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2.  Võrdlus tulatromütsiini 2,5mg/kg ja gamitromütsiini 6mg/kg süstetega

UUS                    veiste 
kopsupõletiku raviks 
       Mõjub kiiresti, 

 toimib kauem

180 mg/ml on uus innovaatiline 
ravim tildipirosiinile tundlike Mannheimia 
haemolytica, Pasteurella multocida ja 
Histophilus somni`ga seotud veiste 
respiratoorhaiguse (BRD) raviks  ja tõrjeks.

KIIRE
Kõrge kontsentratsioon 
kopsus 4 tunni jooksul

PÜSIV
Kuni 28 päeva aktiivset 
toimimist kopsukoes1

MUGAV
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väikseim maht2
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Sarkoptoosist ja selle tekitaja(te)st

Toivo Järvis

EMÜ VLI nakkushaiguste osakond

Viimasel ajal on Eestis täheldatud puna-
rebastel „kärntõve“ juhtude sagenemist. 
Haigust on diagnoositud ka koertel, kel-
lest osa on põdenud raskelt. Käesolevas 
kirjutises käsitletakse sarkoptoosi ehk 
süüdiklestsügelisi peamiselt rebaste ja 
koerte nakatumise seisukohalt.

Haiguse määratlus
Sarkoptoos on paljudel loomaliikidel ja 
inimesel naha epidermisekihti näritud käi-
kudes alaliselt parasiteeriva süüdiklesta 
Sarcoptes scabiei tekitatud invasiooni-
haigus, mida iseloomustavad intensiivne 
kihelus ja nahamuutused (kublad, koori-
kud, naha paksenemine ja voldistumine, 
karvade väljalangemine).

„Kärntõve“ ajaloost
Haigust tuntakse juba iidsetest aegadest. 
Kõige varajasem kirjeldus nahamuutus-
test inimesel, mis nähtavasti olid põhjus-
tatud süüdiklesta poolt, pärineb Hiinast 
3. aastatuhandest e.m.a. Selles märgitak-
se kihelust ja väikeseid käike pärisnaha 
ja marrasnaha piiril, millest „putukat“ oli 
võimalik nõela abil kätte saada.

Mõned aastatuhanded hiljem kirjeldati 
Pärsias sügelistõve puhust villi, millest oli 
leitud väikest „täid“ meenutav olend.

Haiguse tegelik olemus sai selgemaks 

aga alles 17. sajandil, kui mikroskoobi 
leiutamine võimaldas anda leiust morfo-
loogilise kirjelduse. Möödus veel ligi kaks 
sajandit, enne kui sügeluse ja kahjustatud 
nahast leitud olendi seost uuesti põhjali-
kumalt uuriti.

Haigusetekitajast
Süüdiklesta Sarcoptes scabiei (L., 1758) 
[kr sarks – liha, koptein – kahjustama, lad 
scabere – kratsima, sügama] isased (pik-
kus 213–285 μm ja laius 162–210 μm) on 
umbes kaks kolmandikku emaste (300–
504 x 230–420 μm) suurusest. Neile on 
iseloomulik ovaalne, kõhtmiselt lamestu-
nud ja selgmiselt kumer kilpkonjas keha, 
millel on arvukalt peeneid triipe. Lesta 
seljal on mitmed tugevad harjased, täis-
kasvanud emasel ka arvukalt kutikulaar-
seid ogasid, mis on taksonoomiliselt oluli-
ne tunnus. Lühikesed esijalad (4) on näh-
tavad keha eesosas, kuna tagumised (4) 
jäävad keha alla. Emaste kolmas ja neljas 
jalapaar, nagu ka isaste kolmas jalapaar, 
lõpeb pika harjasega. Esimesed kaks ja-
lapaari asetsevad lesta pea lähedal, need 
lõpevad pikal lülistumata varrel asetseva-
te kellukesekujuliste kinnitusnappadega. 
Sarkoptestel puuduvad hingeavad (Asti-
gmata), anaalava on terminaalne. Neil on 
haukamistüüpi suised (joonis 1).

Joonis 1. Sarcoptes scabiei isane (vasakul) ja emane (paremal) (Bowman, 2009)
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Arenemistsüklist
S. scabiei arenemistsüklit püüti selgitada 
inimestel (haigetel ja vabatahtlikel) 1940-
ndatel aastatel. Juba põhjalikumat uuri-
mist võimaldas süüdiklestade koloonia 
saamine laboriküülikutel, keda oli naka-
tatud koertelt pärinevate sarkoptestega, 
1980-ndatel aastatel. S. scabiei arene-
mistsüklis on muna, vastne, neidisestaa-
diumid (proto- ja tritonümf) ja valmik. 
Süüdiklestad erinevad paljudest teistest 
sügelistõbede tekitajatest selle poolest, 
et nad paiknevad naha epidermisekihis, 
mitte naha pinnal. Näritud käikudesse 
munevad emased süüdiklestad umbes 
kahe kuu jooksul 40–60 muna (1–3 muna 
päevas). Munad on suured, mõõtmetega 
175–250 x 150–200 μm. Kolme-nelja päe-
va pärast väljuvad munadest kuuejalgsed 
vastsed. Mõned neist liiguvad naha pin-
nale, ülejäänute areng jätkub nahakäiku-
des. Umbes kolme päevaga saavutavad 
nad protonümfi ja edasise kolme-nelja 
päevaga tritonümfi arengustaadiumi. Nei-
dised kas jäävad käikudesse, liiguvad na-
hapinnale või närivad uusi käike. Neil on 
neli jalapaari. Veel 3–4 päeva kulub, kuni 
tritonümfidest arenevad täiskasvanud su-
guküpsed lestad, kes kopuleeruvad naha-
pinnal. Isased hukuvad peatselt. Süüdik-
lesta kogu arenemistsükli kestus on 2–3 
nädalat (joonis 2).

Epidermisesse tungimiseks kasutab lest 
nii kärsa helitseere (paariline terav osis) 
kui ka pea liigutamist küljelt küljele. Sarv-
kihis (stratum corneum) olles „puurib“ 
lest läbi surnud rakkude kihi kuni jõuab 

sõmerkihi (stratum granulosum) ja ogaki-
hi (stratum spinosum) elusrakkudeni.

S. scabiei elukestus erinevatel pere-
meesliikidel varieerub mõnevõrra. Ini-
mesel on selleks ühtede uurimisandme-
te põhjal 12–16 päeva, teiste järgi 17–21 
päeva, sigadel 10–15 päeva, S. scabiei 
var. canis’e arenemistsükli kestuseks küü-
likutel on saadud 10–13 päeva.

Uuringud on näidanud, et S. scabiei 
vastsed ja neidised lahkuvad vahel käiku-
dest ja liiguvad naha pinnale. Osa neist 
võib tabandunud indiviidilt maha kukku-
da. Nende ellujäämine oleneb keskkonna 
suhtelisest niiskusest ja temperatuurist 
(parasiidi meeliskohas epidermises asu-
vates käikudes on suhteline niiskus pea-
aegu 100%).

Mõned näited lestade elukestuse kohta.
1. Elus S. scabiei on leitud sarkoptoosse-

te inimeste kodudest tolmuimeja kotist 
72 tundi pärast koristamist.

2. Nii koera kui inimese erimid on üle ela-
nud vähemalt 24–36 tundi viibimist toa-
tingimustes.

3. Lestad elasid 8–19 päeva temperatuuril 
10–25 ˚C ja 97%-lise suhtelise niiskuse 
korral. Nad hukkusid aga mõne tunni-
ga, kui keskkonnatemperatuur oli üle 25 
˚C ja suhteline niiskus langes 45%-ni.
Aeg, mille jooksul lestad säilitavad 

keskkonnas võime tungida peremeesloo-
ma või inimese nahka, on oluline tegur 
nakkuse levikus. Uuringud osutavad, et 
lestad säilitavad nakkusvõime väliskesk-
konnas aja jooksul, mis moodustab kesk-
miselt 1/2–2/3 nende elukestusest.

Joonis 2. Süüdiklesta arenemistsükkel (Parasitic Diseases of Wild Mammals, 2001)
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Peremeesspetsiifilisusest
S. scabiei on isoleeritud rohkem kui 40-lt  
imetajate liigilt. Kuna isolaadid on ükstei-
sest morfoloogiliselt vähe erinevad, on 
erinevaid arvamusi parasiitide klassifit-
seerimise osas. Vaieldakse, kas erineva-
telt peremeesliikidelt pärit süüdiklestad 
kuuluvad erinevatesse liikidesse või on 
ühe ja sama liigi erimid (varieteedid). S. 
scabiei isolaadid erinevad üksteisest põ-
hiliselt suuruselt, väliskujult, kolmnurk-
sete kutikulaarogade arvult emaslestade 
seljal ja ventrolateraalsete ogade esine-
mise või puudumise järgi. On andmeid ka 
füsioloogiliste erisuste kohta lestadel eri-
nevatelt peremeesliikidelt.

On leitud, et igal peremeesliigil esineb 
rohkem (sagedamini) üht, temale omast 
morfoloogilist erimit. Parasiidi ülekand-
miskatsete ja loomuliku nakkuse leiu põh-
jal võib järeldada, et mõnede erimite pu-
hul peremeesspetsiifilisus ilmneb, mõne-
de puhul on osaline või puudub. Viimasel 
ajal on peale jäänud seisukoht, et on vaid 
üks, kuid varieeruv ja adapteeruv (koha-
nev) liik.

Seega nimetatakse sarkoptoosi tekitajat 
peremeeslooma arvesse võttes näiteks S. 
scabiei var vulpis ja S. scabiei var canis.

19. sajandi lõpust pärineb üks katse, 
milles Inglismaal püüti punarebastelt pä-
rinevate süüdiklestadega nakatada koeri. 
Katse oli edukas. Mitmetel uuringutel on 
koerlaste omavaheline nakatamine õn-
nestunud ja ka ebaõnnestunud.

Inimese ja loomade omavahelisel na-
katumisel süüdiklestadega on invasioon 
enamikul juhtudel olnud lühiajaline, ise-
hääbuv, kestusega kuni mõni nädal.

Epidemioloogilisi andmeid
Koerte sarkoptoosi peetakse väga nak-
kavaks. Ühtedel katseandmetel arenesid 
rohkem kui 50%-l nakatatud koertel välja 
iseloomulikud haigussümptomid. Üldle-
vinud on arvamus, et soolist, vanuselist 
ega tõulist eelsoodumust ei esine, ehkki 
mõned teadlased on märkinud, et haigus 
on sagedasem noortel ja ka mõnedel tõu-
gudel.

Süüdiklest kandub koeralt koerale pea-
miselt otsese kontakti teel nakatunud 
loomaga. Arvestades lestade võimet vä-

liskeskkonna soodsate tingimuste korral 
märkimisväärseks ajaks ellu jääda, võib 
nakatumine olla ka keskkonnaobjektide 
kaudne.

Kuna sarkoptoosi on küllalt sageli ras-
ke diagnoosida, võivad mõned koerad 
olla nakatunud ja seega süüdiklestade le-
vitajad. Koertel on esinenud inimese sar-
koptoosi koorikulisele vormile ehk Norra 
sügelistele sarnast kliinilist pilti. Seda hai-
gusvormi iseloomustab raske kulg. Korpa-
de all võib leida väga palju lesti, samas on 
sügelus olnud nõrk või isegi puudunud. 
Norra sügelisi on sagedamini esinenud 
vaimse alaarenguga ja immuunpuudulik-
kusega inimestel. Massilist korpade teket 
on täheldatud ka koertel, keda on ravitud 
kortikosteroidide suurte annustega.

Ulukite sügeliste alaste uuringute pea-
miseks objektiks on olnud punarebane 
(Vulpes vulpes). Sarkoptoosi on regist-
reeritud kõikjal, näiteks Põhja-Ameerikas 
punarebasel (Vulpes fulva), huntidel ja 
koiottidel. Nakkus näib olevat paljudes 
piirkondades endeemiline, aeg-ajalt ilm-
nevate puhangutega, mis põhjustavad 
suurt suremust.

Sügeliste puhang punarebaste hulgas 
leidis aset 1960-ndate aastate keskel Soo-
mes, nakkus jõudis Rootsi ja Norrasse 
umbes 10 aastat hiljem. Kaheksa aastaga 
hukkus Rootsis üle 50% punarebaste po-
pulatsioonist. Lisaks hukkus ka märkimis-
väärne osa ilveseid (Felis lynx) ja mets-
nugiseid (Martes martes). 1986. aastal 
registreeriti Rootsi põhjaosas ka polaarre-
baste (Alopex lagopus) nakatumine. Uuri-
jad märgivad koerte suurt vastuvõtlikkust 
rebastelt pärineva nakkuse suhtes.

Inimesed võivad samuti nakatuda loo-
madelt pärinevate süüdiklestadega. Nii 
on kirjeldatud juhtumeid, mille korral nak-
kus saadi sealt, hobuselt, kitselt, lambalt, 
mägikitselt, laamalt, tuhkrult, rebaselt ja 
koeralt. Niisugune nakkus tavaliselt rasket 
haigestumist ei põhjusta, mõnedel juhtu-
del on nakkuskahjustused kestnud mitu 
nädalat. Kõige sagedamini on inimesed 
nakatunud koera süüdiklestadega, inime-
selt pärit lestadega on nakatunud ka koe-
rad.

LEMMIKLOOM
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Haigussümptomid
Kõige silmatorkavam tunnus koertel on 
intensiivne sügelus. Tabandunud koerad 
kratsivad sageli, see põhjustab marrastusi 
ja karvade väljalangemist. On märgatud, 
et sügelus koertel on intensiivsem öösi-
ti, nagu ka inimesel sarkoptoosi korral. 
Inkubatsioonistaadiumi pikkus on olnud 
varieeruv, 3–4 nädalat kuni 4–8 nädalat. 
Esimesed märgatavad sümptomid või-
vad olla nahapunetus ja sõlmeline lööve, 
millele järgnevad marrastused, karvade 
väljalangemine, koorikud ja ketendus, hü-
perkeratoos ja lihhenifikatsioon (epider-
mise paksenemine ja tihkestumine).

Nahakahjustused on sagedamini kõr-
valestade, küünarnukkide ja põlveõndla 
piirkonnas ning kõhul, rinnal ja kubeme-
piirkonnas. Nägu ja tagajäsemed taban-
duvad haiguse progresseerudes. Loomad 
kõhnuvad, muutuvad jõuetuks ja võivad 
surra. On kirjeldatud ka nakkusi, mille pu-
hul sügelus on tugev, aga muud haigus-
sümptomid nõrgalt väljendunud (sageli 
ebatõhusa ravi korral).

Sarkoptoosne punarebane vabas loo-
duses, keda märgatakse kui „kärntõves“ 
olevat, on tavaliselt olnud juba kaua na-
katunud, st et haiguse varajane staadium 
jääb märkamata.

Süüdiklestade meeliskohad rebasel on 
samad mis koertel. Sageli täheldatakse 
rebastel alopeetsiat (karvavabu alasid), 
paksenenud, hüperkeratiniseerunud ja 
hüperpigmenteerunud nahka (joonis 3). 
Kahjustused võivad olla lokaalsed või 
generaliseerunud, haarates väiksema või 
suurema osa kehast. Suurte nahakahjus-
tuste korral eritub rebastest ebameeldivat 
roisulist lõhna.

Teiste loomaliikide ja inimese põhiline 

haigustunnus – sügelus, ei ole rebastel 
sageli selgelt väljendunud. Sarkoptoosi 
inkubatsioonistaadiumi kestus punare-
bastel on olnud katsete põhjal kümnest 
päevast kuni 20–30 päevani.

Diagnoosimisest
Iga sügelusega kulgeva nahakahjustuse 
korral võib kahtlustada sarkoptoosi. Hai-
gussümptomite, haiguse leviku ja anam-
neesiandmete analüüs aitavad tavaliselt 
õige diagnoosi panna nii looma- kui ka 
inimesearstil. Diagnoosi kinnitamiseks 
on vajalik leida nahakaabetes süüdiklesti. 
See võib aga osutuda raskeks. Sarkoptes-
te leidmise tõenäosuseks koertel on mõ-
ne teadlase uuringute põhjal saadud vaid 
30–50%.

Sarkoptoosi kahtluse korral on prak-
tikas kasutatud looma ravimist, jälgides 
tema paranemist. Ehkki nii võib saada 
häid tulemusi, jääb diagnoos küsitavaks, 
kuna ka mitmed teised ektoparasitoosid 
põhjustavad sügelust ja on akaritsiididega 
ravitavad.

K i r j a n d u s
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Joonis 3. Süüdiklestsügelistõppe surnud punare-
bane (Bornstein, 1995)

LEMMIKLOOM
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Mastiniibi (Masivet®) pressiülevaade – onkoloogia, 
atoopiline dermatiit ja kasside astma

Masivet® (toimeaine mastiniib, müügiloa 
hoidja AB Science S.A., Prantsusmaa) on 
juba üle kahe aasta olnud Euroopas ka-
sutusel mitteopereeritavate muteerunud 
c-KIT türosiinkinaasi retseptoriga nuum-
rakuliste kasvajatega (2. või 3. staadium) 
koerte ravimina. Kliiniline kogemus, mis 
on saadud 5000 looma ravimisel Ma-
sivet®-ga ning arvukad publikatsioonid 
selle kasutamise kohta humaan- või ve-
terinaarmeditsiinis annavad hea ülevaate 
selle uue preparaadi raviomadustest mit-
te ainult nuumrakuliste kasvajatega koerte 
ravi efektiivsuse ja ohutuse kohta, vaid ka 
selle potentsiaalist teiste onkoloogiliste ja 
põletikuliste haiguste all kannatavate pat-
sientide ravis.

