMÜ. kliinikutes,. üksnes. kolmandal. olev.
4–6. ja. viiendal. toimuv. 4. nädalat. viiakse.
läbi.sellest.väljaspool.

Arvan,.et.tänapäeval.saavad.üliõpilased.
mitmekülgset. praktikat. mõnevõrra. vä-
hem,.sest.peamiselt.toimub.see.EMÜ.klii-
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nikutes..Jääb.ära.tutvumine.nii.majandite.
ja. maal. töötavate. veterinaararstide. ning.
erinevate. väikeloomakliinikute. tööga. kui.
ka. kohapealse. tegevusega.. Nende. töö-.
ja. elutingimused. erinevad. oluliselt. EMÜ.
kliinikute. keskkonnast.. Organisatoorseid.
küsimusi.on.vähem,.suhtlemisvõimalused.
loomaomanikega. on. piiratumad. ja. ühe-
külgsemad..Ka.haiguste.diagnostika.ja.ra-
vitöö. organiseerimine. erinevad.. Praktika.
erinevates.kohtades.võimaldab.üliõpilasel.
veterinaariaküsimusi. ja. -probleeme. laie-
malt.haarata. ja.nendest.aru.saada..Käes-
oleval.ajal.on.hea,.et.teaduskonnas.on.VI.
kursus.. See. aitab. tõenäoliselt. praktikat.
mitmekesistada.

Minu. õppimise. ajal. said. tudengid. sti-
pendiumi,. samuti. praktika. ajal.. Neile.
maksti. ka. sõidukulud. praktikakohta. ja.
päevarahad.. Õppejõududel. oli. kohustus.
üliõpilast.kohapeal.kontrollida,.nii.elu-olu.
kui.ka.töötingimusi..Õppejõule.maksti.sa-
muti. sõidukulud. kui. ka. päevarahad.. Aga.
nüüd?.Rahapuudus!

Nagu. ikka,. võttis. üks. osa. üliõpilastest.
õppetööst. aktiivselt,. teine,. väiksem. osa.
aga. suhteliselt. passiivselt.. Mulle. tundub,.
et.erialaainete.õppimisse.suhtusid.tuden-

gid.aktiivsemalt.ja.suurema.huviga,.teiste.
õppeainete.õppimisse.aga.ükskõiksemalt,.
seda. eriti. poliitainete. osas.. Mingil. mää-
ral. olid. keemia. ja. füüsika. kursused. ju. ka.
keskkoolis.õpitu.kordamine,.uudsus.puu-
dus,.mistõttu.ka.need.ained.ei.olnud.eriti.
huvitavad.. Nii. olid. meil. õppekavas. anor-
gaaniline,.orgaaniline,.analüütiline. ja.bio-
loogiline. keemia.. Neist. oli. meile. huvita-
vam.ja.põnevam.analüütiline.keemia,.eriti.
ruumi. tõttu,. kus. see. toimus.. Nimelt. viidi.
analüütilise. keemia. labortööd. läbi. TRÜ.
peahoone.keldris,.nn.põrgus..See.oli.võl-
vitud.sünge.ruum,.valgustuseks.vaid.laes.
juhtme. otsas. rippuvad. kaks. pirni.. Ruum.
oli. küllastunud. auru,. kemikaalide. ja. gaa-
silõhnaga.. Meile. anti. lahuseid,. milles. tuli.
määrata.seal.olevad.ained..See.õnnestus.
koheselt.vähestel..Kui.õppejõule.vale.vas-
tuse. pakkusid,. anti. uus. lahus.. Mõnel. tuli.
päris.mitu. sellist.proovi. analüüsida..Mui-
dugi. oli. analüüside. tegemisel. ebaõnnes-
tumiste. puhul. kuulda. ka. mitteväärikaid.
repliike. ja. sõnu.. Üsna. pime. ruum,. aurud.
ja. lõhnad,. gaasipõleti. leegid,. vägisõnad.
–.eht.põrgu.oli.ju!

(Järgneb)

MEMUAARID



Eesti.Loomaarstlik.Ringvaade.•.3.•.201130

Loomaarst muigab (1)

Madis Aidnik

Keegi.on.öelnud:.„Inimarst.ravib.inimest,.
loomaarst.inimkonda“..Küllap.on.see.veidi.
üle. pakutud,. kuid. tõsi,. et. meie. elukutses.
südamega. tegijad.on. rahva. seas.alati. lu-
gupeetud.olnud..Head. loomaarsti. iseloo-
mustab. lai. silmaring,. intuitsioon. ja.oskus.
inimesi. kuulata. ning. neid. suunata.. Meie.
elukutse. tasuta. kaasuseks. on. kokkupuu-
de.inimestega..Palju.näed,.kuuled.ja.kõige.
olulisem.–.oled.keset.reaalset.elu.

