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mükotoksiinide toime lemmikloomadele

josef böhm ja Ebrahim Razzazi-Fazeli

Söötmisteaduse Instituut, Veterinaarse Rahvatervise Osakond, Viini Veterinaarme-
ditsiini Ülikool, Austria

sissejuhatus
Lemmikloomadeks loetakse kõiki loo-
mi, keda peetakse tubastes tingimistes 
nagu koeri, kasse, puurilinde, küülikuid, 
merisigu ja naaritsaid. Viimastel aastatel 
on lemmikloomade pidamine arenenud 
riikides üha populaarsemaks muutunud. 
Mükotoksiinide toimet on uuritud palju-
del loomaliikidel, kuid peamiselt labor- 
ja farmiloomadel. Ainult vähesed uurin-
gud on sooritatud lemmikloomadega. 
Kuid on alust arvata, et ka lemmikloo-
madele antavad söödad võivad sageli 
mükotoksiinidega saastunud olla, mil-
lest tuleneb risk nende haigestumiseks 
mükotoksikoosidesse. Käesoleva kirju-
tise eesmärgiks on tutvustada lugejaid 
seni teadaolevate andmetega lemmik-
loomade mükotoksiinidega kokkupuutel 
tekkivate ohtudega.

Aflatoksiin

Aflatoksiinid on Aspergillus perekonna 
seente Aspergillus parasiticus ja Asper-
gillus flavus poolt produtseeritavad 
toksilised sekundaarsed metaboliidid. 
Need põhjustavad paljude loomaliikide 
ja inimese haigestumist üle kogu maa-
ilma. Aflatoksiinide tugeva toksilisuse 
ja kantserogeensete omaduste tõttu on 
neid toksiine väga põhjalikult uuritud. 
Aflatoksiinid avastati eelmise sajandi 
60ndate aastate algul, kui Inglismaal 
diagnoositi kalkunitel senitundmatu hai-
gus, mida algselt nimetati kalkunite X 
haiguseks.

Aga juba enne seda, viiekümnendatel 
aastatel, oli teatatud koerte massilisest 
haigestumisest raske maksapatoloogia-
ga kulgevasse haigusesse, mida siis ni-
metati X hepatiidiks. Haiguse etioloogia 
oli tol ajal teadmata, kuid tekkinud mak-
sakahjustused sarnanesid nendele, mis 
tekkisid sigadel hallitusseentega saas-
tunud maisi söötmise tagajärjel tekkiva 

toksikoosi korral ja kliinilised tunnused 
sarnanesid nendele, mis tekkisid hiljem 
aflatoksikoosiks tunnistatud seisundi 
korral. Hiljem selgus põhjuslik seos af-
latoksiinide ja maksakahjustuste vahel 
ning tehti eksperimentaalselt kindlaks 
koerte vastuvõtlikkus aflatoksikoosile.

Peale äkksurma ja raske maksapato-
loogia iseloomustavad ägedat aflatok-
sikoosi kassidel ja koertel üldine uima-
sus, oksendamine, suurenenud janu ja 
polüuuria.

Aflatoksiinide suhtes kõige tundli-
kumaks on lemmikloomadest küüli-
kud. Toksiini LD50 neile on 0,4 mg/kg 
kehakaalu kohta. Sõltuvalt loomade 
vanusest on surmavaks aflatoksiini ko-
guseks koertele ja kassidele vastavalt 
0,5–1 mg/kg ja 0,3–0,6 mg/kg. Loomad 
surevad kolme päeva jooksul. Sellistel 
loomadel on maks mõõtmetelt suure-
nenud, täheldatakse intravaskulaarset 
dissemineerunud koagulatsiooni ja ve-
revalumeid soole limaskestas. Alaägeda 
aflatoksikoosi korral (toksiini manustati 
kahe-kolme nädala jooksul doosis 0,5–
1 mg/kg) muutusid koerad ja kassid le-
targiliseks, anorektiliseks ja ikteeriliseks. 
Sellele järgnesid mõnikord disseminee-
runud intravaskulaarne koagulatsioon ja 
surmlõpe.