Järgnevalt tutvustame nelja viimase 
aasta teadusuuringute tulemusi Masivet®-
i kasutamise kohta veterinaarmeditsiinis.

J. P. de Vosi ja M. Brearley ettekandest 
2011. aasta ESVONC’i (European Society 
of Veterinary Oncology) kongressil selgus, 
et 63% katses osalenud loomade (44 koe-
ra nuumrakulise kasvajaga 2. või 3.staa-
diumis, kes vajasid ravi) elulemus oli kahe 
aasta jooksul vähemalt 92%.

Euroopas ja USA-s läbi viidud kliiniliste 
katsete, milles osales üle 300 Masivet®-
ga ravitud atoopilise dermatiidiga koera, 
paljulubavad tulemused avaldati hiljuti 
väljaandes Veterinary Dermatology, selle 
uurimisvaldkonna juhtivas ajakirjas. Artik-
kel on elektrooniliselt kätte saadav http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-
3164.2011.00990.x/abstract. Katsete tu-
lemustest selgus, et mastiniib leevendab 
koerte atoopilise dermatiidi kliinilisi tun-
nuseid.

Järgnevalt uuriti nuumrakkude talitlust 
pärssiva mastiniibi efektiivsust ja ohutust 
atoopilise dermatiidi (CAD) all kannatava-
te koerte ravimisel. Atoopilise dermatiidi 
diagnoosiga koertele anti 12 nädala jook-
sul mastiniibi doosis 12.5 mg/kg päevas 
(n=202), kaasatud oli ka kontrollgrupp 
(n=104). Koerte haigestumus ja haiguse 
raskus vähenesid 12. nädalaks keskmiselt 

kuni 50%. Koertel, kes olid resistentsed 
tsüklosporiinile ja/või kortikosteroididele 
(60% katse populatsioonist), oli raske der-
matiidi korral reaktsioon ravimile 60%. Ki-
helus vähenes 46% koertel. Veelgi enam, 
65% tugeva kihelusega koerte omanikest 
hindas mastiniibi efektiivsust heaks kuni 
suurepäraseks. Kokkuvõttes hindas 63% 
uurijatest mastiniibi efektiivsust heaks ku-
ni suurepäraseks. Ravimi enneaegse ma-
nustamise lõpetamise põhjuseks koertel 
(28.2%) oli peamiselt kõrvaltoime või ma-
dal raviefektiivsus. 13.2% koertest esines 
tõsiseid kõrvaltoimeid. Mastiniibi kasu-
tamisel on oht koerte ajutiseks kõhnumi-
seks, samas võimaldab regulaarne vere 
albumiinisisalduse ja proteinuuria jälgimi-
ne ravi lõpetada ka siis, kui koeral tüsis-
tuste kliinilised tunnused veel puudusid. 
Mastiniib on tõestatult efektiivne ja ena-
masti hästi talutav atoopilise dermatiidi 
all kannatavate koerte ravim, k. a tõsiste 
ja raskesti ravile alluvate juhtumite korral 
ning selle kõrvaltoime on meditsiiniliselt 
välditav.

Missouri Ülikoolis C. Reinero mees-
konna poolt läbi viidud katse tulemused 
kinnitavad mastiniibi kasutamise järgset 
märkimisväärset astmaatiliste kasside klii-
nilist tervistumist. Selle katse esialgsed tu-
lemused kanti ette 2010. aasta Veterinary 
Comparative Respiratory Symposium’il. 
Katse tulemused lubavad järeldada, et 
mastiniib toimib efektiivselt astmaatiliste 
kasside ravimisel.

Türosiinkinaasi inhibiitorid (TKI) on 
uudsed astma ravimid. Arvatakse, et mas-
tiniib võib vähendada hingamisteede põ-
letikku ning hüperreaktiivsust, olles see-
juures minimaalse toksilisusega eksperi-
mentaalse allergilise astmaga kassidele. 
Kaheteistkümnele astmaatilisele kassile 
manustati 12 nädala jooksul suukaudselt 
50mg/päevas mastiniibi või platseebora-
vimit. Määrati bronhoalveolaarse lopu-
tusvedeliku (BAL) eosinofiilide sisaldus ja 
hingamisteede reaktiivsus vastusena me-
takoliinile (MCh). Katse tulemused kinnita-
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vad, et õige metakoliini kontsentratsiooni 
korral suurenesid hingamisteede limas-
kesta resistentsus ning lõppinspiratoor-
ne rõhk pärast hingamise kinnihoidmist 
(platoorõhk). Ravi katkestati kõrvaltoimete 
tekkimisel.

Mastiniibiga ravitud kassidel oli suurem 
tõenäosus proteinuuria tekkeks, mille kor-
ral ravimi manustamine lõpetati. Pärast 
ravi katkestamist lakkas ka proteinuuria.

Mastiniib doosis 50mg/kassi kohta päe-
vas vähendas märkimisväärselt hinga-
misteede põletikku ning pärast 4. nädalat 
leevendas metakoliinist põhjustatud õhu 
liikumise piirangu indeksit. Ravimi kõr-
valtoime (eriti proteinuuria), kadus ravimi 
manustamise lõpetamisel.

29. juunil 2011 publitseeriti ajakirjas 
CAB Review artikkel, mis annab ülevaate 
Masivet®-i kliinilisest arengust kuni täna-
päevani ning esile kerkinud uutest raviju-
histest. Kaasatud on T-rakulise lümfoomi, 
neurofibrosarkoomi ja melanoomi haigus-
juhtumid; kasside nuumrakuline kasvaja ja 
astma ning samuti kasside fibrosarkoomi 
kliiniline katse. Artikkel on täismahus saa-
daval elektrooniliselt veebiraamatukogus 
VetMed Resources (www.cabi.org/vet-
medresource) või siis CAB Reviews. Pub-
litseerimise-eelne autori versioon on ma-
ha laetav aadressilt: https://docs.google.
com/ r?a=v&pid=explorer&chrome=true
&srcid=0B4Of9Adqv406YzA5Y2FmNWE
tYjU1Ny00MGVlLThhZjQtNDQ2MjY3NDk
xNTI4&hl=en_US. Eel-publikatsiooni kok-
kuvõte: mastiniib on tunnustatud ravim 
veterinaaronkoloogias ja põletikuliste hai-
guste puhul.

Türosiinkinaasi inhibiitorid (TKI-d) on 
innovaatiline ravimiklass, mis hiljuti on 
saanud kättesaadavaks ka veterinaarme-
ditsiinis. See pärsib ensüüme, mis re-
guleerivad rakkudeni jõudvaid signaale, 
rakkude reaktsioone ja nende vastupi-
davust. Üle viimase kümne aasta on TKI 
preparaadid olnud murranguliseks teatud 
vähkkasvajatega inimeste ravis ning leid-
nud nüüd kasutust ka veterinaarmeditsii-
nis, kus koerte nuumrakulised kasvajad 
(canine mast cell tumour – MCT) on nen-
de esimene peamine edulugu. Veterinaa-
rias kasutatavate TKI-de hulka, mis on 
kas siis laenatud humaanmeditsiinist või 
spetsiaalselt välja arendatud suunatuna 
varem katmata olnud veterinaarsetele va-
jadustele, kuuluvad imatiniib, mastiniib ja 
tokeraniib. Mastiniib ja tokeraniib on en-
nast koerte MCT ravis tõestanud paljudes 
maailma paikades. Mitmel moel võib mas-
tiniibi pidada selles valdkonnas eelkäijaks, 
sealjuures on oluline selle tunnustamine 
ja turule toomine, III astme kliiniliste kat-
sete sooritamine ning samuti nii koerte 
kui kasside puhul saadud kliinilised koge-
mused. Tänu lõpetatud III astme katsete-
le koerte onkoloogia ja immuunsõltuvate 
haiguste vallas, pikaajalisele MCT-ravi 
järgsele jälgimisele (umbes 6 aastat) ning 
paljude teiste koerte ja kasside haiguste 
tõrje arenguprogrammidele on just mas-
tiniib heaks näiteks, mida see mitmekülg-
ne ravimiklass lubab veterinaarmeditsiinis 
saavutada.

Tõlkinud Liina Laaneoja, 
Magnum Veterinaaria AS 
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Mükotoksiinide mõju mäletsejalistele

Jean-Pierre Jouany1 ja Duarte E, Diaz2

1 INRA, Rohusööjate Uurimisüksus, Clermont-Theix, Prantsusmaa; 2 Puerto Rico Üli-
kool, Mayagüez, Puerto Rico

Sissejuhatus
Mükotoksiinid on toksilised seente sekun-
daarsed metaboliidid, mis põhjustavad 
suurt majanduslikku kahju nii söödatoot-
jatele, loomakasvatajatele ja ohustavad 
ka inimeste tervist. Olulisemad mükotok-
sikoose põhjustavad seened kuuluvad 
Aspergillus, Fusarium ja Penicillum pe-
rekondadesse. Kuigi teaduskirjanduses 
on kirjeldatud üle paarisaja mükotoksiini, 
on ajast, kui eelmise sajandi kuueküm-
nendatel aastatel avastati aflatoksiin, neist 
üksikasjalikumalt uuritud alla kümmet. 
Mükotoksiine produtseerivad seened on 
looduses levinud kõikjal ja saastavad loo-
masööta, teravilju nii saagi koristuseelsel 
ajal kui söötade säilitamisel. Sageli võib 
saastumine toimuda mitme mükotoksiini 
produtseeriva seeneliigiga. Kuna üks see-
neliik võib produtseerida erinevaid toksii-
ne ja vastupidi, erinevad seeneliigid ühte 
ja sama toksiini, ei saa siduda toksiinide 
esinemist söötades hallitusega. Hallituse 
esinemine ei ole veel otseseks tõendiks 
söötade saastumise kohta mükotoksiini-
dega ja selle puudumine ei välista seda. 
Pealegi võib sööt toksiinidega saastatuks 
jääda ka pärast seda kui hallitusseened 
selles on hävinud.

Kuna mäletsejaliste ratsioonis on nii ko-
re-, kui ka jõusöödad, on nad mükotoksii-
nidest enam ohustatud võrreldes looma-
dega, kelle ratsiooni koresöödad ei kuulu. 
Komplekssöötadesse kuuluvate erinevate 
koostiskomponentide arv suurendab seda 
riski veelgi, kuigi sellisel juhul on sööda 
üldine saastumine toksiinidega nõrgem, 
sest söödasegu valmistamisel toksiiniko-
gused lahjenevad. Viimase paarikümne 
aasta jooksul on välja töötatud uued me-
toodikad koresöötade (silo, pallitud hein) 
säilitamiseks. Konserveeritud haljassöö-
dad on enam ohustatud mükotoksiinide-
ga saasteks kui kuivsöödad, kui nende 
säilitamise anaeroobseid tingimusi piisa-
valt ei kontrollita. Paljud aiasaaduste ja 

toiduainetetööstuse kõrvalproduktid nagu 
õlleraba, mahlade valmistamise jäägid jm 
söödetakse mäletsejalistele vedelal kujul. 
See loob eeldused nende saasteks halli-
tusseentega nii transpordil kui ka säilita-
misel. Veelgi enam. Ka saagi koristami-
se erinevad meetodid ei välista söötade 
saastumist toksiine produtseerivate seen-
tega. Ka hein võib olla saastunud müko-
toksiinidega.

Mäletsejalistel on väga mitmeosaline 
seedetrakt. Selle esimene ja mahukam 
osa vats on arvuka mikroflooraga, kuhu 
kuuluvad mikroobid, ainuraksed ja see-
ned, vegetatsioonikohaks. See aktiivselt 
toimiv ökosüsteem on väga oluline nor-
maalseks seedetegevuseks. Vatsas ole-
vad mikroobid kaitsevad organismi ka 
patogeensete mikroobide moodustumi-
se eest seedetraktis ja osalevad taimsete 
mürkide ja mükotoksiinide lagundamises. 
Võrreldes ühekambrilise maoga loomade-
ga, on mäletsejad mükotoksiinide suhtes 
tunduvalt resistentsemad. Kuid ka toksii-
nide laguproduktid võivad olla samatoksi-
lised või veelgi toksilisemad. Vahel võivad 
toksilised ühendid tekkida ka süütutest 
ühenditest. Erinevused toksiini ja selle la-
guproduktide vahel on suuremad mälet-
sejalistel.

Käesoleva ülevaateartikli ülesandeks on 
käsitleda üksiktoksiinide toimet mäletseja-
listele, pöörates tähelepanu nende toime-
mehhanismile, ainevahetusele, imendu-
misele ja eritumisele organismist.

Aflatoksiinid
Aflatoksiine produtseerivad Aspergillus 
perekonna seened Aspergillus flavus ja 
Aspergillus parasiticus. Toksiinid on di-
furanokumariini derivaatideks. Olulisema-
teks neist on B1, B2, G1 ja G2. Aflatoksiin 
A1 (AFB1) on neist neljast derivaadist kõi-
ge tähtsam ja sellel on kantserogeensed 
omadused. Sel põhjusel on seda ka väga 
põhjalikult uuritud. On uuritud nii saas-
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tunud söötadega tekkinud mürgistusi kui 
ka seente või puhta toksiini manustami-
se toimet. Selgus, et ohtlikumaks osutus 
toksiiniga saastunud söötade või seente 
manustamine võrreldes puhta toksiini 
manustamisega. Selle põhjuseks arvatak-
se olevat toksiini metaboliitide kombinat-
siooni eripära või ka saastet teiste müko-
toksiinidega.

Aflatoksiini lagundamine
Selle kohta on saadud vasturääkivaid tu-
lemusi. Ühtede autorite andmetel lagunes 
42% toksiinist vatsavedeliku keskkonnas 
in vitro, kuna teiste andmetel jällegi olu-
list toksiinilammutamist ei toimunud. Af-
latoksiini teatud fraktsioone, M1 (AFM1) 
ja aflatoksikool on leitud vatsa vedelikust. 
Selgus, et vatsa mikroobid olid võime-
lised produtseerima ainult aflatoksikoo-
li. Arvatakse, et maksas moodustunud 
AFM liigub sealt jälle vatsa. AFB1 lisa-
mine vatsasisaldisele koguses 9,5 µg/ml 
ei mõjustanud lutserni seedimist in vitro 
ega järgnevat lenduvate rasvhapete moo-
dustumist. Teised autorid leidsid, et AFB1 
doosis 1 µg/ml pidurdas vatsamikroobide 
lutserni lagundamise võimet. Selliseid eri-
nevusi seletatakse toksiini erinevate doo-
side kasutamisega.

Kuna aflatoksiinide lammutamist vatsas 
oluliselt ei toimu ja toksiini metaboliitide 
molekulid on sarnased nende eellastele, 
tehti järeldus, et mäletsejad pole oluliselt 
kaitstud aflatoksiinide toime vastu.

Aflatoksiini imendumine ja eritumine
Väikese molekulmassiga lipofiilsed mük-
otoksiinid nagu AFB1 imenduvad seede-
traktis passiivse difusiooni teel. Laborloo-
made ja primaatidega läbi viidud katsed 
kinnitavad, et imendumine on kiire ja täie-
lik. Rottidel toimub aflatoksiin B1 imendu-
mine peamiselt kaksteistsõrmiksooles ja 
kahefaasilisena, kuna sellesse on haaratud 
kaks sooleosa. Ka lehmadel imendub afla-
toksiin kiiresti seedetraktis. See selgitab 
ka fraktsiooni AFM1 kiiret piima jõudmist.

Umbes 90% AFB1 veres lokalisee-
rub plasmas. See on seotud proteiinide, 
peamiselt albumiinidega. AFB derivaa-
did seonduvad proteiinidest vallandunud 
aminohapete, näiteks lüsiiniga. Selline si-

de pole aga püsiv ja afiinsuse korral teiste 
aminohapete suhtes, võivad tekkida uued 
sidemed nendega.

Veres tsirkuleeriv AFM1 elimineeritakse 
organismist piima ja uriiniga. Pärast AFB1 
suukaudset manustamist algas kiiresti selle 
väljutamine uriini ja piimaga, kuna roojas 
leiti seda vähe. See kinnitab toksiini kiiret 
imendumist seedetraktis ja aktiivset aine-
vahetust maksas. Leiti positiivne korrelat-
sioon organismi sattunud ja sealt väljuta-
tavate toksiinikoguste vahel. Piima ilmu-
vad aflatoksiinid juba 12 tunni möödudes 
toksiini söömisest, kusjuures piimaga tok-
siini väljutamise haripunkt on 24-l tunnil. 
Piimaga eritumine lakkab neljandal päeval 
toksiini suukaudse manustamise katkesta-
misest. See kinnitab toksiini kiiret imen-
dumist ja ainevahetust mäletsejalistel.