Mulle. on. alati. meeldinud. anekdoodid,.
sest. need. annavad. kõige. kiiremini. kätte.
mõnusa.olemise..Avaneb. inimliku. lolluse.
ja.tarkuse.kogu.diapasoon..Alustatud.see-
riat.kavandades.ärgitan.kolleege.säilitama.
rõõmsat.meelt.ja.ehk.keegi.jätkab.ajakirja.
veergudel. huvitavate. erialaste. või. mista-
hes.eluliste.seikade.avaldamist.

Alljärgnevaid. lugusid.olen. kuulnud.või.
olukordi. ise. läbi.elades.talletanud..Püüan.
isikute. nimesid. nii. palju. ära. märkida. kui.
mäletan.. Lugude. juures. olen. mõningaid.
korrektuure. teinud,. kuid. põhiolemuse.
säilitanud.. Kui. kellegi. autorlus. saab. kur-
jalt. tarvitatud,. siis. tulgu. ja. löögu. silm. si-
niseks.

Eriti vanad lood

*. Uskumatu,. kuid. nalja. võib. saada. isegi.
kirikus.. Esimese. Eesti. Vabariigi. ajal. oli.
Palamuse.kirikuõpetaja.Kerem.kohaliku.
kuldilõikaja.Juhaniga.kihla.vedanud,.et.
ta. kutsub. pühapäevasel. jumalateenis-
tusel. viimase. avalikult. kirikuliste. ees.
kantslist. oma. kultpõrsaid. kastreerima..
Küla. kuldilõikaja. olevat. kirikhärrale. en-
ne. jutlust. öelnud:. „No. ei. julge. sa. sel-
lega. hakkama. saada!“. Asi. toimunud.
siiski.. Kes. kirikus. olnud,. see. teab,. et.
õpetajad. jutluse. järel. kantslist. kogudu-
sele. teateid. edastavad,. ja. õpetaja. öel-
nud. nagu. muuseas:. „Kui. Jumal. lubab.
ja. sul,. Juhan,. on. pärast. aega,. siis. tule.
lõika.ka.minu.kuldid.ära.“

*. Kui. Eestimaal. hobune. veel. haruldus.
polnud,. siis. loomaarstidel. tuli. sageli.
täkke. kastreerida.. Minu. kursusekaasla-
ne. Jaan. Vilsoo. rääkis. Stalini. ajal. Kaiu.
kandis. ühes. talus. toimunud. loo.. Talu-
des.oli.kombeks,.et. loomaarstile.paku-
ti. alati. süüa. ja. ka. kärakat.. Kohalik. loo-
maarst. oli. olnud. kahemeetrine. mees..
Enne. täku. kastreerimist. pakuti. lõunat.
ja. koos. peremehega. võeti. ära. pudel.
viina.. Seejärel. läinud. loomaarst. välja..
Peremees. arvanud,. et. tohter. läks. vett.
viskama.. Tagasi. tulles. oli. tohter. nõud-
nud. veel. pudelit.. Peremees. oli. põn-
nama. löönud.. Sellisel. juhul. võib. täkk.
ruunamata. jääda.. Tohtrihärra. öelnud:.
„Su.täkk.on.juba.lõigatud..Arvad,.et.ma.
enne.väljas.niisama.käisin.“.Mees.oli.nii.
proff. ja. jõuline,. et. õlaga. surunud. täku.
vastu.planku. ja. töö. ilma.pikema. jututa.
ära.teinud..Peremees.olevat.selle.peale.
kolmanda.pudeligi.lauda.löönud.

*.Põlvamaal.oli.üks.meesloomaarst.leseks.
jäänud.. Majapidamises,. kus. tema. abi.
vajati,.oli.ka.kõigepealt.lõunat.pakutud..
Meesterahvas. kiitnud. kostitajaid:. „Nii.
hea.söök,.et.ega.me.täna.lehma.juurde.
küll.ei.lähe.“.Kuuldud.kursusekaaslaselt.
Olev.Bergmannilt.