Kroonilise aflatoksikoosi korral, mis 
saavutati toksiini manustamisega doo-
sis 0,3 mg/kg kuue-kaheksa nädala 
jooksul, tekkisid koertel ja kassidel sa-
mad kliinilised tunnused kui alaägeda 
toksikoosi korral, kuid kõige ilmekamaks 
kliiniliseks tunnuseks oli ikterus. Krooni-
lise alfatoksikoosi korral täheldati mak-
sa histoloogilisel uurimisel ulatuslikku 
fibroosi, mis oli tingitud aflatoksiini tok-
silisest toimest maksarakkudele paljudel 
loomaliikidel, kaasa arvatud koerad.

Eksperimentaalselt provotseeritud af-
latoksikoosi korral täheldatakse koertel 
sageli isu puudust, uimasust, kurtumust 
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ja ikterust. Rinna ja kõhuõõnes olid ula-
tuslikud subseroossed ja limaskestaalu-
sed verevalumid, maks oli kollaka vär-
vusega, sapipõie seinas, pankreases, 
neerudes, tüümuses, südamelihases ja 
neerupealistes täheldati nekroosikol-
deid ja verevalumeid. Histoloogilisel 
uurimisel täheldati maksas ägeda põle-
tiku tunnuseid, fibroosi, maksarakkude 
nekroosi, rasvväärastust, sapijuha laie-
nemist. 

Aflatoksikoosi puhangud

1975. a kirjeldati kolme Aspergillus 
flavus’ga saastunud leiba söönud koera 
surmaga lõppenud haigestumist. Leib 
sisaldas 6,7 ppm aflatoksiini. Kahe koe-
ra okses leiti aflatoksiini koguses vasta-
valt 100 ja 40 ppm.

1977. a teatati koerte massilisest hai-
gestumisest maksahaigusesse koera-
kasvanduses. Haigetel koertel täheldati 
isupuudust, uimasust, polüuuriat, suu-
renenud janu, ikterust ja hemorraagilist 
diateesi. Hemorraagilise kriisiga seotult 
täheldati trombotsütopeeniat, hüpofib-
rinogeemiat, fibrinogeeni laguproduk-
tide suurenemist, tromboplastiini akti-
veerumisaja pikenemist. Aflatoksikoosi 
diagnoos leidis kinnitust toksiinide si-
salduse kindlaks tegemisega koertele 
antud söödas. Lahangul leiti alaägedale 
hepatiidile viitavaid tunnuseid.

1986. a kirjeldati jahikoerte massilist, 
suure suremusega lõppenud haiges-
tumist. Kliiniliselt täheldati koertel isu 
puudust, uimasust ja ikterust. Laboruu-
ringutel leiti toksilisele hepatiidile, bili-
rubiuuriale ja aneemiale viitavaid tun-
nuseid. Diagnoosi kinnitas aflatoksiin B 
kindlaks tegemine kudedes.

1987. a teatati kümne koera haiges-
tumisest LAVs. Ühel juhul oli tegemist 
ägeda, seitsmel, alaägeda ja kahel kroo-
nilise mürgistusega. Koertelt pärit pato-
loogilise materjali uurimisel leiti maksa 
rasvväärastust, sapijuhade nekroosi 
regeneratsiooni ja proliferatsiooni, sa-
pi kumuleerumist sapijuhades. Suurtes 
maksa sapikäikudes leiti fibroplastoosi-
le, mükoiddegeneratsioonile, nekroosi-
le ja segmentaarsele atroofiale viitavaid 

muutusi. Kõigi kümne koera maks oli 
rasvväärastunud, nelja koera maksas 
esines sapi kumuleerumine, maks oli 
erineval määral sidekoestunud. Makro-
skoopilisel uurimisel täheldati veel ikte-
rust, aneemiat, astsiiti, hüdrotooraksit, 
hüdroperikardiiti, anasarkat, kopsuödee-
mi, gastro- enterorhaagiat ja nefroosi.

Aflatoksikoosiga kaasnev suur hai-
gestumus ja suremus ning sümptomaa-
tilise ravi ebaefektiivsus sunnib koera-
omanikke pöörduma loomakliinikute ja 
diagnostiliste laborite poole. Iga toksili-
se hepatiidi kahtluse korral tuleb vahe-
tada kohe koertele antav sööt.

Vastandina koertele ei ole kirjeldatud 
ühtegi aflatoksikoosi massilist puhke-
mist kassidel. Selle põhjuseks võib olla 
asjaolu, et kassitoidud on valmistatud 
peamiselt liha baasil (umbes 70%) ja 
vähemal määral taimsel baasil (30%).