Piimaga väljutatavateks AFB1 ja AFB2 
peamisteks metaboliitideks on AFM1 ja 
AFM2. Need on aflatoksiini hüdroksüle-
erunud vormid. Piimast on leitud veel 
ka selliseid aflatoksiini metaboliite nagu 
AFM4 ja AFQ1.

Enamik autoreid arvab, et piimaga väl-
jutatakse toksiin 1–3% ulatuses. Toksiini 
metaboliitide piima jõudmine on indiviidi-
ti, samuti päeviti ja lüpsikorriti erinev ning 
sõltub paljudest asjaoludest nagu looma 
tervis, piimatoodang, seedesüsteemi fü-
sioloogiline seisund, individuaalne tund-
likkus mükotoksiinide suhtes, mitmesugu-
sed stressorid.

2003. a oli vähemalt 99 riigis kehtes-
tatud ametlik kontroll mükotoksikooside 
üle. Viimastel aastatel on selgunud, et 
palavate ilmade ja rohkete putukate kor-
ral on Lõuna-Euroopa riikides Aspergillus 
flavus moodustanud aflatoksiine maisis. 
Arvestades sellega, et aflatoksiinide moo-
dustumine söötades toimub peamiselt 
kindlates geograafilistes piirkondades, on 
oluline pöörata erilist tähelepanu kontrol-
lile nendest piirkondadest pärit söötade 
kasutamisel.

Toksigeensus loomadele
Aflatoksikoosi korral sõltub mürgistu-
se raskus nii organismi sattunud toksiini 
kogusest kui ka toksiini sisaldava sööda 
söötmise kestusest, aga ka looma seisun-
dist (stress). Ägeda aflatoksikoosi korral 
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tekivad loomal maksakahjustused (turse, 
veritsemine). Aflatoksiin põhjustab rasv-
hapete kumuleerimise maksa, neerudes-
se ja südamelihasesse. Võivad tekkida ka 
entsefalopaatia ja tursed. Sidudes guanii-
ni toimib aflatoksiin DNA-d kahjustavalt ja 
põhjustab kas raku surma või selle mu-
teerumise kasvaja rakuks. Lakteerivatel 
lehmadel langeb piimatoodang. Uuringud 
on kinnitanud, et paljudel juhtudel on söö-
dad osutunud palju toksilisemaks kui seda 
võis oodata nendes toksiini kontsentrat-
siooni arvestades. See lubab oletada, et 
sellisel juhul võisid söödad olla saastunud 
veel teiste toksiinidega, mille suhtes neid 
ei uuritud. Mitme mükotoksiini sisalduse 
korral võib nende toime võimenduda.

Andmed lammaste aflatoksikoositalu-
vuse suhtes on vasturääkivad, aga üldi-
selt arvatakse, et lambad on aflatoksiini-
dele tundlikud. Ainsas pikaajalises katses, 
mil lammastele anti viie aasta jooksul 
1,75–2,4 ppm aflatoksiini sisaldavat sööta, 
täheldati (kui üldse) ainult üksikuid pato-
loogiaid nagu ninaõõne kasvajad (kudede 
ebamäärane vohamine). Täiesti erinevaid 
tulemusi saadi välikatsetes, mil lammaste-
le anti ainult 0,75 ppm aflatoksiini sisalda-
vat sööta. Täheldati maksa patoloogiat ja 
vereseerumi biokeemilisi muutusi. Esines 
lammaste suremus. Lammastel, kellele 
anti 2,6 ppm aflatoksiini sisaldavat sööta 
täheldati isupuudust, juurdekasvu vähene-
mist ja asparaattransferraasi ja gammaglu-
tamüültransferraasi kontsentratsiooni suu-
renemist vereseerumis, mis viitab maksa 
kahjustustele. Hiljuti läbi viidud uurimised 
näitasid, et aflatoksiin toimib ka immuno-
supressiivselt. Kahjustub tsellulaarne im-
muunsüsteem. Seega põhjustavad aflatok-
siinid immunodefitsiidi ja loomad võivad 
nakatumise korral haigestuda mitmesu-
gustesse nakkushaigustesse.

Zearalenoon
Zearalenoon (ZEA) on resotsükliline hap-
peline fenoollaktoon, mida produtseerivad 
Fusarium graminearium ja mõned teised 
Fusariumi perekonna seened. ZEA on 
maisi ja nisu looduslik kontaminant, kuid 
seda on leitud ka kaerast, riisist, sorgost, 
rukkist ja teistest söötadest. 1990. a läbi 
viidud uurimiste andmetel osutus 44% 

19 riigist kogutud 500-st proovist ZEA-ga 
saastunuks. Keskmine kontsentratsioon 
oli 45 ppb. ZEA põhjustab tundlikel loo-
madel hüperöstrogeense reaktsiooni.

Zearalenooni lagundamine vatsas
Üle 90% ZEA-st lagundatakse in vitro 
vatsa mikroobide poolt α-zearalenooliks, 
mis on umbes neli korda tugevama öst-
rogeense toimega kui põhitoksiin; ja vä-
hesel määral β-zearalenooliks, millel on 
küll nõrk afiinsus östrogeeni retseptorite 
suhtes, kuid mis on toksiline emaka li-
maskesta rakkude suhtes. In vitro katse-
tes oli zearalenooni lammutumine kõige 
kiirem esimesel inkubatsioonitunnil. Ai-
nuraksed on selle toksiini lammutamisel 
üheksa korda aktiivsemad kui mikroobid. 
ZEA võib moodustuda vatsas ka α-zeara-
lenooli hüdrolüüsumise tagajärjel. Suu-
kaudse manustamise järel on see mää-
ratav sapist. Uriinis ületab α-zearalenooli 
kontsentratsioon vähemalt viiekordselt 
zeranooli kontsentratsiooni. Hüdroksüs-
teroid hüdrogenaas, mis osaleb tavaliselt 
steroidide ainevahetuses, on samuti vaja-
lik zearalenooli moodustumiseks maksas. 
See ensüüm püsib maksas mäletsejalistel 
ka pärast seda kui zearanelooli moodus-
tamine vatsas on lõppenud. Seega võib 
mäletsejalistel ZEA konverteeruda zeara-
lenooliks nii vatsas kui maksas.

Zeralenool ei ole toksiline vatsamikroo-
bi Butyrivibrio vibrisolvens i suhtes. Vii-
mane on aga üks olulisim mükotoksiine 
lagundav mikroob vatsas. Zearalenoon ei 
mõjusta lehmade piimatoodangut, samuti 
pole leitud selle jääke lihastes ja siseor-
ganites isegi selle kõrge sisalduse korral 
söötades.

Zearalenooni imendumine ja eritu-
mine
ZEA lammutumine vatsas zearalenooliks 
kiireneb polaarselt, mõjustades toksiini 
imendumist ja eritumist. Toksiini meta-
boliidid on rohkem veeslahustuvad kui 
toksiin, nende imendumine seedetraktis 
pidurdub, intensiivistub väljutamine en-
terohepaatilise süsteemi kaudu ja seejärel 
uriiniga. Ainult vähesed toksiiniosised sa-
tuvad kontakti kudedega ja mäletsejalised 
on osaliselt kaitstud.
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Toksiini manustamise korral piima-
lehmadele doosis 50–165 mg ei leitud 
piimas ei toksiini ega selle metaboliite. 
Doosi korral 544,5 mg (21 päeva) aga leiti 
piimas nii toksiini kui ka selle metaboliite 
kumulatiivse doosiga 0,06% suu kaudu 
manustatud kogusest. Järeldati, et ZEA 
ja selle metaboliitide elimineerumine pii-
maga pole oluline ega kujuta endast ohtu 
piima tarbijatele.

Toksigeensus loomadele
ZEA toksikoosi korral tekivad sigimis-
probleemid. Noortel emasloomadel te-
kivad suguelundite turse ja hüpertroofia, 
väheneb luteiniseeriva hormooni ja pro-
gesterooni kogus, mis mõjustab ema-
ka kudede struktuuri. Looted hukkuvad, 
noored isasloomad feminiseeruvad tänu 
testosterooni sünteesi vähenemisele ja 
viljatusele. Mäletsejalistel tekivad vaginii-
did, abordid, viljatus. Mittetiinetel mullika-
tel suureneb udar. Lammastel põhjustab 
ZEA ovulatsioonihäireid, sellega seotud 
mittetiinestumist. Madala tiinestumisega 
karjades seostati lehmade veres ja uriinis 
tuvastatud ZEA ning selle metaboliitide 
kõrge sisaldus nende karjatamisega tok-
siinidega saastunud karjamaadel. Sigimis-
probleeme lüpsilehmadel täheldati, kui 
karjamaalt võetud proovides ZEA ja tema 
metaboliitide sisaldus lähenes 400 ppb.

Zearalenooni tarbimine võib põhjus-
tada valepositiivseid reaktsioone looma-
de uurimisel ZEA metaboliite sisaldavate 
kasvustimulaatorite nagu zeranool kasu-
tamise suhtes. Sellise võimaluse välista-
miseks on välja töötatud vastav meetod.

Trihhotetseenid
Trihhotetseene produtseerivad Fusariumi 
perekonda kuuluvad hallitusseened. Nad 
koosnevad tetratsüklilisest seskviterpeeni 
toesest, mis sisaldab kuueliikmelise ok-
saaniringi ja stabiilse epoksiidgrupi ole-
fiinsideme 12., 13., 9. ja10. positsioonis. 
Loomade söödad on sagedamini saastu-
nud A-rühma toksiiniga (diatseetoksistsir-
penool või DAS, T-2 toksiin) või B-rühma 
toksiiniga (deoksinivalenool ehk DON, ni-
valenool ehk NIV).

Trihhotetseenide lagundamine vat-
sas
Trihhotetseeni biokonversioon vatsas on 
seotud nii de-esteraaside kui ka de-epok-
sidaasidega, mis lagundavad põhitoksiini 
erinevateks metaboliitideks. Vatsa mik-
roobid lammutavad DON-i molekuli 12, 
13 de-epoksideoksivalenooliks ehk DOM-ks. 
Arvatavasti osalevad selles protsessis 
ka spetsiifilised epoksireduktaasid. Kuna 
epoksiidirühm on kinnitunud trihhotet-
seeni tuumale, selgitab see ka viimase 
toksilisi emeetilisi omadusi. Selle biokon-
versioon bioonrühmaks vähendab DON-i 
toksilisi omadusi mäletsejalistel. Epok-
siidid reageerivad tioolirühmaga; see 
on põhjus, miks epoksiidreduktaasid on 
kaasatud DON-i transformatsiooni vatsa 
mikroobide poolt. Selline biokonversioon 
toimub ka monogastriliste loomade soo-
letraktis.

Kui vatsa vedelikule lisati toksiin T-2, 
deatsetüleerus toksiini süsinik-4 HT-2 tok-
siiniks, mis järgnevalt omakorda deatse-
tüleerus süsinik 15-st T-2 triooliks. T-2 või 
teiste trihhotetseenide atsetüleerumine 
vatsas in situ intensiivistab lipofiilset ai-
nevahetust, mille korral tekkivate ühen-
dite imendumise ulatus ja toksilisus pole 
teada. Võrreldes mikroobidega, on trihho-
tetseenide intensiivsemaks lagundajaks 
ainuraksed. 90% T-2 toksiinist ja DAS-st 
lagundatakse ainuraksete poolt. T-2 toi-
mel blokeerus ainuraksete valgu süntees 
83% ulatuses juba kuuetunnise inkubeeri-
mise järel, kuna samal ajal bakteriaalse 
proteiini süntees intensiivistus 14%. Sel-
list T-2 negatiivset toimet eukarüootsetele 
rakkudele seletatakse sellega, et toksiin 
seondub raku ribosoomidega ja blokee-
rib järgnevalt valgu sünteesi. Arvatakse, 
et esteraasi aktiivsust omavad mikroobid 
nagu B. fibrisolvens, Selemonas rumi-
nantium ja Anaerovibrio lipolytica osale-
vad samuti vatsas toimuvates deatsetü-
leerimisprotsessides. Detoksifikatsioon 
muutub küsitavaks juhul, kui mikroobid 
osutuvad toksiini suhtes tundlikuks. Olu-
listeks tselluloosi lagundajateks vatsas 
on Ruminococcus albus ja Methanobre-
vibacter ruminantium. Mõlema mikroobi 
kasv pidurdus fusaarhappe toimel.
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Trihhotetseenide imendumine ja eli-
mineerimine organismist
Deoksünivalenool on üks polaarsetest 
madala molekulmassiga (296,3) trihhote-
tseenidest. Sel on üks primaarne ja kaks 
sekundaarset hüdroksüülrühma ja see on 
vees lahustuv. Need omadused määravad 
ka imendumise ja elimineerumise. Umbes 
30% sellest toksiinist ja tema metabolii-
tidest imendub 24 t jooksul, kusjuures 
metaboliidid imenduvad kiiremini ja suu-
remas koguses võrreldes põhitoksiiniga. 
Umbes 20% seedunud DON-st eliminee-
ritakse uriini ja roojaga konjugeerimata 
DOM-i (96%) ja DON-na (4%). Piimaga 
toksiini metaboliidid ei eritu.

Toksigeensus loomadele
Deoksünivalenooli kutsutakse vahel ka 
vomitoksiiniks. Sigadel põhjustab see 
isu vähenemist, kõhulahtisust, oksenda-
mist, viljastumishäireid ja surma. Veistel 
põhjustab DON isu vähenemist ja piima-
toodangu langust. 300 piimakarja (umbes 
40 000 looma) uurimine kinnitas, et DON 
mõjus küll piimatoodangule, kuid põhju-
se-tagajärje vahelised seosed puudusid. 
Teadlased tulid järeldusele, et DON on so-
bivaks markeriks söötade uurimisel.

Lihaloomad ja lambad taluvad DON-i 
paremini kui piimalehmad. Arvatakse, et 
piimalehmade suurem tundlikkus toksii-
ni suhtes on tingitud nende sagedasema 
stressiseisundiga. Varajane laktatsioon on 
piimalehmadele väga stressirohke ja neil 
võib tekkida immuunpuudulikkus. Lisaks 
sellele põhjustab piimalehmade ratsiooni 
suur kontsentreeritud söötade sisaldus 
söötade kiirema evakuatsiooni seedetrak-
tis, söödad peatuvad vatsas lühemat aega 
ja mikroobid ei jõua toksiini lammutada.

T-2 toksiin
T-2 toksiin põhjustab gastroenteriiti ja 
verevalumeid seedetraktis. Vasikatel vä-
henes seerumiproteiinide ja komplemen-
disisaldus. Ühtedel andmetel pidurdub 
vasikatel leukomogenees. Vasikatel, kel-
lele manustati intubatsiooni teel T-2, tek-
kis anoreksia ja tagajäsemete ataksia. T-2 
toksiin toimib seedetrakti ärritavalt, kuid 
nekroosi ja veritsust ei pruugi alati tekki-
da.

Fumonisiinid
Fumonisiinid on mükotoksiinid, mida 
produtseerivad hallitusseened Fusarium 
verticilloides ja Fusarium proliferatum. 
Looduses on enam levinud fumonisiin 
B1 (FB1). Pärast nende esmaavastamist 
1988. a läbi viidud uuringud on tõenda-
nud, et need toksiinid on levinud umbes 
25 riigis üle kogu maailma. Nendega on 
saastunud nii söödad kui ka toiduained.

Fumonisiin B1 lagundamine vatsas
Üldiselt on fumonisiini suukaudse manus-
tamise korral veistele selle edasise saatu-
se kohta vähe teada. Nähtavasti ei toimu 
vatsas selle toksiini erilist lammutamist, 
sest ainult 17% toksiinist kadus 72 tunni 
jooksul vatsa keskkonnast in vitro katse-
tes. Pärast eksperimenti ei leitud keskkon-
nast mingeid hüdrolüüsunud metaboliite 
nagu aminopolilool või aminopentool. 
Seega pole käesolevaks ajaks FB1 toi-
mel vatsas toimuvatel laguprotsessidel 
tekkivad ühendid teada. Kuigi vatsa mik-
roobidel on ainult piiratud toime FB1-le 
mäletsejalistel, arvatakse mäletsejalised 
toksiini suhtes resistentsemad olevat kui 
ühekambrilise maoga loomad. Ilmselt ei 
mõjusta FB1 vatsas toimuvaid seedeprot-
sesse ega mikroobide osalust selles.

Fumonisiin B imendumine ja eritu-
mine organismist
Pärast toksiini suukaudset manustamist 
lehmadele doosis 1–5 mg/kg ei leitud ve-
replasmas ei toksiini ega selle laguproduk-
te. Toksiini intravenoossel manustamisel 
kadus see kiiresti verest. Süsteemse ma-
nustamise korral kumuleerus kudedesse 
alla 1% manustatud toksiinist. Suukaudse 
manustamise korral väljub enamik toksii-
nist roojaga lõhustumatul kujul. Piimaga 
toksiini väljutamine on väga madal.