*. Tartumaal. Koosal. tegutses. aastaküm-
neid. legendaarne. loomaarst. Lindpere.
(rahvasuus. Limper).. Ta. oli. olnud. hea.
arst,. kuid. äärmiselt. otsekohese. ja. jär-
su.ütlemisega..Kord.oli.Peipsiääre.valla.
ühe. vanausulise. majapidamises. juhtu-
nud,. et. majaperemees. oli. tohtrile. käte.
kuivatamiseks. juhuslikult. nartsu. ula-
tanud.. „Selle. nartsuga. võid. sa. eidega..
õhtul. voodisse. minna.. Mulle. tood. sa.
käteräti.“. See. oli. nagu. löök. allapoole.
vööd.

. Analoogse. paugu. oli. saanud. minu. ku-
nagine.naabrimees.Aleksander.Ess.
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*.Lehm.oli.haigeks. jäänud. ja.Ess.oli.öel-
nud.Lindperele,.et.ravi.eesmärgil.oli.ta.
andnud. lehmale. kust.. Lindpere:. „Mine.
koju.. Anna. lehmale. sitta. ka,. aga. mina.
ei.tule.“

. J.. Liivi. nimelise. Alatskivi. Keskkooli. vi-
listlaste.kokkutulekul.üks.minust.märga-
tavalt.vanem.koolivend.kirjeldas.Peipsi-
ääre.meeste.seatappu.(püüan.edastada.
venekeelse.aktsendiga).

*. „Ühel. päeval. tuleb. Ivan.. Mul. on. vaja.
siga. tapatada.. Tuleb. naabrimees,. siis.
tuleb.ka.Timofei. ja. tuleb.ka.sina..Järg-
mine. hommuk. mina. läheb.. Vaatame.
–.vana.imis.ja.palju.põrsid..Kuidas.siga.
tapatud.. Lähme. komnatusse.. Võtame.
kaks,. kolm,. neli. poolikut.. Laseme. imis.
välja.. Tema. jooksma.. Jookseb. mina,.
naabrimees. ja.Timofei..Siis.mina. tsus-
kab.. Hea. meel.. Siga. tapatatud.. Võta-
me.kaks,.kolm,.neli.poolikut..Siis.mina.
justkui.magama.jään..Ärkab.üles..Suur.

valge..Vaatab.see.siga..Timofei.surnud!.
No. kurat!. Oli. siga. nägu,. aga. Timofei.
surnud!“

. Kogu.nõukogude.aja.käisid.paljud.ees-
timaalased. kauplemas. Leningradi. tur-
gudel.. Ühe. loo. vasikalihaga. kauplemi-
sest. eelmise. sajandi. viiekümnendatel.
pajatas.mulle.kolleeg.Heldur.Klaassen.

*.„Kohe.turu.avamise.järel.varahommikul.
pakun. vasikaliha.. Ostusooviga. tuli. esi-
meste.seas.üks.proua,.kes.justkui.ope-
retist. oleks. tulnud.. Ümber. puha. leh-
vivad. rätikud.. Songib. kahvliga. liha. ja.
nõuab.tükki.ilma.kondita..Mul.läks.hing.
täis.ja.ütlesin,.et.mul,.jah,.üks.tükk.ilma.
kondita,. mida. võin. küll. näidata,. kuid.
ära.anda.ei.saa..Tulin.leti.tagant.välja.ja.
hakkasin.püksiauku.avama..Selle.peale.
proua. röökis. turul. pool. tundi.. Sõimas.
mind.tšuhnaaks.ja.karjus.miilitsat.appi..
Ära.ka.ei.läinud.“

(Järgneb)
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Täiendav informatsioon:
Intervet Baltic States, MSD Animal Health allüksus, Vasario 16  9-6A, LT-44251 Kaunas, Leedu Vabariik. 
Tel: +370 37 32 16 60, fax: +370 37 20 12 93, e-mail: rytis.cepulis@merck.com

OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5,  Saue 76505. Tel: 6 709 006, fax: 6 709 001, e-mail: zoovet@zoovet.ee

UUS AJAJÄRK 
LOOMATERVIS-
HOIUS

MSD Animal Health on veel täiesti uus ettevõte. 
Kuid me oleme seda ka tulevikus. Ja veelgi kaugemas tulevikus. 
Sest lubame, et püüame tegeleda iga eesootava ülesandega sama 
agaralt ja edumeelselt kui varem. Ükskõik kas see tähendab siis 
mõne zoonootilise haigusega võitlemist, maailmas valkude ja säästva 
toidutootmise järele valitseva vajaduse rahuldamist või raviviiside 
ja tehnoloogiate väljatöötamist, mis on vajalikud teie 
hoolealuste heaolu tagamiseks.

LISATEAVET KODULEHELT 
MSD-ANIMAL-HEALTH.COM

Intervet/Schering-Plough AH uus nimi 
on MSD Animal Health