Viimasel ajal kehtestatud range kont-
roll lemmikloomadele mõeldud söötade 
tööstuslikul tootmisel on olulisel määral 
vähendanud söötade aflatoksiinidega 
saastumise riski ja viimastel aastatel on 
teatatud ainult aflatoksikoosi üksikjuhtu-
dest koertel.

Lemmikloomade söötade saastu-
mine aflatoksiinidega

2001. a uuriti Mehhikos 35 koerte ja 
kasside söödaproovi aflatoksiinide si-
salduse suhtes. Selgus, et kõige enam 
saastunuks söötade komponendiks oli 
mais. Samal aastal uuriti ka Argentiinas 
koertele ja kassidele mõeldud söötade 
mükofloora sisaldust. Selgus, et need 
olid saastunud kümnesse seenepere-
konda kuuluvate seentega, lisaks veel 
Mycelia sterilia. Kõige domineeriva-
maks oli Aspergillus perekond (62% 
söödaproovidest), millele järgnesid pe-
rekondade Rhizopus (48%) ja Mucor 
(38%) seened. Aspergillus perekonna 
seentest omakorda prevaleeris Asper-
gillus flavus, millele järgnesid Aspergil-
lus niger ja Aspergillus terreus. Järg-
nevad suuremad saaste põhjustajad 
olid Mucor racemosus, Mucor plumb-
us ning Mucor globosus. Mitmed neist 
söötadest isoleeritud seened olid või-
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melised produtseerima tugevatoimelisi 
mükotoksiine ja nii kujutasid nendega 
saastunud loomasöödad endast suurt 
ohtu koerte tervisele. Üheks oluliseks 
söötade seenetoksiinidega saaste välti-
mise võtteks on nende säilitamine alla 
10% niiskusesisaldusega keskkonnas.

2002. a uuriti Brasiilias lemmikloo-
madele (koerad, kassid puurilinnud) 
antavaid söötasid aflatoksiinisisalduse 
suhtes. Selgus, et uuritud sajast sööda-
proovist osutus 12 aflatoksiiniga saastu-
nuks. Saasteaste kõikus vahemikus 15-
374 µg/kg. Kõik maapähklit sisaldanud 
söödad olid saastunud aflatoksiiniga.

2001. aastal teatati, et Texasest oste-
tud lindude söödaks mõeldud seemne-
te partii oli saastunud aflatoksiinidega. 
Peamiseks linnusöödakomponendiks 
oli seejuures mais. Saastunud söötade 
andmine põhjustas puurilindude suure 
suremuse.

ohratoksiin A

Ohratoksiin (OTA) on üks olulisemaid 
toksiine, sest see on äärmiselt toksili-
ne. See on hallitusseente Aspergillus 
ochraceus’e ja Penitsillum verrucosum’i 
sekundaarne nefrotoksiline sekundaar-
ne metaboliit. Ohratoksiin on laialt levi-
nud Euroopas ja Põhja-Ameerikas loo-
masöötade loomuliku kontaminandina 
ja põhjustab sigadel nefropaatiat, mille 
tagajärjel neeru sirgtuubulid nekrotisee-
ruvad ja tekib soolte sidekoestumine.

Hagijakutsikad on osutunud väga 
tundlikuks ohratoksiini suhtes. Päevane 
toksiinikogus 0,2–0,3 mg/kg osutus sur-
mavaks manustatuna 10–14 päeva väl-
tel. Toksiini saanud kutsikatel täheldati 
järgmisi kliinilisi tunnuseid: isupuudus, 
oksendamine, tenesm, palavik, tonsilliit, 
verine kõhulahtisus, suurenenud janu, 
polüuuria, dehüdratatsioon, paralüüs, 
surmlõpe. Patoloogilised muutused olid 
seotud peamiselt neerude kahjustuste-
ga. Neerud olid aneemilised, tonsillid 
hüpereemilised, sooltesisaldis verese-
gune. Täheldati ka lümfisõlmede turset, 
hüpereemiat ja osalist nekroosi. Neeru-
de tuubulite epiteelirakud olid nekroti-
seerunud. Ultrastruktuursetest muutus-

test täheldati neerutuubulite rakkude 
endoplasmaatilise retiikulumi proliferat-
siooni ja dilatatsiooni.