Toksigeensus loomadele
Fumonisiinid põhjustavad leukoentsefal-
omalaatsiat hobustel, kopsuödeemi siga-
del ja maksavähki rottidel. Fumonisiinid 
on potentsiaalsed riskitegurid ka inimese-
le, sest Lõuna-Aafrikas seostatakse neid 
söögitoru vähi tekkega. Vähe on teada 
fumonisiinide toimest mäletsejalistele. 
Lammastel arvatakse toksiini märklaudor-
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ganiteks olevat maks ja neerud. Mürgis-
tuse korral suurenevad nii lammastel kui 
vasikatel AST ja GGT aktiivsus. Lehmadel 
väheneb piimatoodang ja suureneb AST 
ja GGT aktiivsus. Piimalehmad on arvata-
vasti tundlikumad fumonisiini suhtes kui 
lihaloomad ja lambad, sest neil on piimap-
roduktsiooniga seotult suuremad pinged.

Ohratoksiin-A
Ohratoksiin A on fenüülalaniindihüdroiso-
kumariin, mida produtseerivad seened 
Penicillum verrucosum ja Aspergillus 
verrucosum. Nende seentega on sageli 
saastunud erinevad söödad ja toiduained 
nagu teraviljad, oad, maapähklid, kuiva-
tatud puuviljad, vein, õlu ja kohv. Kuigi 
see toksiin võib veiste organismi sattuda, 
lammutatakse see vatsas ja mäletsejalis-
tele erilist ohtu pole.

Ohratoksiin A lammutamine vatsas
Ohratoksiin A molekul kinnitub peptiid-
sidemetega metüülisokumariinile, tekib 
ühend, mis kergesti hüdrolüüsub mik-
roobsete proteaaside poolt. Seega te-
kivad ohratoksiin A konverteerumisel 
vatsas fenüülalaniin ja OT-A-α. Viimane 
ei ole enam nii toksiline, kuid on mingil 
määral genotoksiline. Võib toimuda selle 
estrifitseerumine, mille korral moodustub 
samasuguse toksigeensusega okratoksiin 
C. OT-A-α moodustumine vatsas võib sõl-
tumata söödast olla kuni 100%. Nendes 
konverteerumisprotsessides osalevad 
intensiivselt ainuraksed, mis selgitab ka, 
miks mäletsejalised ei ole nii tundlikud 
OT-A toksiinidele. Toksiinide lammutumi-
ne toimub ainult mikroobses keskkonnas. 
Vatsa mikrofloora sõltub suuresti söötade 
tüübist. Seega sõltub toksiinide lagunda-
mine ka söötadest. Teraviljade saastumi-
ne OT-A-ga on ohtlikum kui heintaimede 
saastumine. Ainuraksed on aktiivsemad 
toksiinilammutajad võrreldes mikroobi-
dega. Seega sõltub OT-A lammutamise 
kiirus vatsas selle ainuraksete sisaldusest. 
Ohratoksiini ega selle lammutusfraktsioo-
ne pole leitud verest. Vatsas toimuv ohra-
toksiini bioloogiline lagundamine kaitseb 
mäletsejalisi selle toksigeense toime eest. 
Ohratoksiin ei ole toksigeenne vatsamik-
roobide suhtes.

Ohratoksiini ja ohratoksiin α imen-
dumine ja organismist elimineeru-
mine
Ohratoksiin imendub passiivselt ionisee-
rumata vormina happelises, mitte neut-
raalses keskkonnas. Tärklist sisaldavate 
söötade korral toimub toksiini imendumi-
ne kiiremini võrreldes kiudaineterikaste 
söötadega. Toksiini peamiseks imendu-
miskohaks mäletsejalistel on eesmaod 
ja vats. Toksiinide lammutamine mikroo-
bide poolt sõltub söödatüübist. See on 
aeglasem kontsentreeritud söötade kor-
ral. Kroonilise mürgistuse korral satuvad 
ohratoksiin ja selle lagukomponendid ka 
verre. Veres võivad toksiinid püsida kaua 
aega, sest neil on võime kinnituda plas-
ma proteiinidele. Neerudes toimub nende 
reabsorbtsioon. Mäletsejalistel on toksiini 
kontsentratsioon veres madalam kui teis-
tel loomadel. Seda seletatakse sellega, et 
mäletsejalistel toimub vatsas toksiini in-
tensiivne lammutamine ja kuna neerudes 
on pH kõrgem, olulist reabsorbtsiooni 
neis ei toimu. Piimaga toksiini väljutamist 
ei toimu. Toksiinide lammutumine vatsas 
aeglustub ainuraksete populatsiooni vä-
henemise korral.

Toksigeensus loomadele
Peamisteks ohratoksikoosi korral tekkiva-
teks kliinilisteks tunnusteks rottidel, siga-
del ja lindudel on anoreksia, kehamassi 
langus, oksendamine, palavik, konjunk-
tiviidid, polüuuria, verise lima eritumine 
pärakust, dehüdratatsioon, kurtumine. 
Haiged loomad võivad surra. Kroonilise 
mürgistuse korral suureneb janu ja teki-
vad maksakahjustused. Hiirtel ja rottidel, 
mitte aga sigadel ja lindudel, on tähelda-
tud toksiini teratogeenset efekti. Lindudel 
on tekkinud immuunpuudulikkus ja rotti-
del neerukasvajad. Kuna mäletsejalistel 
toimub toksiini intensiivne lagundamine 
vatsas, ei ole ohratoksiin mäletsejaliste-
le nii ohtlik kui teistele loomadele. Kuid 
piimalehmadele söödetakse rikkalikult 
kontsentreeritud söötasid ja sellisel juhul 
toimuvad olulised nihked vatsa mikrofloo-
ras, mis loob eeldused toksiinide halve-
maks lammutamiseks vatsas.



Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 4 • 201114

PRODUKTIIVLOOM

Patuliin
Patuliin on tsükliline gammalaktoon, mida 
produtseerivad perekondade Penicillum, 
Aspergillus ja Byssochlamis seened. Pa-
tuliiniga on sageli saastunud silo ja seda 
peetakse üheks veiste toksikoosi põhjus-
tajaks Euroopas ja Uus Meremaal.

Patuliini lagundamine vatsas
Patuliini kasutatakse antibiootikumina 
nii meditsiinis kui veterinaarias, kuid sel-
le toksilisus piirab tema kasutamist. See 
pidurdab nii grampositiivsete kui gram-
negatiivsete mikroobide ja mõnede ai-
nuraksete kasvu. Bacillus brevis on väga 
tundlik patuliinile. Patuliin on tsütotoksili-
ne ka mõnede vabade ainuraksete nagu 
Tetrahymena puriformis suhtes.

On korraldatud in vitro katseid, et uu-
rida patuliini antimikroobset toimet vat-
sas toimuvatele seedeprotsessidele. Tehti 
kindlaks doosist sõltuv toime VFA ja atse-
taatide produktsioonile ning mikroobse 
proteiini sünteesile. Seoses sellega pidur-
dusid vatsas toimuvad seedeprotsessid, 
eriti tselluloosi lagundamine. Halvenes ka 
valkude lagundamine ja mikroobse pro-
teiini süntees. Patuliiniannuste suurenda-
misel halvenes VFA süntees ja gaasi moo-
dustumine. Patuliin on elektrofiilne mole-
kul, mis kovalentsete sidemetega kinnitub 
proteiinide ja glutatiooni tioolirühmale. 
Afiinsust tiooli suhtes kasutatakse patu-
liini neutraliseerimiseks tiooliühenditega. 
Ka askorbiinhappel on patuliini neutrali-
seerivad omadused. Tioolirühma sisalda-
vad ühendid nagu tsüsteiin ja glutatioon 
on võimelised neutraliseerima patuliini 
toksilisi omadusi vatsas. Teised veistele 
antavates söötades olevad tiooliühen-
did nagu askorbiinhape ja feruliinhape ei 
kaitse vatsa mikrofloorat patuliini toime 
vastu. Patuliini toime neutraliseerimiseks 
soovitatakse veistele söödaga manustada 
mitteasendamatut aminohapet tsüsteiini.

Patuliini imendumine ja eritumine 
organismist
Patuliin on väike, veeslahustuv molekul, 
mis kiiresti imendub ja lammutub orga-
nismis. Selle eritumine toimub peamiselt 
uriiniga. See ei kumuleeru hüdrofoobse-
tes rakustruktuurides ja selle elimineeru-
mine piimaga on madal. Patuliini seondu-
mise korral tiooliühenditega võivad muu-
tuda ka tema toimeomadused rakkudesse 
ja kiireneda lagunemisaeg. Patuliini ja sel-
le metaboliite pole leitud piimast. Patuliini 
mõju nii piima- kui ka lihaloomade tervi-
sele pole tegelikult kunagi uuritud. Ainult 
ägeda toksikoosi korral vähenevad söö-
mus ja piimatoodang. Rasketel juhtudel 
võivad loomad ka surra. On täheldatud ka 
raskete närvikahjustustega kulgevat mä-
letsejaliste haigestumist patuliiniga saas-
tunud söötade söömisel. On kirjeldatud 
saja lehma surmaga lõppenud mürgis-
tust. Patuliiniga saastunud ebakvaliteetse 
silo söötmisel on veistel tekkinud hemor-
raagiline sündroom. Söötade saastumine 
patuliini produtseerivate hallitusseente-
ga nagu Byssochlamis nivea on küllaltki 
tavaline. Palju mürgistusi on põhjusta-
nud ka söötade saastumine Aspergillus 
clavatus’ega.

Järeldused
Mükotoksiine produtseerivad hallitussee-
ned on levinud üle kogu maailma. Söö-
tade saastumine nendega võib toimuda 
erineval tasandil nii koristuseelselt, ko-
ristuse ajal, söötade töötlemisel kui ka 
säilitamisel. Kuna mäletsejalistele söö-
detaks kompleksselt nii mahlakaid kui ka 
kuivsöötasid, on nad söötades esinevate 
mükotoksiinide poolt enam ohustatud. 
Teisalt pole aga nende risk saada suuri 
toksiinikoguseid suur, sest lõppsöötades 
on toksiinide sisaldus väiksem. Kuigi mä-
letsejatel esinevaid toksikoose on võrdle-
misi põhjalikult uuritud, on vaja selleala-
seid uuringuid siiski jätkata, et paremini 
aru saada ohtudest, mis kaasnevad söö-
tade saastumisel mükotoksiinidega.

AS Remedium palvel tõlkinud 
Jaagup Alaots
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Antibiootikumid – nii sõbrad kui vaenlased

Birgit Aasmäe1, Piret Kalmus2

 1 EMÜ VLI looma tervise ja keskkonna osakond; 2 EMÜ VLI teraapia osakond

Antibiootikumid on nii põllumajandusloo-
made kui lemmikloomade ravimisel väga 
olulise tähtsusega, sest kõigil loomaliiki-
del esineb ravi vajavaid bakteriaalseid in-
fektsioone. Sellega kaasneb paratamatult 
ka haigusetekitajate mikroobide resistent-
seks muutumine antibiootikumide suhtes. 
Mikroobid on elusorganismid ja võitlevad 
ellujäämise nimel mitmesuguste vahen-
ditega, sh resistentseks muutumine neid 
ründavate antibiootikumide suhtes.

Käesoleva kirjutise eesmärk ei ole esi-
tada pelgalt uurimistulemusi, vaid kut-
suda kõiki loomade ravimisega kokku-
puutuvaid inimesi, eelkõige loomaarste, 
arutlema ja kaasa mõtlema mikroobide 
antibiootikumiresistentsuse teemal. Selle 
hetkeolukord ning aastast aastasse jätkuv 
suurenemine viitab paraku tõsiasjale, et 
juba mõne aja pärast ei pruugi veterinaar-
meditsiinis leida enam sobivaid antibiooti-
kume nakkushaigete loomade ravimiseks.

Mikroobide antibiootikumiresis-
tentsuse hetkeolukord Eestis
Eesti Maaülikool alustas põllumajandus-
ministeeriumi rakendusuuringu toel ning 
koostöös Tartu Veterinaar- ja Toidulabora-
tooriumiga loomade mikroobide resistent-
susealaste uuringutega 2000. aastal. Ala-
tes 2006. aastast toimub regulaarne moni-
tooring, milles süstemaatilise juhuvalimina 
uuritakse igal aastal teatud mikroobiliikide 
resistentsuse kujunemist. Uuritud proo-
vide päritolu saab jagada kolme gruppi.
1. Kliiniliselt haiged loomad:

a) kliiniline mastiit: Staphylococcus au-
reus (S. aureus) ja koagulaasnega-
tiivsed stafülokokid (KNS);

b) Echerichia coli (E. coli) sigadelt võe-
tud patoloogilisest materjalist;

c) väikeloomade naha- ja kõrvapõleti-
kud (KNS, S. aureus).

2. Soolestiku normaalne mikrofloora klii-
niliselt tervetelt loomadelt:
a) E. coli sigade ja veiste roojaproovi-

dest;

b) Enterococcus faecalis/faecium.
3. Inimesele ja loomale ühised haigusete-

kitajad:
a) Salmonella spp. toidust;
b) Salmonella spp. patoloogilisest ma-

terjalist.

Uurimistulemuste lühikokkuvõte
Mikroobi resistentsust uuritud antibioo-
tikumi suhtes loetakse kõrgeks, kui see 
ületab 5%. Mikroob loetakse multiresis-
tentseks (MR), kui ta on muutunud ühe-
aegselt resistentseks rohkem kui kolme 
antibiootikumi suhtes.

Monitooringusse haaratud kliinilist 
mastiiti põhjustanud S. aureus’e (n=173) 
isolaatide resistentsus penitsilliini suhtes 
on viie aasta jooksul suurenenud 64%-
lt 85%-ni. Ohumärgiks saab lugeda, et 
2008.-2010. a leiti resistentsed mikroo-
bitüved tsefalotiini suhtes, mis kinnitab 
hüpoteesi, et loomaarstide esmaseks ra-
vimivalikuks on sageli tsefalosporiinid. 
Need bakteritüved, mis olid resistentsed 
tsefalotiinile, olid seda 100% ka penitsil-
liinile. Sama kehtib ka gentamütsiinile re-
sistentsuse kohta, kuigi S. aureus’e tõrje 
gentamütsiiniga on vastunäidustatud. Et 
S. aureus’el esineb väga kõrge resistent-
sus penitsilliinidele, on rutiinseks ravivali-
kuks linkosamiidid. Linkosamiidid on kõi-
ge enam müüdud nisasisene toimeaine 
Eestis. Mikroobide resistentsuse kujune-
mine 2009. aastaks 30%-ni iseloomustab 
väga kiiret selle tekkimist selle toimeaine 
suhtes. Piimast isoleeritud KNS-d on osu-
tunud kuuel juhul metitsilliini resistentsu-
se geeni kandjaks.

Sigade patoloogilisest materjalist iso-
leeritud E. coli (n=114) resistentsuse tase 
erinevate antibiootikumide suhtes kõikus 
kõigil uuritud tüvedel 60-80%. Multire-
sistentsete tüvede arv kõikidest uuritud 
proovidest oli 2006. aastal 68% ja 2009. 
aastal 50%. Kõige enam neist olid sama-
aegselt resistentsed sulfoonamiidide, tri-
metoprimi, ampitsilliini ja streptomütsiini 
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suhtes. 84% proovidest, mis olid resis-
tentsed trimetoprimile, olid resistentsed 
ka ampitsilliinile. See viitab asjaolule, et 
arvatavasti on ampitsilliini ja trimetoprim-
sulfoonamiidi kombinatsiooni suhtes re-
sistentsust kodeerivad geenid omavahel 
seotud.

Koerte nahapõletiku korral isoleeritud 
stafülokokid olid kõige resistentsemad 
penitsilliini suhtes (70%) ja selle tase ei 
ole viimaste aastatega muutunud. Samas 
on nende resistentsus võrreldes 2006. 
aastaga 2009.–2010. aastal sooritatud uu-
ringute kokkuvõttes kahekordistunud klin-
damütsiini, erütromütsiini ja gentamüt-
siini suhtes. See on arvatavasti seletatav 
makroliidide väga sagedase kasutamisega 
väikeloomade nahahaiguste ravis. Fluoro-
kinoloonide kasutusele võtmine on mõju-
tanud mikroobide resistentsuse tekkimist 
tsiprofloksatsiinile. Mikroobide multiresis-
tentsete tüvede arv on aasta aastalt suu-
renenud (2006. aastal 20% ja 2010. aastal 
62%). Lisaks sellele leiti 2010. aastal iso-
leeritud koagulaasnegatiivsete stafülokok-
kide hulgast kolm metitsilliiniresistentset 
(megA geeni määramine) mikroobitüve.

Kliiniliselt tervete sigade ja veiste roo-
jast isoleeritud soolestiku normaalmikrof-
loora multiresistentsuse määr on aastatel 
2006-2010 püsinud 30% ümber. MR on 
sagedasem kanamütsiini, streptomütsiini 
ja tetratsükliini suhtes. Tuleb mainida, et 
võrreldes sigadelt kogutud proovidega on 
veiste proovidest isoleeritud mikroobitü-
ved oluliselt vähem resistentsed.

Salmonella tüvesid isoleeritakse labo-
ratooriumis nii vähe, et selle arvu põhjal 
ei ole võimalik teha üldistusi. Põhjuseks 
on ilmselt sihilik aladiagnoosimine, sal-
monellakahtlusega karjadest lihtsalt ei 
tooda proove laborisse, sest kardetakse 
diagnoosile järgnevaid järelevalvetegevu-
sest lähtuvaid sanktsioone.

Resistentsus – mis siis sellest?
Võib ju küsida, et mis siis ikka sellest re-
sistentsusest, loomade eluiga on suhteli-
selt lühike, küll tuleb uus põlvkond ja asi 
jälle korras. Tegelikkuses on olukord palju 
keerulisem. Mikroobid, kes on omanda-
nud ja endas salvestanud resistentsuse 
tekkeks vajaliku informatsiooni, on või-

melised selle edasi andma ühelt bakterilt 
teisele. Samuti toimub resistentsuse info 
edasikanne bakteripõlvkondade ja ka eri-
nevate bakteriliikide vahel. Lisaks on tä-
naseks paljude uuringutega tõestatud re-
sistentsete bakterite või nende geenide 
ülekandumine loomalt inimesele ja vas-
tupidi. Ühed ohtlikumad mikroobid, kes 
võivad loomalt inimesele üle kanduda, on 
metitsilliiniresistentsed stafülokokid (MR-
SA – metitsilliiniresistentne S. aureus; 
MRSI – metitsilliiniresistentne S. interme-
dius). MRSA on inimmeditsiinis sageli nn 
haiglainfektsiooni (ingl hospital-associa-
ted MRSA) põhjustajaks ning süüdi palju-
des haiglates esinenud ravile allumatutes, 
surmaga lõppevates infektsioonides. Et 
MRSAd leidub ka väljaspool haiglaid (ingl 
community-associated MRSA), siis mit-
metes riikides käsitletakse potentsiaalseid 
MRSA kandjaid (nt farmerid, loomaars-
tid) haiglasse sattudes eriliste patsienti-
dena. Teine väga resistentne mikroob on 
Pseudomonas aeruginosa. Selle mikroobi 
poolt põhjustatavad haigused on tõsiseks 
probleemiks ka näiteks Eesti lastehaigla-
tes. Kõige sagedamini võib seda mikroobi 
loomadel leida koerte kõrvapõletiku põh-
justajana. Et koeri peetakse meil lemmik-
loomadena suhteliselt palju, on olemas 
reaalne oht bakteri ülekandumiseks ini-
mesele. Seega, mida arulagedamalt me 
loomadel antibiootikume kasutame, se-
da suurem on võimalus meil endil, meie 
lastel ja lähedastel muutuda resistentse-
te mikroobide kandjaks või saada ravile 
allumatu infektsioonhaigus. Loomadelt 
isoleeritud patogeenide resistentsuse are-
nemine 3. ja 4. põlvkonna tsefalosporii-
nide suhtes on väga tõsine ohumärk, et 
humaanmeditsiinis võivad jääda väga ras-
ked infektsioonid ravimata.

Mikroobide kõrge resistentsuse 
võimalikud põhjused
Mikroobide resistentsus erinevate anti-
biootikumide suhtes saab kujuneda ikka 
ainult siis, kui mikroobid on nende ainete-
ga korduvalt ja pikema aja jooksul kokku 
puutunud, see tähendab, et loomi on an-
tibiootikumidega „hoolega“ ravitud. Loo-
maarsti ülesanne ongi haigeid loomi ra-
vida, selles kontekstis tundub justkui kõik 
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korras olevat. Resistentsusealast uuringut 
läbi viies ning nii loomaarstidele kui loo-
makasvatajatele täiendkoolitusi korralda-
des on aga kõlama jäänud nii vihjed kui 
ka konkreetsete juhtumite kirjeldused, 
et loomi ei ravi sugugi alati loomaarstid. 
Harvad ei ole juhud, kui loomakasvatus-
ettevõttes palgatöötajana töötav looma-
arst on jäetud nii ravimite tellimisest kui 
ka ravimise protsessist üldse kõrvale, loo-
maomanik tegeleb ravimisega omaenese 
tarkusest. Samuti ravimiladude arvestu-
se (retseptiravimid!!!!) elektrooniline pi-
damine farmeri arvutites on rohkem kui 
kummaline; nii õigusaktide kui arstieetika 
kohaselt saab ravimeid määrata ja väljas-
tada üksnes loomaarst. Paraku on ka mit-
med farme teenindavad loomaarstid kas 
mugavusest, saamatusest või millestki 
muust tingituna jätnud raviotsuste tege-
mise ja ravikuuri määramise loomaoma-
nike kanda. Ei ole meie siin kellegi koh-
tumõistjad, kuid ainuüksi elementaarsest 
arstieetikast lähtudes on selline tegevus 
ebaprofessionaalne. Kindlasti ei saa kõigil 
eelkirjeldatud juhtudel süüdistada looma-
arsti. Kui loomaarstile antakse valida, kas 
säilitada töökoht või käituda õiguspära-
selt, valib ta suure tõenäosusega esime-
se variandi. Siin tuleks ehk mõelda Eesti 
loomaarstide hulgas laiemalt, kuidas või-
ta tagasi õigus ja kohustus diagnoosida 
ja määrata ravi. Kas oleks loomaarstidele 
hoopis parem lahendus asutada maail-
mas laialt levinud, mitmest loomaarstist 
koosnevad praksised (eraettevõtted), kes 
farme teenindaksid? Sellisel juhul tuleks 
enamik raviotsuseid pädevatest allikatest 
ning tõenäoliselt väheneks ka antibiooti-
kumide kasutamine nö igaks juhuks.

Antibiootikumiravi efektiivsus ja taga-
järjed ei sõltu ainult sellest, kes teeb ravi-
otsuse, vaid ka otsuse sisust ehk siis, mil-
line toimeaine millise infektsiooni korral 
valitakse. Toimeaine valik saab põhineda 
ainult teadmisel, milline mikroob infekt-
siooni põhjustab ja milline on tema tund-
likkus/resistentsus antibiootikumide suh-
tes. Selle info saame, kui võtame patoloo-
gilisest materjalist proovi ja saadame la-
borisse uurimiseks. Ravimite hulgimüügi-
firmadest väljamüüdud veterinaarravimite 
koguse järgi väikesi arvutusi tehes võib 

öelda, et iga Eestis inimtoiduks kasvata-
tav veis, siga ja lind saab aastas vähemalt 
ühe ravikuuri jagu antibiootikume. Kui 
vaadata veterinaarlaboratooriumisse aas-
ta jooksul mikrobioloogiliseks uuringuks 
toodud proovide arvu ja võrrelda seda ra-
vitud loomade arvuga, siis korrektse bak-
terioloogilise diagnoosi on saanud umbes 
1/10 ravitud loomadest. See tähendab, et 
üheksal juhul kümnest on antibiootikume 
manustatud huupi. On teadmata, kas kõi-
gil juhtudel antibiootikumiravi oli üldse 
näidustatud. Kui näiteks reeglina penitsil-
liiniravile alluvate streptokokiinfektsiooni-
de puhul manustatakse laia toimespektri-
ga või kogunisti gramnegatiivset mikrof-
loorat mõjutavaid antibiootikume, on ravi 
ainsaks tulemuseks mikroobide resistent-
sus. Kui koliinfektsiooni korral kasutatak-
se bakteriaalset diagnoosi ja tekitaja tund-
likkust teadmata igaks juhuks erinevaid 
antibiootikume, on tulemuseks jälle ainult 
resistentsuse areng. Lisame siia ravimifir-
made tõhusa töö uute ja tegelikult juba 
algselt reservpreparaatideks mõeldud an-
tibiootikumide propageerimisel, saamegi 
loomade mikroobide resistentsuse sellise 
taseme, millest edasi muutub positiivse 
ravitulemuse saamine keeruliseks, seda 
ilma liialduseta.

Mis edasi?
Et saaksime ka 10-50 aasta pärast bakte-
riaalseid haigusi põdevaid loomi antibioo-
tikumidega tõhusalt ravida, tuleb hetke-
situatsiooni arvestades muuta kõigepealt 
suhtumist antibiootikumiravisse üldiselt. 
See ei ole lihtne ja süütu ravimi manus-
tamine, mis ei nõua eelnevaid teadmisi 
ega kompetentsi, vaid on tegevus, mille 
tagasiside jõuab absoluutselt kõigi elus-
olenditeni siin maailmas. Läbi ravitavate 
loomade mõjutame inimesele üle kandu-
vate bakteritega ka iseennast, lisaks jõua-
vad antibiootikumijäägid keskkonda, mille 
mikrofloora muutumise tagajärjed jõua-
vad jällegi meie endini.

Iga algus öeldakse olevat raske, seega 
alustame kõige lihtsamatest asjadest.
1. Loomade haiguste puhul paneb diag-

noosi ja teeb raviotsuse loomaarst.
2. Enne antibiootikumiravi alustamist võt-

ta proov, määrata tekitaja ja selle tund-
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likkus. Kui ei suudeta seda teha kõigil 
juhtudel, tehkem seda pooltel, isegi 1/3 
oleks suureks abiks.

3. Tekitajat teades kaalugem veel kord, 
kas antibiootikumiravi antud juhul on 
vajalik.

4. Valime konkreetsesse tekitajasse toimi-
va kitsa toimespektriga antibiootikumi. 
Seejuures ärgem unustagem, et kõige 
tavalisema bensüülpenitsilliini toimes-
pekter on piisav, et hävitada loomadel 
sagedamini esinevad mikroobid. Resis-
tentsus selle toimeaine suhtes areneb 
võrreldes mõne “uuema ja paremaga” 
aeglasemalt ning “uuemad ja paremad” 
on varuks nendeks juhtudeks, kui tõe-
poolest on tekkinud resistentsus penit-
silliini suhtes. Loomulikult sõltub lõplik 
raviotsus siiski haigustekitajast ja tema 
tundlikkusest.

5. Peame meeles, et loomi ravides jõua-
vad tagajärjed meie endini, kas otseselt 
või kaudselt, kas varem või hiljem.
Et oleks võimalik täpsemalt analüüsida 

nii antibiootikumide kui teiste ravimite ka-

sutamist loomadel, tuleb luua üleriigiline 
andmebaas, kus salvestatakse nii loomaa-
rstide kui loomaomanike poolt tehtud ravi 
tulemusi. Saadud andmete analüüsi põh-
jal on võimalik teha kokkuvõtteid ja järel-
dusi ning anda soovitusi olukorra muut-
miseks. Seda küsimust saab lahendada 
ainult riikliku järelevalve tasandil.

Praegusel hetkel on EMÜ veterinaar-
meditsiini ja loomakasvatuse instituudis 
koostamisel antibiootikumide kasutamise 
ja raviks valimise soovitused veiste, siga-
de, ja lemmikloomade infektsioonhaiguste 
puhul. Loodetavasti saame peagi valmis 
sarnase dokumendi ka lindude ja hobuste 
haiguste tarvis. Esimesel võimalusel toi-
metame soovitused loomaarstideni, kõigi 
eelduste kohaselt 2012. aasta algul.

Juba ennemuistsetel aegadel taipasid 
inimesed, et edu peitub lihtsates asjades. 
Ärgem ajagem siis olukorda mõttetult 
keeruliseks, ärgem kujundagem antibioo-
tikumidest vaenlasi, sest algselt on need 
välja töötatud nii inimeste kui loomade 
aitamiseks.
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Tudengielust veterinaariateaduskonnas  
60 aastat tagasi II

Kaljo Reidla

EMÜ VLI emeriitprofessor

Üliõpilaste teadmisi kontrolliti – nagu 
nüüdki – eksamitel ja arvestustel. Meil tuli 
kogu stuudiumi vältel sooritada üle 40 ek-
sami ja teha rohkesti arvestusi. Tänapäe-
val tuleb üliõpilasel sooritada 49 eksamit 
ja 19 arvestust.

Kontrolltöid küll tehti, kuid harva ja 
peamiselt üldainetes, erialaainetes aga 
mitte. Igas distsipliinis olid ette nähtud 
ka konsultatsioonid, kus õppejõud esitas 
oma aine põhipunktid ja vastas üliõpilas-
te küsimustele. Mõni õppejõud kasutas 
konsultatsioone ka täiendavate loengute 
pidamiseks. Konsultatsioonidest osavõtt 
oli tagasihoidlik.

Eksamitest. Eksamiperioodi kestvus oli 
vaid kaks nädalat. Selle aja jooksul tuli te-
ha kuni viis eksamit ja rida arvestusi. Ek-
sameid võis teha üksnes eksamisessiooni 
kestel, arvestusi võis sooritada ka juba 
varem, aine praktilise osa (praktikumide) 
lõppemise järel. Kes eksamisessioonil 
eksamit rahuldavalt ei sooritanud, sellele 
anti aega eksami uuesti tegemiseks kuni 
järgmise semestri alguseni. Kui tuden-
gil eksam ka hiljem ebaõnnestus, jäeti 
ta kursust kordama või isegi eksmatriku-
leeriti. Üliõpilaste väljalangemine oli eriti 
suur esimesel kahel kursusel. Peamiseks 
põhjuseks oli asjaolu, et noor inimene ei 
mõistnud ise õppimisega kõrgkoolis toi-
me tulla. Tihti oldi kodust eemal esma-
kordselt ja iseseisvumine kulges raskus-
tega. Vahel olid põhjusteks ka vale eriala 
valik või tervisehäired.

Eksamil tuli valida pilet, milles oli 3–5 
küsimust. Olenevalt õppejõust tehti pile-
tiküsimused kas enne eksamit kõigile tea-
tavaks või hoiti need saladuses ja avati al-
les eksamil. Eksami peamisteks hinneteks 
olid rahuldav või hea, väga heaks hinnati 
vastuseid harva.

Eksam oli pidulik sündmus. Mäletan, 
et enamikel (vist kõigil!) juhtudel olid ek-
samilaual lilled. Tundub, et nüüdseks on 
see traditsioon kadunud. Üliõpilane oli ek-

samile tulles alati ka korrektselt riietunud. 
Enamik õppejõude nõudis eksamile tulija-
telt soliidset välimust. Nii näiteks ei luba-
nud prof J. Tehver lipsuta noormehi üldse 
eksamile. Kui meie kursuse noormehed 
histoloogia eksamile läksid, oli peaaegu 
igal sisenejal lips olemas. Kui kellelgi seda 
ei olnud, siis anti temale see juba eksamil 
käinu poolt.

Lõplik hinnang üliõpilase teadmistele ja 
oskustele anti riigieksamitel. Neid oli neli: 
1) marksismi-leninismi alused, 2) kirurgia 
koos sünnitusabi alustega, 3) infektsioon- 
ja invasioonhaigused ja 4) mittenakkavad 
sisehaigused patoloogilise füsioloogia ja 
farmakoloogia alustega. Riigieksamid toi-
musid komisjoni ees ja need läksid kogu 
kursusel hästi. Lõpetasid kõik riigieksami-
tele lubatud 35 üliõpilast. Mitte ükski neist 
ei läinud hiljem teisele erialale tööle.

Kuna sõjalist õpetust õppekavas täna-
päeval ei ole; ja minule oli see tol ajal üs-
na huvitav ning põnev, siis sellest ja eriti 
sõjaväelaagrist veidi lähemalt. Meesüliõpi-
lased olid vabastatud 2–3 aastat kestvast 
sõjaväekohustusest, kuid pidid läbima 
sõjalise õpetuse kursuse kõrgkooli juures. 
Ülikoolist väljalangeja suunati kohe sõja-
väkke. Sõjaline õpetus oli meestudengitel 
kavas IV kursusel üks päev nädalas, tava-
liselt 6–8 tundi korraga. Teoreetiline õp-
petöö viidi läbi peamiselt ühes Tähtvere 
linnaosa hoones, laskeharjutused toimu-
sid Eesti Üliõpilaste Seltsi maja hoovis. 
Õpetus toimus ainult vene keeles ja vene-
lastest ohvitseride poolt. Õpetati lahingu 
strateegiat ja taktikat, käsirelvade lahtivõt-
mist ja kokkupanekut ning nende kasuta-
mist, samuti poliitaineid. Näidati ameeri-
ka, inglise ja nõukogude tankide skeeme, 
seletati nende kasutamist, tulejõudu jms. 
Eriti oluliseks loeti sõjaväemäärustiku 
õppimist ja selle teadmist. Määrust tuli  
vastuvaidlematult täita. Vene keele oskus 
oli tudengitel nõrk. Sellest ning õppe se-
gasest sisust tingituna oli ainest arusaa-
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mine rohkem kui tagasihoidlik, isegi puu-
dulik. Neljanda kursuse järel toimus sõja-
väelaager ja aine eksam. Eksami läbinud 
said nooremleitnandi auastme ning neist 
pidi vajadusel saama jao- või rühmako-
mandörid.

Sõjaväelaager toimus pärast neljandat 
kursust, 1951. aasta suvel Pärnu lähedal 
Reiu jõe kaldal ja kestis umbes üks kuu 
(foto 1). Seal oli välja ehitatud väike sõja- 
väelinnak, kaevikud ja muud laagrile va-
jalikud ehitised. Ööbisime muldonnides, 
mis olid maa sees asuvad ehitised, maa 
peal oli üksnes mätastega kaetud katus. 
Ühte sellisesse onni mahtus kogu jagu. 
Laagrist võtsid osa ka teiste teaduskonda-
de üliõpilased.