Ohratoksiin A manustamine üksinda 
või koos tsitriiniga noortele hagijatele 
kahe nädala jooksul põhjustas juba ülal-
kirjeldatud muutusi, kuid nende toksii-
nide koos manustamine põhjustas suu-
remat suremust ja kliinilised tunnused 
olid reljeefsemad. Seega oli nendel tok-
siinidel koosmanustatuna sünergistlik 
toime.

1987. a teatati kutsikate kurtumis-
sündroomist Afgaani hurda kutsikatel, 
kes said OTA-ga saastunud piimapulbrit. 
Toksikoosi kliinilised tunnused ilmne-
sid juba mõne tunni pärast piimapulbri 
tarbimisest. Patoloogilised muutused 
lubasid esialgu kahtlustada herpesviiru-
sinfektsiooni. Arvatakse, et söötade ma-
dala OTA sisalduse korral võib tegemist 
olla ka mitmesuguste viiruste võimen-
dava toimega.

söötade saastumine ohratoksiiniga
1999. a uuriti Saksamaal liha ja liha-
saaduste saastumist mükotoksiinidega 
ning leiti, et sealiha, maks ja vere ve-
delad saadused olid sageli saastunud 
ohratoksiiniga. 2001. a avastati ohratok-
siin A 47% lemmikloomadele mõeldud 
toiduproovides (nii konserv- kui ka kuiv-
toidud), kuid korrelatsioon ohratoksiini-
koguste ja kassidel tekkivate neerukah-
justuste vahel puudus. Ka korduvuurin-
gud, mille korral leiti kasside neerudes 
ohratoksiini jääke, ei kinnitanud seost 
neerumuutuste ja sööda ohratoksiinisi-
salduse vahel.

Fusariumitoksiinid

trihhotetseenid
Kuigi aflatoksiine peetakse kõige olu-
lisemateks mükotoksiinideks, on vii-
masel ajal suurt tähelepanu pööratud 
ka fusariumitoksiinidele. Euroopas on 
põllumajandussaaduste saastumine Fu-
sarium perekonna seentega küllaltki tõ-
siseks probleemiks. Teraviljade saastu-
mine nendega sõltub paljudest asjaolu-
dest nagu õhutemperatuur, sademete 
rohkus, teraviljaliik. Fusariumitoksiinid 
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põhjustavad kahte rasket haigust – pea 
moondumist (ingl head blight) ja Cibe-
rella kõrva mädanikku (ingl ear rot)-, mil-
lega on seotud suur majanduslik kahju.

Trihhotetseen (TCT) on Fusarium 
perekonna hallitusseente sekundaarne 
metaboliit, millega teraviljad on sageli 
saastunud. Seda toksiini on leitud mai-
sist, odrast, nisust ja kaerast mõõduka 
kliimaga regioonides. Lemmikloomade-
le mõeldud kommertskuivsöödad või-
vad sageli olla saastunud trihhotetsee-
nidega. Keemilise koostise alusel jaga-
takse need mükotoksiinid kahte alam-
klassi. Nende imendumine organismis 
põhjustab kehakaalu langust, halveneb 
söötade väärindamine, loomad keeldu-
vad söömast ja oksendavad. Ohratok-
siin pidurdab valgusünteesi ja toimib 
immunosupressorina. Võrreldes B tüüpi 
toksiiniga on trihhotetseen A tugevama 
toksigeensusega. Need on dermatotok-
silise toimega ja põhjustavad soole li-
maskesta nekroosi ja verevalumite teket.

Kõige olulisemateks trihhotetseeni-
deks on deoksünivalenool (DON) ehk 
vomitoksiin, nivalenool (NIV), T-2 tok-
siin ja diatsetoksüstsirpenool (DAS). 
B-tüüpi trihhotetseenid nagu deoksi-
valenool (DON) põhjustavad peamiselt 
isupuudust ja oksendamist. Toksiin on 
termostabiilne ja talub söötade steri-
liseerimiseks kasutatavat 120-kraadi-
list kuumutamist. A-tüüpi toksiinid (T-2 
toksiin ja DAS) toimivad kahjustavalt 
nahka ja suu ning söögitoru limaskesti 
lindudel ja sigadel. Kõige toksilisemaks 
trihhotseteeniks on T-2 toksiin. See on 
põhjustanud nina ja ninakõrvaurgete 
limaskesta põletikku sigadel. Võrreldes 
B-toksiiniga, on A-toksiini immunotoksi-
lised omadused mõnevõrra nõrgemad.