Laagri päevakava oli üksikasjalikult pla-
neeritud ja range. Vaba aega ei olnud ette 
nähtud. Õhtusöögi järel kulus aeg iseseis-
vaks õppimiseks ja laagri asukoha korrasta-
miseks. Toiduks olid peamiselt supid, pud-
rud (hirsi- ja tatrapuder), kala, tee ja leib, 
magustoiduks mingi kissell. Laagrist lah-
kumine oli ilma laagriülema loata keelatud. 
Ümber laagri olid kontroll- ehk vahipostid. 
Meie jao- ja rühmaülemateks olid sõjakoo-
li kadetid Venemaalt. Minu jao- ja rühma-
ülem olid suhteliselt mõistlikud. Laagriüle-
maks oli eestlasest polkovnik Vill. Ülejää-
nud laagri juhtivkaadri hulka kuulusid elu-
kutselised vene ohvitserid ja allohvitserid. 

Kuulsime, et mõni kadetist ülem oli täiesti 
võimatu käitumisega. Üheks selliseks ka-
detiks oli üks juristide rühmaülem, kellele 
aga tudengid üsna nutikalt kätte maksid. 
Nimelt lõpetati laager piduliku paraadiga. 
Paraadipäeva eelõhtul olid juuratudengid 
otsustanud, et nende rühmaülem on väga 
halb inimene ja seepärast tuleks teda na-
tuke õpetada. Õhtul läks üks juuratudeng 
(salaja muidugi) Pärnu, et osta pudel viina. 
Enne paraadi kutsuti rühmaülem rühma 
juurde onni ja öeldi talle, et ühel üliõpilasel 
on sünnipäev. Et seda, samuti laagri lõpe-
tamist tähistada, paluvad nad ülemal sel-
lest osa võtta. Rühmaülem nõustuski. Tu-
dengid valasid viina alumiiniumist kruusi ja 
see käis kohalolevate vahel ringi. Kui viin 
kruusist otsa sai, valati uus ports. Varem 
olid tudengid aga omavahel kokku leppi-
nud, et neist ükski ei võta viina suutäitki. 
Nad tõstaksid kruusi üksnes suu juurde ja 
demonstreeriksid võtmist. Selliselt joode-
tigi kogu pudel viina ainult rühmaülemale. 
Ja see toimus umbes 30–40 minutit enne 
paraadmarssi. Kui marssimiseks läks, siis 
juurakate ees marssiv ülem käis rivi ühelt 
poolelt teisele ja suutis vaevu püsti jääda. 
Kõikuv rühmaülem võeti kiiresti rivist välja.  
Hiljem kuulsime, et laagri juhtkond olevat 
esitanud sõjakoolile ettepaneku, milles 
märgiti, et rühmaülem sõjaväkke ei sobi. 
Selliselt lõppeski see „natuke õpetamist“.

Foto 1. Sõjaväelaager Reiu jõe ääres augustis 1951. Esireas 3 jaoülemat (pilotkadega) ja meie rühma-
ülem (ohvitserimütsiga)
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Söögikordadele minek ja neilt tulek toi-
musid rivis rühmade kaupa ja tihti laulu-
ga. Kord sööklast tulles nõudis seersant 
(võimukas üleajateenija, kes suhtus tu-
dengitesse halvasti) laulmist. Solist alus-
tas küll laulu, kuid teised sellega kaasa 
ei läinud. Seersant nõudis laulmist mitu 
korda, kuid vastuseks oli vaikus. Keeldu-
mise initsiaatoriteks olid arstiteaduskonna 
tudengid. Nemad põhjendasid, et on vä-
sinud, ilm äärmiselt kuum, kruusasel teel 
marssimine ajab tee tolmama ja tolmu 
sissehingamine väsinud sõduri poolt on 
selle tervisele kahjulik. Seersant vihastas 
ja andis käsu, et pärast õhtusööki minnak-
se karjamaale rivilaulu õppima.

Vaatamata seersandi korduvatele käs-
kudele ei tulnud rivilaulu õppimisest kar-
jamaal midagi välja. Siis kamandas seer-
sant meid korduvalt pikali kätekõverdusi 
tegema. Aga ikkagi ei lauldud. Protestiks 
seersandi omavoli vastu olime vait ja ra-
hulikud. Teadsime ka, et kella üheteist-
kümneks peab laagris öörahu algama ja ta 
peab meid peatselt karjamaalt ära tooma. 
Meie allumatus vihastas teda veelgi ja ta 
kamandas meid jooksma. Korduvalt tuli 
lamada, kätekõverdusi teha ja siis joosta. 
Aga laulma me ei hakanud! Nii kulges see 
umbes 3 tundi ja siis käsutati meid tagasi 
laagrisse. Laulma hakkasime aga ise va-
hetult laagrisse sisenedes. Laulsime ühte 
tuntud rahvalikku siivutute sõnadega ees-
tikeelset rivilaulu. Vastu tuli eestlasest pol-
kovnikust laagriülem, kes küsis seersandilt, 
et mida me teeme. Seersant vastas uhku-
sega, et õpetas poistele toredat rivilaulu. 
Ülem vihastas muidugi, sest ta sai sõna-
dest aru. Seersant sai noomida, et õigeid 
nõukogulikke rivilaule meile ei õpetanud.

Gaasikaitse õppustel tuli meil ise viibi-
da nn gaasikambris. See oli maapinnast 
veidi kõrgem üsna pime ruum. Selles 
kambris õppisime gaasimaske käsitlema, 
ka gaasi sisaldavas keskkonnas (ruumis) 
viibimisel. Kord olime oma rühmaga gaa-
sikambris ning kaks üliõpilast hilinesid, 
sisenedes ruumi siis, kui sellesse oli ju-
ba gaas lastud. Üks tulijatest haaras üle-
meelikus olekus nalja tehes esimese et-
tejäänud inimese gaasimaskist kinni ja 
püüdis seda peast ära rebida. See hästi 
ei õnnestunud, kuid viimane jooksis siis-

ki kiiresti gaasisest ruumist välja. Sellest 
„naljategemisest“ puhkes aga skandaal, 
sest väljajooksja oli gaasikaitse instruktor 
(sõjaväelane), kes karjus, et teda taheti 
tappa (sabotaaž missugune!). Tegelikult 
oli ruum üsna pime, gaasimaskis inimesi 
oli võimatu üksteisest eristada, kõik olid 
mundris. Naljamehel tuli laagri juhtkon-
nale üksikasjalikult ja põhjalikult selgitada, 
miks selline skandaalne juhtum aset lei-
dis. Instruktori ees vabandati ning olukord 
lahenes, naljategijat ei karistatud.

Öised õppused, mida oli nädalas 1–2, 
olid kõigile tudengitele vastukarva. Harju-
matul ajal tuli üles tõusta ja pärast õppusi 
oli uinumisega raskusi. Kunas täpselt ning 
millisel eesmärgil õppus toimub, seda 
meile ette ei teatatud. Tuli kiiresti riietu-
da, lahingurõivas ja -varustus selga pan-
na, onni ette rivistuda ja alles siis seletati 
ülesanne. Õppustel olid ühed ründajad, 
teised kaitsjad. Esimesel öisel õppusel 
juhtus üks omapärane lugu. Olime kae-
vikutes kaitses ja meid rünnati. Kui meie 
kaeviku lähedal lõhkesid õppegranaa-
did, küsis üks meie rühma kaitses olev 
tudeng, et kas need on päris granaadid. 
Vastati, et muidugi. Ja kui üks granaat te-
ma lähedusse kukkus ja lõhkes, hüppas ta 
kaevikust välja ja jooksis otsejoones met-
sa. Pauk oli ju kõva, selgelt oli näha tuld 
lõhkekohas ja levivat suitsu. Nalja kui pal-
ju! Arvatavasti mõtles hirmunud tudeng 
oma lihtsameelsuses, et tegemist on tõe-
liste lahingugranaatidega.

Pärast laagrit sõitsime koju. Enne ko-
dudesse laialiminekut võtsime kohustuse, 
et vurrud, mida me kõik laagris kasvata-
sime, oleks meil sügisel esimesele loen-
gule minnes alles. Tegelikult olid sügisel 
vurrud alles vaid kolmel, teistel mitte. Vur-
rude vastu olevat olnud mõnel vanemad, 
mõnel sümpaatiad, mõnel tuttavad.

Laagris kogetu põhjal võib teha mit-
meid järeldusi. Esiteks näitas see, milline 
elu võiks sõjaväes olla. Oma kogemuste 
põhjal arvan, et nõukogude sõjaväes ei 
olnud kõik korras. Mulle olid arusaamatud 
käsud, mille täitmine tundus ebaotstarbe-
kas ja kasutu, kuid mida pidi siiski täitma. 
Nõuti distsipliini, kuid tegelikult seda ei 
olnud. Ei kujutanud ette, et peaks 2 või 3 
aastat sellises sõjaväes teenima.

MEMUAARID



Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 4 • 201122

Õppeainetest ja õppejõududest. Kui 
iseloomustada ja hinnata õppeaineid ja 
õppejõude, siis peamiselt meenuvad mul-
le erialaained ja neid õpetanud õppejõud, 
üld- ja loomakasvatusalastest ainetest on 
mälestusi vähe. Tõenäoliselt mõjutas se-
da minu vähene huvi nende ainete vastu, 
kuna tundusid loomaarstile mitte eriti va-
jalikud. Selline arusaamine ei olnud üks-
nes minul, vaid ka kursusekaaslastel. Hil-
jem olen aru saanud, et need olid ikkagi 
ka vetarstile vajalikud, väljaarvatud ühis-
konnateadused ja sõjaline õpetus.

Ühiskonnateadustest kogu õppeaja 
kestel arusaadavat ülevaadet ei tekkinud. 
Mäletan üksnes, et hästi pidime teadma 
parteikongresse, nende toimumise aega, 
arutatud küsimusi, rohkelt rahvavaenlas-
te nimesid jms. Ühel semestril juhendas 
marksismi-leninismi seminare Vigla-nime-
line mees. Ta oli muhe mees, aga ajas se-
minaridel väga tihti algelisena tunduvat ja 
arusaamatut juttu. Mõnikord võttis ta ka 
kandle kaasa ja mängis seda. Selle seost 
õppetööga tabada oli raske! Igav meil neil 
seminaridel igatahes ei olnud.

Botaanikast mäletan vaid herbaariumi 
tegemist. Suvel ja sügisel pidime koguma 
taimi, neid kuivatama ja fikseerima joo-
nistuspaberile. Osa taimi tuli koguda vil-
japõllult, osa heinamaalt, osa metsast või 
kraavikaldalt. Iga taime kohta tuli vastava-
le herbaariumilehele kirjutada selle ladi-
na- ja eestikeelne nimetus, iseloomulikud 
tunnused, leiukoht ja leidmise kuupäev. 
Herbaarium pidi koosnema vähemalt 30 
taimest. Selle valmistamine oli täpsust 
nõudev töö, mis võttis palju aega.

Vene keelt õpetati meile kaks aastat, 
üks tund nädalas. Esimesel kursusel oli 
õppejõuks eakam vene rahvusest naine, 
kes eesti keelt üldse ei osanud. Pidime 
raamatutest pikki tekste lugema ja neid 
eesti keelde tõlkima. Ükskõik kuidas me 
teksti tõlkisime, tema ainult noogutas. 
Tundidest oli siiski selline kasu, et õppisi-
me venekeelseid sõnu õigesti hääldama. 
Teisel kursusel oli vene keele õppejõuks 
tuntud polüglott ja karskustegelane Vil-
lem Ernits. Ta valdas hästi üle 10 keele ja 
lisaks oskas mingil määral veel paariküm-
met. V. Ernitsa esimesed tunnid olid huvi-
tavad, aga edaspidi ei täitnud need enam 

oma otstarvet. Süüdlaseks olid tudengid 
ise. Nimelt oli tunni alguses esimeseks 
ülesandeks kodusõpitu kohta õppejõu 
küsimustele vastata. Pärast esimest küsi-
must tunti huvi, et kuidas on mõne vene-
keelse sõna vaste näiteks poola, bulgaaria 
või mõnes teises keeles. Miks sarnased 
sõnad kõlavad erinevates keeltes hoopis 
teistmoodi jms. Õppejõud selgitas meile 
võimalikke põhjusi, ja seda põhjalikult. 
Nüüd tulid küsimused ka teiste üliõpi-
laste poolt, et kuidas kõlab üks või teine 
venekeelne sõna teistes keeltes, ja miks. 
Olime omavahel esitatavates küsimustes 
kokku leppinud! Nii kulges kogu tund ja 
meie saime targemaks paljude filoloogia 
põhitõdede osas, aga mitte palju vene 
keeles. Ta oli tõepoolest oma ala fanaatik, 
meie aga kahjuks vene keele omandami-
sel targemaks ei saanud. Kevadel, enne 
vene keele eksamit ütles V. Ernits, et ta 
hindab meie kõikide teadmisi vene kee-
les ilma eksamita heaks. Kui keegi tahab 
paremat hinnet, siis tulgu eksamile. Minu-
le jäi V. Ernitsast kui keeleteadlasest hea 
mulje, kuid pedagoogikas tundus ta vä-
hem tugev, kuna lasi end tudengite poolt 
eksitada.

Üldainetest on enam meelde jäänud 
analüütiline keemia ja füüsika ning õppe-
jõududest professorid A. Siim ja I. Sibul 
ning dotsent J. Aul.

Loomakasvatusalaste ainete (söötmis-
õpetus, veisekasvatus jne) õppetööd vii-
sid läbi oma eriala asjatundjad. Nendest 
ainetest ei ole mulle väga palju meelde 
jäänud. Õppejõududest olid hinnatud 
professorid A. Muuga ja E. Liik ning dots 
C. Ruus. Viimane oli üliõpilaste hulgas 
hinnatud kui sõbralik ja heatahtlik inime-
ne – ta oli muhe mees. Prof E. Liigist on 
meeles üks tema väljendusaps. Nimelt üt-
les ta kitsekasvatuse avaloengu alguses: 
„Kits on vaese mehe lehm. Kõige rohkem 
kitsi on Nõukogude Liidus“. Muidugi järg-
nesid sellele tudengite naeruturtsatused 
ja muiged, mille põhjustest professor ise 
vist aru ei saanudki.

Kui üldainete, samuti loomakasvatusli-
ke ainete õppetööst ja õppejõududest on 
mällu jäänud suhteliselt vähe, siis erialaai-
netest – vastupidi – üsna rohkesti. Millest 
selline erinevus võis tekkida? Tõenäoli-
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selt oli peamiseks põhjuseks asjaolu, et 
erialaainetesse süüviti rohkem, pidades 
neid loomaarstile väga vajalikeks. Peale 
selle olid erialaainete õppejõududeks vä-
ga hästi oma eriala valdavad pedagoogid 
– professorid. Meile tundus, et üldaineid 
võinuks vähem olla, samuti tundusid nen-
de kõigi mahud liiga suured. Minu õpin-
gute ajal moodustasid üldained 21,6% ja 
erialaained vaid 63,8% kogu õppetöö ma-
hust, tänapäeval on need 16,1% ja 78,2%. 
Üldained kordasid ja ainult vähesel määral 
täiendasid keskkoolis õpitut. Midagi väga 
olulist need erialaainete õppimisele juur-
de ei andnud. Täiesti mõttetud olid ühis-
konnateadused ja sõjaline õpetus.

Eriala õppejõududest olid 7 professo-
rid: E. Vau, J. Tehver, E. Ridala, V. Rida-
la, F. Laja, A. Laas ja J. Kaarde. Need olid 
oma ettevalmistuse saanud Eesti Vabarii-
gi ajal ning täiendanud oma teadmisi ja 
omandanud praktilisi kogemusi välismaal, 
peamiselt Austrias, Saksamaal või Rootsis. 
Seega valdasid nad oma eriala hästi. Prak-
tilisi töid juhendasid samuti professorid, 
kuid peamiselt siiski nooremad õppejõud.

EPA moodustamisel oli teaduskonnas 6 
kateedrit 26 õppejõukohaga, mida täitsid 
7 professorit, 3 dotsenti, 4 vanemõpetajat 
ja 12 assistenti.

Järgnevalt iseloomustaksin lühidalt eri-
ala professoreid. Nende omaduste kirjel-
damisel on arvestatud ka kaaskursuslaste 
arvamusi.

Professor Elmar Vau oli anatoomia õp-
pejõud (foto 2). Tema loengud ja prakti-
kumid olid ülesehituselt loogilised, tema 
sõnastus selge, hääl kõlav ja tugev, esitus 
hoogne ja ladus. Tahvlile joonistas ta va-

jalikke skeeme nii elunditest kui ka muust 
vajalikust väga selgelt ja arusaadavalt. Ol-
les väga erudeeritud lektor, esines ta kui 
parim näitleja. Üliõpilased kuulasid teda 
suure huvi ja tähelepanuga. Kui tudeng 
kõrvaliste asjadega tegeles või rumalalt 
vastas, pani ta tabavate ütlemistega selli-
se noore kindlalt paika. Prof Vau oli selts-
kondlik, võttis üliõpilas- ja teaduskonna 
üritustest sageli osa. Ta oli ka hea kõne- ja 
laulumees.

Ükskord palus kateedrijuhataja J. Vel-
leste mind professorilt üht luupreparaati 
tuua. Läksin siis prof Vau juurde ja ütlesin, 
et doktor Velleste palub endale üht tema 
preparaati. Tema aga küsis minult, et kes 
doktor Velleste on. Mina vastasin üllatu-
nult, et kirurgia ja sünnitusabi kateedri va-
nemõpetaja. Selle peale kostis professor, 
et Velleste ei ole doktor, vaid on teaduste 
kandidaat ja et inimese ametinimetusega 
peab olema täpne.

Histoloogia ja embrüoloogia, samuti 
füsioloogia õppejõud oli professor Julius 
Tehver (foto 3). Ta oli üks värvikamaid isik-
susi teaduskonnas, hea lektor ja ka prak-
tikumide läbiviija. Kogu õppetöö toimus 
professori range kontrolli all. J. Tehver oli 
teaduskonna aktiivsemaid õppekirjanduse 
koostajaid. Inimesena oli ta veidi pedant-
lik, nõudis täpsust ja oli ise ka täpne. Ta 
oli alati korrektse välimuse ja käitumise-
ga, seda nõudis ta ka oma kaastöötajatelt 
ja üliõpilastelt. Ta oli otsekohene ja äärmi-
selt kriitiline nii oma kolleegide kui ka üli-
õpilastega suhtlemisel.

Professoril oli suur eelarvamus tüd-
rukute, samuti tehnikumidest ülikooli 
tulijate ja sportlaste suhtes. Histoloogia  

Foto 2. 
Prof. E. Vau

Foto 3. 
Prof. J. Tehver
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eksamil saatis ta esimesel korral enamiku 
tütarlastest kohe tagasi. Tehnikumidest 
tulijatel oli professori arvates üldhari-
dus nõrk, mistõttu kõrghariduse oman-
damine olevat neile raske või peaaegu 
võimatu. Histoloogiaeksami ajal kuulsin 
teda ütlevat ühele tehnikumi lõpetanule: 
“Teie võite saada küll heaks rätsepaks või 
kingsepaks, aga mitte loomaarstiks. Aga 
et teie olete väga püüdlik, siis panen tei-
le eksamihindeks siiski rahuldava. Seda 
mitte teie teadmiste, vaid suhtumise tõttu 
õpingutesse ja eks edaspidine näitab teie 
võimekust kõrghariduse omandamisel.” 
See tudeng lõpetas teaduskonna ja oli 
praktikas väga hinnatud loomaarst.

Sportlastest J. Tehver eriti lugu ei pi-
danud, ta pidas võistlussporti kahjulikuks 
ja ajaraiskamiseks. Ta arvas, et võistluss-
portlaseks saadakse selleks, et kiiresti 
kuulsaks saada. Minust kaks kursust taga-
pool olid kaks Eestis tuntud sportlast, üks 
vasaraheitja ja teine slalomist. Esimene 
sooritas histoloogia eksami alles kolman-
dal katsel. Nimelt olevat enne kolmandat 
eksamit professor talle öelnud, et mis ta 
selle spordiga jändab, sest puudub õp-
petööst spordi tõttu sageli. Vasaraheitja 
väidet, et ta pole ühestki histoloogia loen-
gust ja praktikumist puudunud, professor 
ei uskunud. Ta siiski kontrollis oma õppe-
tööpäevikust järele ja selguski, et üliõpila-
sel oli õigus. Omavahelises vestluses sai 
professor lõpuks aru, et ta oli vahetanud 
sportlaste nimed omavahel ja eksamil 
oleks pidanud läbi kukkuma hoopiski sla-
lomist, kes sageli õppetöö ajal viibis võist-
lustel või treeninglaagrites. Tema oli aga 
juba eksami sooritanud – tal vedas. Nii et 
iga inimene võib eksida, ka professor!

J. Tehver propageeris aga virgutusvõim-
lemist, selle kasutamist õppetööl ja viis 
seda ka ise läbi. Nimelt käsutas ta loen-
gu vaheajal tudengid püsti ja need pidid 
sooritama mõningaid võimlemisharjutusi. 
Kui ilm vähegi lubas, viis ta üliõpilased 
õue ja seal sooritatigi virgutusharjutused.

Professor Ferdinand Laja oli mikrobio-
loogia ja epizootoloogia õppejõud (foto 
4). Temast ja teistest nende eriala õppe-
jõududest, samuti õpetamisest mul palju 
mälestusi ei ole jäänud. Meenub, et mik-
roobide klassifikatsioon, üksikute mikroo-

bide omadused ja nende diagnoosimise 
võtted olid keerulised ja vajasid tõsist 
õppimist. Professor oli minu mäletamise 
järgi meeldiva suhtlemise, tugeva keha-
ehituse ja rahuliku olekuga mees.

Temaga seoses on mul hästi mee-
les üks mälupilt seoses teaduskonna 
100-aasta juubeliga. Nimelt kutsus juu-
beli õhtupoolikul heas tujus olev profes-
sor mõned tudengid oma koju pidulikku 
sündmust edasi pühitsema. Tema auto 
Pobeda asus teaduskonna juures ja meie 
asutasime end sinna sisse mahutama. Mi-
nu mäletamise järgi mahtus autosse, auto 
katusele, kapoti peale ja pakiruumi peale 
professori ja autojuhi üle 10 tudengi! Sõit 
läks rahulikult tudengite laulu saatel, kõik 
olid lõbusas meeleolus ning õnneks liik-
lusmiilitsaga me ei kohtunud. Tähtveres 
kutsus professor meid oma majja suurde 
tuppa ja käsutas meid laua taha istuma, 
palus veidi oodata ning läks ise keldris-
se. Tuppa tagasi tulles oli tal mitu pudelit 
süles, mis professori sõnade kohaselt pi-
did sisaldama tema aiasaadustest tehtud 
veine. Proovisime, kuid oh üllatust, ta oli 
keldrist ekslikult kaasa toonud mustika- ja 
mustsõstramahla pudelid. Keegi meist se-
da professori eksitust välja ei näidanud. 
Käitusime nagu jooksime veini ja kiitsime 
selle kvaliteeti. Viibisime professoril külas 
umbes kaks tundi. Seejärel korraldas ta 
meie kojuminekut selliselt, et tema auto-
ga saime igaüks oma elukohta.

Professor Aleksander Laas oli õppe-
jõuks kliinilise diagnostika alal (foto 5). Ta 
oli tõsise olekuga oma eriala hästi valdav 
õppejõud. Oma raamatust „Kodulooma-

Foto 4. 
Prof. F. Laja
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de sisehaiguste kliiniline diagnostika“ lu-
ges ta loengul sõnasõnalt enamiku sinna 
kirjutatust. Meie loengust palju üles ei 
märkinud, vaid joonisime raamatus tema 
poolt esitatu alla. Professor üliõpilaste 
poolt eriti hinnatud ei olnud. Ta luges ka 
väga kiiresti, tähtsamaid ja olulisemaid 
seisukohti ning fakte ei korranud. Minule 
jäi professorist õppejõuna üsna tagasi-
hoidlik mulje.

Patoloogilise anatoomia, parasitoloogia 
ja lahanguõpetuse õppejõuks oli profes-
sor Vassili Ridala (foto 6). Ta oli tüseda-
võitu keskmist kasvu ladusa jutu ja meel-
diva olekuga inimene. Professori loengud 
olid hästi arusaadavad. Temale oli iseloo-
mulik õppetööl väljendite „nagu tegelik 
elu näitab“ ja „üldteadmiste seisukohalt“ 
sagedane kasutamine. Mulle parasitoloo-
gia eriti ei meeldinud: parasiitide klassifi-
katsioon tuli lihtsalt pähe tuupida, oli vaja 
teada, kus üks või teine parasiit lokalisee-
rub, millistel loomaliikidel esineb jms. Ja 

neid parasiite oli tohutult palju. „Üldtead-
miste seisukohalt“ tutvustas professor 
meile näiteks boamao ja kaameli seede-
trakti parasiite! Aga neist pidime eksamil 
ikkagi teadma.

Õppetöö patoloogilises anatoomias, 
eriti praktikumides mulle meeldis. Haigu-
sest tabandunud elundist olid valmistatud 
püsipreparaadid. Mikroskoobis nähtav pilt 
tuli joonistada vihikusse, muidugi värvili-
selt. Preparaadil pidime ära tundma looma 
liigi, elundi, selles esinevad muutused jms.

Lahangutest mäletan peamiselt hirmsat 
lehka praktikumiruumis. Peamiselt lahka-
sime hobuseid ja koeri. Igast lahangust 
tuli koostada protokoll.

Väga sisukas ja tähelepanuväärne oli 
patoloogilise anatoomia ja parasitoloo-
gia muuseum. Kogu oli rikkalik. Sellesse 
oli eksponaate talletatud juba Tartu Vete-
rinaarkooli algaastatest alates. Muuseumi 
loeti tema kogu mitmekesisuse ja prepa-
raatide arvukuse tõttu üheks paremaks 
sellelaadsete hulgas Nõukogude Liidus.

Loomatervishoiu ja piimanduse õppe-
jõuks oli professor Elfriide Ridala (foto 7). 
Ta oli heatahtlik õppejõud, kuid suhteliselt 
üksluise esinemisega, mis tundus tuden-
gitele igavavõitu. Mäletan, et tema loengu 
ajal üliõpilased üsna tihti isegi tukastasid. 
Professori loengud algasid hommikuti va-
ra, kui tudengid olid veel unised.

E. Ridala oli siiski peamiselt loomater-
vishoiu valdkonna spetsialist. Piimandu-
ses oli üliõpilaste poolt hinnatud vanem-
õpetaja H. Soomani poolt läbiviidavad 
praktikumid. Ta oli energiline naine, hoog-
sa ja selge väljendusega.

Foto 5. 
Prof. A. Laas

Foto 6. 
Prof. V. Ridala.

Foto 7.
Prof. E. Ridala
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Üheks populaarsemaks ja üliõpilaste 
poolt hinnatud õppejõuks oli professor 
Johannes Kaarde (foto 8). Ta ei olnud hin-
natud niivõrd lektorina, vaid kui üliõpilas-
te hulgas lugupeetud ning hea ja sõbrali-
ku käitumisega õppejõuna. Ma ei mäleta, 
et ta oleks kordki avalikult oma kolleegide 
või tudengite suhtes halvasti väljendanud. 
Professor luges meile veiste- ja osaliselt 
ka sisehaigusi. Eriti põhjalikult käsitles ta 
ainevahetushaigusi.

Professor oli lühikese ja suhteliselt 
kõhna kehaehitusega mees, kes oli ka 
kõva suitsumees, nn ahelsuitsetaja. Oma 
loengud esitas ta selgelt, kuid nõrgavõitu 
häälega. Esitatu oli süsteemne ja parajalt 
tempokas. Üliõpilaste üritustest võttis ta 
minu mäletamise järgi pea alati osa.

Üheks paremaks õppejõuks pidasin 
tolleaegset dotsenti, hilisemat professo-
rit Rudolf Säret (foto 9). Ta õpetas ope-
ratiivkirurgiat ja ortopeediat. Oma aineid 
käsitles õppejõud selgelt ja kõigile aru-
saadavalt, oli napisõnaline ja konkreetse-
te väljendustega. Tema esitus tudengitele 
konspekteerimiseks oli paraja tempoga. 
Oli nõudlik ja täpne, küllalt otsekohene ja 
üsna teravate ütlustega ning loomadega 
käitus julgelt.

Mäletan, kuidas R. Säre kord operat-
sioonil kaela piirkonnas julgelt ja otsusta-
valt tegutses. Kogemata oli ta operatsioo-
ni käigus vigastanud unearterit. Sellest 
tungis arteriaalne veri tugeva joana välja, 
nii et tema kui ka lähedalolevate tudengi-
te kitlid said veriseks. Kõik olid ehmunud, 
üksnes R. Säre jäi rahulikuks, peatas sõr-
medega arterile rõhudes verejooksu, nõu-

dis koheselt õmblusmaterjali ja sulges ve-
rejooksu. R. Säre oli nii julge, et nõustus 
minema ka tsirkuse elevandi jalga ravima. 
Olin juures, kui ta elevandi eesjäseme 
varbapiirkonda puhastas, kärbunud koed 
skalpelliga eemaldas, tekitatud vigastus-
piirkonda desinfitseeris ja selle sidemega 
kattis. Samal ajal liikus elevandi lont pide-
valt edasi-tagasi tema pea kohal. Elevanti 
rahustas üksnes selle hooldaja. Et ravivõt-
teid sellises situatsioonis rahulikult kasu-
tada, pidi ikka julgust olema.

Minule ja paljudele teistele tudengite-
le kirurgia kui praktiline õppeaine meel-
dis. Sümpatiseeris see, et paljusid ope-
ratsioone ja muidki ravivõtteid üksnes 
ei demonstreeritud, vaid neid sai ka ise 
sooritada. R. Säre oli ka kirurgiaringi ju-
hendaja (mina olin kirurgiaringi vanem), 
aga samuti minu auhinnatöö juhendaja 
(I auhind). Eks see kõik mõjustas ka minu 
suhtumist temasse. Väliselt tundus R. Sä-
re rangemana, kui ta tegelikult oli.

Veterinaarse ekspertiisi õppejõuks oli 
dotsent Evald Peebsen. Ta oli minu õp-
pimise ajal teaduskonna dekaaniks. Huvi-
tavaks faktiks on see, et kui mina teadus-
konna üliõpilasena alustasin, valiti samal 
ajal dekaaniks E. Peebsen, ja kui ma tea-
duskonna lõpetasin, lõpetas ka tema oma 
dekaanina tegutsemise. Dots. E. Peebsen 
oli tasakaalukas, rahulik, selge sõnaga ja 
üliõpilasi mõistev õppejõud. Ta nõudis üli-
õpilastelt korda, kuid alati jäi ta inimlikuks. 
Tooksin ühe näite. Neljandal kursusel oli 
ühel kursusekaaslasel (sportlasel) oht, et 
õpingutest väikese osavõtu pärast ta eks-
matrikuleeritakse. Kord muude küsimuste 

Foto 9. 
Prof. R. Säre

Foto 8. 
Prof. J. Kaarde
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lahendamisel küsis ta minu käest, et mis 
selle sportlasega teha. Ise täiendas, et 
kuidas sellele küll läheneda, kuna see tu-
deng olla äsja abiellunud ja tema eksmat-
rikuleerimine võib noore elu ära rikkuda. 
Ja ei eksmatrikuleerinudki.

Dots E. Peebsen oli autoriteetne õppe-
jõud ja dekaan nii üliõpilaste, õppejõu-
dude kui ka teenistujate hulgas. Minul oli 
dekaaniga kokkupuutumisi isetegevuse ja 
spordi valdkonnas. Nendes esinevate kü-
simuste lahendamisel sain ma tema poolt 
alati abi.

Osa veterinaar-sanitaarekspertiisi prak-
tikume viidi läbi teaduskonnas, osa liha-
kombinaadis. Laboris uuriti peamiselt liha 
kvaliteeti. Tema õppetöö tase oli hea ja 
üliõpilased pidasid temast lugu.

Arvatavasti teisel või kolmandal korral 
näidati lihakombinaadis loomade uimas-
tamist ja tööd tapaliinil. Lõpuks küsis dots 
E. Peebsen, et kes meist tahaks veise ui-
mastamist ise oma käega proovida. See 
toimus elektrilöögi abil – veis toodi metal-
list kambrisse ja ta uimastati spetsiaalse 
vahendi abil. Nii kamber kui ka see riist 
olid elektrivooluga ühendatud. Kui spets-
riistaga kuklapiirkonda löödi, sai loom 
elektrišoki ja kukkus. Seejärel tõmmati 
lamav loom tagajalgapidi tõstebloki abil 
üles ja suunati nn liinile. Meie rühmast oli 
seda uimastusviisi nõus proovima üksnes 
üks tütarlaps! Teised keeldusid. Ja ta tegi 
seda hästi. Kõige kummalisem oli asjaolu, 
et teisel kursusel pidi sama tütarlaps fü-

sioloogia praktikumis peaaegu minesta-
ma, kui elusal konnal vereringet demonst-
reeriti. Ta tahtis koguni teaduskonnast lah-
kuda. Selline on see vastuolulisus elus.

Kokkuvõtteks võiks öelda, et ülikooli-
aastad olid ühed põnevamad ja mitme-
külgsemad minu elus (EPA – Elu Paremad 
Aastad). Elu-olu oli tol ajal küll keeruline 
ja raske. Vaatamata sõjajärgsele raskele 
majanduslikule olukorrale virisemist ei 
olnud. Kõigi raskustega saadi siiski häs-
ti hakkama. Sai õpitud, teadust tehtud, 
harrastatud isetegevust ja sporti. Arvan, 
et meie tolleaegne ettevalmistus veteri-
naararstiks oli hea ja mitmekülgne, eriti 
tuleks rõhutada selle sügavalt praktilist 
külge. Seda tõestas ka lõpetajate edukas 
veterinaararstiks olek, oma ülesannetega 
hästi toimetulek ning oma erialale truuks 
jäämine. Õppejõud olid nõudlikud, hea-
tahtlikud, nende õpetus meile arusaadav 
ja tulemuslik.

Minu käest on korduvalt küsitud, kas 
asuksin uuesti loomaarstiks õppima. 
Kindlasti asuks!

Kui võrrelda õppimistingimusi 60 aas-
tat tagasi praegustega, siis erinevus on 
suur. Arvan, et erinevused on praeguste 
tudengite kasuks. Ajakohasemaid ruume 
on rohkem, sisseseade mitmekülgsem. 
Üliõpilasel on interneti abil kogu maail-
ma erialakirjandus kättesaadav. Ole ainult 
usin neid võimalusi õppimiseks kasutama 
ja hoolsalt eriala omandama!
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Juubilar

Andres Valdmann 50

5. detsembril tähistas 50. juubelisünni-
päeva EMÜ veterinaarmeditsiini ja loo-
makasvatuse instituudi professor Andres 
Valdmann.

Andres Valdmann on tartlane. Ta lõ-
petas 1985. aastal cum laude diplomiga 
Eesti Põllumajanduse Akadeemia veteri-
naarmeditsiini erialal. Juba üliõpilasena 
tundis ta tõsist huvi teadustöö vastu ja 
seetõttu oli pärast EPA lõpetamist loo-
giliseks sammuks astumine aspirantuuri 
Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Tea-
dusliku Uurimise Instituudis (ELVI) ning 
tööleasumine nooremteadurina sigimis-
bioloogia osakonnas. Andres Valdmann 
oli juba tudengina alustanud uuringuid 
loomade sigimishormoonide määramise 
immunoloogiliste meetodite väljatöötami-
seks. Kuna ELVI-s puudus selleks vajami-
nev aparatuur ja kogemused, siis toimus 
laboritöö Tartu Ülikooli üld- ja molekulaar-
patoloogia instituudis professor Aavo-Val-
dur Mikelsaare töörühmas. Saadi üle 30 
progesteroonivastaseid monokloonseid 
antikehi produtseeriva hübridoomiliini. 
Saadud antikehadest valiti sobivaim, mille 
baasil töötati välja piima progesteroonisi-
salduse määramise immuunensümaatiline 
meetod. Andres Valdmanni väljatöötatud 
ELISA meetodi eeliseks võrreldes teiste 
analoogiliste meetoditega on selle kõrge 
tundlikkus (võime määrata väga väikeseid 
hormoonikoguseid) ja täpsus. See mee-
tod on rahvusvahelistelt tunnustatud, lei-
des kasutamist Norra Veterinaariateadus-
te Kõrgkoolis ja Cornelli Ülikoolis USA-s.

Andrese töö tulemusena valmisid tea-
dusmagistri väitekiri „Piima progesteroo-
nisisalduse määramismeetodite võrdlus 
ja kasutamine lehmade sigimisseisundi 
kindlakstegemiseks“ (1997) ja seejärel 
peatselt doktoriväitekiri „Studies on prog-
esterone in bovine milk. Immunoanalysis, 
distribution in the mammary gland, and 
influence at first insemination on fertility 

of dairy cows“ (1999) prof A.-V. Mikelsaa-
re, prof Ilmar Müürsepa ja Norra kolleegi 
prof Erik Ropstadi juhendamisel.

Küpse ja sihikindla teadlasena on And-
res Valdmann arendanud edasi sigimise 
endokrinoloogial põhinevaid uurimis-
suundi. Ta on Eesti piimakarja sigivuse 
uuringutes saavutanud mitmeid olulisi 
teadustulemusi. Nii on ta esmakordselt 
näidanud, et lisaks piima rasvasisalduse-
le sõltub piima progesteroonisisaldus pii-
ma päritolust piimanäärmes, siit ka uued 
teadmised progesterooni imendumisest 
piima, selle jaotumisest piimanäärmes ja 
väljutamisest. Munasarjade endokrinoloo-
giaalastes uuringutes on tal õnnestunud 
välja selgitada mitmeid lehmade innatsük-
li sünkroniseerumist mõjutavaid tegureid 
ja näidata innatsükli sünkroniseerimise 
efektiivsuse sõltuvust looma ainevahetus-
likust seisundist inna sünkroniseerimise 
ajal. Andres Valdmann on olnud teeraja-
jaks piimakomponentide sisalduse abil 
karja tasandil munasarjahäirete esinemis-
sageduse ja tüüpide prognoosimisel ja 
näidanud suprabasaalse progesterooni 
mõju lehmade tiinestumisele.
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Andres Valdmanni praeguse uurimis-
töö peamiseks teljeks on kujunenud Eesti 
piimalehmade sigivuse languse põhjuste 
ja riskitegurite väljaselgitamine. Aastate 
jooksul saadud uurimistulemused paljude 
faktorite nagu näiteks keskkond, tõug, too-
dang, negatiivne energiabilanss ja looma 
tervislik seisund mõjust lehmade muna-
sarjafunktsioonile, tiinestumisele ja ema-
kakeskkonnale on suunanud teda otsima 
tegurite vahelisi seoseid. Nende teadmine 
ja arvestamine on tulevikus piimalehma-
de sigivuse parandamise oluliseks eeldu-
seks. Andres Valdmann teeb uurimistööd 
suure järjekindluse ja põhjalikkusega, te-
gemata kompromisse töö kvaliteedi osas. 
Selle tulemusena on ta viimastel aastatel 
jõudnud innovatiivsete lahendusteni ema-
kapõletike diagnoosimisel, võttes kasu-
tusele tsütoloogilise meetodi. Meetodi 
väljatöötamise käigus töötati ühtlasi välja 
uudne seade emakast proovide võtmi-
seks, millele on praeguseks välja antud 
patent.

Andres Valdmann on avaldanud ligi 70 
teadusartiklit, neist üle 20 on ilmunud rah-
vusvahelistes teadusväljaannetes. Ta teeb 
tihedat rahvusvahelist koostööd, osaleb 
paljudes teadus- ja kõrgharidusalastes ot-
sustuskogudes, juhib veterinaarmeditsiini 
ja toiduteaduse doktoritööde kaitsmisko-
misjoni tööd, juhendab doktoritöid.

Andres Valdmann teeb suure pühendu-
misega oma tööd, kuid ta ei ole töönar-
komaan. Tema elus on tähtsal kohal pere, 
loodus, Lätimaa suvekodu, sõbrad ja mit-
med hobid. Nii mõnelgi sõbral ja kolleegil 
on õnnestunud nautida tema kokakunsti 
hõrgutisi.

Kolleegid hindavad Andrese sihi- ja põ-
himõttekindlust, laia silmaringi, raudset 
loogikat, abivalmidust, heatahtlikkust ja 
sõbralikkust.

Soovime heale kolleegile edu valitud 
tee jätkamisel, palju jaksu, tervist ja 
päikest!

Ülle Jaakma 
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Loomaarst muigab (2)

Madis Aidnik

Minu tudengiaeg langes eelmise sajandi 
kuuekümnendate teise poolde, mida hil-
jem on ka nõukogudeaegseks kuldperioo-
diks nimetatud. Nii palju kui inimesi, nii 
palju ka arvamusi. Hruštšovi-aegne sula 
võttis kahtlemata räigemad pidurid maha, 
kuid mõtleva inimese jaoks oli totrusi veel 
küll ja küll. Üheks imedemaaks olid üliõpi-
laste ühiselamud. Mees- ja naisüliõpila-
sed pidid elama eraldi ühikates. Moraali 
kehtestatud reeglite üle kontrolli teosta-
miseks tegid ootamatuid reide ühikatesse 
rektoraadi, komsomoli, ametiühingu ja 
teaduskondade õppejõudude esindajad. 
Koomilised olukorrad tekitasid nii mõnegi 
mällu sööbinud loo.

•	 Ühikasse saabunud kontrollkomisjon 
on suletud toa ukse taga. Koputusele 
vastab toas olev tudeng: „Pole mõtet 
koputada, kedagi pole kodus.“

•	 Arusaamatutel põhjustel oli ühikatu-
bades keelatud toiduainete hoidmine 
ja söömine. Järjekordne komisjon on 
sattunud tudengi peale, kes isukalt toas 
võileiba sööb. Küsimusele „Mis te tee-
te?“, vastab tudeng „Sita jätku!“

•	 Riiklikul tasandil oli jõulupühade tähis-
tamine tabu. Jõulukuuse toomine ühi-
kasse oli eriti suur patt. Jaama tänava 
ühikas ringles aastast aastasse lugu: 
„Mõista, mõista, mis see on: Jaama 
intris voodi all, neli jalga ja kaks kätt.“ 
Õige vastus oli: jõululaupäeval otsivad 
EPA kompartei sekretär Kuld ja haldus-
direktor Hunt tudengi voodi alt jõu-
lukuuske. Uba oli selles, et kummalgi 
mehel puudus üks käsi.

•	 Inimkonna igavene probleem on olnud 
mõne kaaskodaniku hättasattumine üle-
liigse käraka tarbimise tõttu. Ei ole selle 
patuta ka tudengid olnud. Nõukogude-
aegne üliõpilane võis ennast puupal-
jaks juua, kuid asi läks kehvaks siis, kui 
kainestusmajja sattusid. Miilitsast tuli 
ülikooli ametlik teade ja sellele järgnes 

kas eksmatrikuleerimine või parimal 
juhul rektori käskkiri sanktsioonidega. 
Halenaljaka loo oma seiklusest rääkis 
minust aasta ees loomaarstiks õppinud 
Jaan Lind (nüüd manalamees). Pärast 
pitsitõstmist koos sõbrast kolhoosiesi-
mehega oli vaja Jõgevalt Tartusse sõita. 
Perroonilt olid miilitsad aga Jaani „soo-
laputkasse“ pistnud. Ametlik teade jõu-
dis lõpuks kursusejuhendaja professor 
Elmar Vau kätte. Professor oli siis talle 
omase laia joonega nelja silma all asja 
lahendanud järgmiselt. Esimene küsi-
mus oli: „Miks sa miilitsate eest ära ei 
jooksnud?“. Jass vastanud, et ta oli nii 
täis olnud, et parima tahtmisegi korral 
poleks ära joosta suutnud. Selle peale 
olevat professor käratanud: „Kuidas ei 
saanud? Mina tsaariajal jooksin karda-
voi eest purjus peaga telefoniposti ot-
sa. Sina oled aga täielik molu. Paber on 
nüüd siin ja mina pean sind karistama. 
Lasen selle käskkirja teha ja järgmine 
kord ära enam selliseid pabereid lase 
mulle saata.“

•	 Narva maanteelt ära kolimise käigus 
leidsin dekanaadi põrandalt kauaaegse 
sekretäri Linda Paimi käega viseeritud 
anonüümkirja aastast 1967, mis oli ad-
resseeritud Nooruse tn 1 asunud naiste 
ühiselamust EPA tollasele rektorile Min-
na Klementile. Esitan selle alljärgnevalt 
kirjaviisi muutmata.

Lgp. Klement.

Ma ei tea kellele sellist kirja kirjutada, 
seepärast kirjutan Teie nimele selle. Ta-
han lühidalt jutustada Nooruse tän. ühis-
elamu tütarlastest. Seda ühiselamut ei 
saa nimetada tema õige nimega kuna tü-
tarlapsed – üliõpilased ei oska endist lugu 
pidada. Pidevalt viibivad poisid ja ka abi-
elumehed Nooruse tän. tütarlaste juures 
ja nad on nõus sellega. On see lubatud? 
Kas mingit valvurit siis ei ole ja ei mingi-
sugust kontrolli ei käi. Need tütarlapsed 
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on peagi kuulsad üle Tartu. Mehed võivad 
tüdrukute tubadesse tormata kas või sü-
daööl? Kuid poiste ühiselamutes sellist 
korda pole. Möllatakse öö ja päev järele. 
Pidevalt on selline elu sääl. Näiteks möö-
dunud pühapäeva öösel 18. dets,. Veteri-
naariateaduskonna diplomandid jootsid 
poisse piiritusega ja see mürgel kestis es-
maspäeva õhtuni. Mõni mees ei saanud 
isegi loengutele. On see lubatud? Kas ei 
tuleks sellist korda ja lubadusi muuta, 
see on minu teada liig üliõpilastele. Selli-
sed meestearmastajad on ka zootehnikud 
II kursus. Poisid jutustavad ise kõik välja, 

see häbistab ka korralikke tütarlapsi, kui 
sinna mõni neist on veel jäänud. Kust võ-
tab üks diplomand piiritust? Sellest oleme 
huvitatud kõik meie noored ja korralikud 
tütarlapsed. Koletised on need tüdrukud, 
nad on huvitatud ükskõik millisest noor-
mehest. Au – seda nemad ei mõista ja 
neil seda pole. Meil oli häbi. Loodame, et 
karistate selliseid ja sulgete uksed, olgu 
öörahu. Sulgeda uksed poistele ja orga-
niseerida väljastpoolt kontroll. Kes kätte 
satub seda häbistada EPA ajalehes.

Kaaskannatajad.
(Järgneb)
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Raamat “Toiduainetööstuse tootmishügieen”

Mati Roasto

EMÜ VLI toiduhügieeni osakonna juhataja

Mitte kunagi varem pole nii suurt huvi 
tuntud toidu kvaliteedi ning ohutuse vas-
tu kui tänapäeval, sest inimesed on teadli-
kumad nii toiduga seonduvatest ohtudest 
kui tervisliku toitumise rollist elukvalitee-
di tagamisel. Sellegipoolest haigestub 
nt Ameerika Ühendriikides igal aastal 76 
miljonit inimest toidust tingitud haigus-
tesse, kellest 325 000 vajavad haiglaravi 
ja ligikaudu 5 000 sureb; haiguspuhan-
gute ja haigestumiste rahaline kahju jääb 
hinnanguliselt vahemikku 10-83 miljardit 
USA dollarit. Euroopa Toiduohutusameti 
andmetel registreeriti Euroopa Liidus nt 
2008. aastal 5 332 toidu-
mürgistusega seonduvat 
haiguspuhangut, kus hai-
gestus 45 622 inimest, 
kellest 6 230 vajas haigla-
ravi ning 32 suri.

Eesti Maaülikooli ve-
terinaarmeditsiini ja loo-
makasvatuse instituudi 
toiduhügieeni osakonna 
initsiatiivil on Eesti toi-
duainetööstuste vajadusi 
arvestades trükivalmis 
saanud uus raamat „Toi-
duainetööstuse tootmis-
hügieen” (392 lk.), mis 
on loogiline järg toidu-
hügieeni osakonna õppejõudude poolt 
varem avaldatud raamatutele „Toiduhü-
gieen ja -ohutus” (2004) ning „Valdkon-
di toiduteaduses” (2006). Kõik eelmaini-
tud raamatud osutavad selgelt faktile, et 
Eesti Maaülikooli toiduhügieeni osakond 
on Eestis toidu- ja tootmishügieeni kom-
petentsi keskuseks. Eeltoodu eeldab ka 

aktiivset õppe- ja teadustööd. Käesoleva 
raamatu on kirjutanud toiduhügieeni ja -
ohutuse, toiduteaduse ja toiduainete teh-
noloogia, veemajanduse ning tööohutuse 
valdkondade õppejõud ning spetsialistid. 
Peatükkide kirjutamisel tehti koostööd 
EMÜ erinevate instituutide ning osakon-
dade õppejõudude, Veterinaar- ja Toidu-
ameti spetsialistide ning EMÜ vilistlastest 
kolleegidega tööstustest. Raamatus käsit-
letakse väga erinevaid tootmishügieeniga 
seotud valdkondi ning autorid on kirju-
tamisel lähtunud nii tootmishügieeni ja 
toiduainete mikrobioloogia üldteooriast 

kui oma praktilistest töö-
kogemustest. Lühidalt 
võiks öelda, et toiduaine-
tööstuse tootmishügieen 
on ettevõtte strateegia, 
mille eeskujuliku ra-
kendamisega tagatakse 
kvaliteetsete ja ohutute 
toodete tootmine, tööt-
lemine, turustamine ja 
tarbimine. Tuleb meeles 
pidada, et toiduhügieeni 
ja -ohutuse ning heade 
tootmistavade printsiipe 
peab järgima kõikides 
toidu tootmise ja tööt-
lemise etappides alates 

põllult kuni toidulauani.
Raamatu koostajad avaldavad tänu 

Eesti Maaülikooli avatud ülikooli ja Halo 
kirjastuse sõbralikule kollektiivile, kes aita-
sid kaasa raamatu avaldamisele. Täname 
Põllumajanduse Registrite ja Informat-
siooni Ametit ning Maaelu Arengu Euroo-
pa Põllumajandusfondi.

Tootmishügieen on  üks kriitilisemaid etappe tagamaks 
toiduohutust ja -kvaliteeti kogu toiduahela ulatu-
ses. Vaatamata Euroopa Liidu kõrgetele standarditele, 
mäletame lähiminevikust ulatuslikke dioksiinisaasteid 
ja näiteks hiljutist Shiga-toksiini produtseeriva E. coli
tüvede poolt põhjustatud haiguspuhangut, mis kinni-
tavad, et ka väikene kõrvalekalle või inimlik eksimus 
toidu tootmisel, töötlemisel ja turustamisel võib tuua 
kaasa tohutu majandusliku kahju ning raskematel juh-
tudel põhjustada ka surmajuhtumeid. Toiduohutust ei 
taga pelgalt riigi või ettevõtete poolt kehtestatud nor-
mid, vaid sügavam arusaamine, milleks nende raken-
damist nõutakse.

Käesolev raamat on tänuväärseks abiliseks  nii toidu-
käitlejatele, järelevalveametnikele kui üliõpilastele.

Ago Pärtel
Veterinaar- ja Toiduamet
Peadirektor

Mati Roasto
Marko Breivel
Priit Dreimann
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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
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