1981. a korraldati katse, milles kassi-
dele manustati peroraalselt T-2 toksiini, 
et modelleerida võimalikku toksikoosi 
inimesel. Katsealustel kassidel tekkis 
krooniline, surmaga lõppev mürgistus, 
mis iseloomustus pantsütopeenia, he-
morraagilise diateesi, luuüdi aplaasia, 
hemostaasi pidurdumise, lümfoidkoe 
raskete kahjustuste ja histoloogiliste 
muutustega prolifereeruvates kudedes. 
Kliiniliselt täheldati kassidel oksenda-

mist, verist kõhulahtisust, üldist nõrkust, 
ataksiat, hingeldust, dehüdratatsiooni, 
kõhnumist ja isupuudust. Nii toksikoo-
si korral tekkivad kliinilised tunnused 
kui ka organites tekkivad patoloogilised 
muutused sarnanesid nendele, mis te-
kivad inimesel alimentaarse toksilise 
aleukia korral.

1989. a manustati koertele intrave-
noosselt diatsetoksüstsirpenooli (DAS) 
doosis 0–0,5 mg/kg. Katsealuste looma-
de vereproovid võeti pooletunnise inter-
valliga kaheksa tunni jooksul. Kaheksa 
tunni möödudes toksiini manustamisest 
koerad eutaniseeriti. Neilt võetud luuü-
diproove uuriti valgusmikroskoobiga. 
Täheldati luuüdi hepopoeetiliste rakku-
de mõõdukat kuni rasket kahjustumist. 
Neutrofiilide populatsioonis täheldati 
tuumanihet vasakule. Lümfotsüüdid 
olid asendunud noorvormidega. Sead 
olid toksiinile tundlikumad kui koerad ja 
tunduvalt tundlikumad kui veised. Kii-
re tervistumine ja toksiinijääkide madal 
kontsentratsioon lubavad oletada toksii-
ni kiiret metaboliseerumist organismis.

t-2 toksikoos küülikutel
1993. a uuriti T-2 toksiini toimet küüliku-
te munasarjade talitlusele ja mõnedele 
ainevahetusnäitajatele. Kaheksale Uus-
Meremaa valget tõugu suguküpsetele 
emastele küülikutele söödeti 32 päeva 
jooksul 100 g 284 ppb toksiinisisaldu-
sega nisu ja 50 g alfaalfa graanuleid. 
Kaks küülikut surid ja selle põhjuseks 
arvatakse olevad T-2 toksiini immuno-
toksiline toime. Seerumi alaniintransa-
minaasi- ja kreatiniinisisaldus olid suu-
renenud, koliinesteraasi aktiivsus aga 
vähenenud. Täheldati ka maksarakkude 
mõõdukat kahjustumist. Munasarjades 
morfoloogilisi muutusi küll ei tähelda-
tud, kuid vere progesteroonisisaldus oli 
siiski muutunud. Järeldati, et selle mük-
otoksiini sisaldus küülikute söödas võib 
mõjutada suguhormoonide sünteesi.

deoksüniivalenooli toksikoos kas-
sidel ja koertel
Deoksünivalenool ja teised trihhotetsee-
nid on osutunud äärmiselt toksigeense-
teks nende sisaldumise korral söötades. 
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Väikestes doosides põhjustavad need 
subletaalse toksikoosi, mille korral vä-
henevad juurdekasvud, loomad oksen-
davad, tekib kõhulahtisus. Arvatakse, 
et selle toksikoosi korral pidurdub pro-
teiinide süntees ja sellega kaasneb rak-
kude apoptoos. Kliiniliselt täheldatakse 
oksendamist, verist kõhulahtisust, isu-
kadu ja kurtumist. Loomuliku toksikoosi 
kohta andmed puuduvad.

Tehhotetsetiinimürgistuse korral puu-
duvad spetsiifilised kliinilised tunnused. 
Diagnoosi kinnitab toksiini avastamine 
söötades. Toksikoosi kliinilised tunnu-
sed kaovad kiiresti toksiiniga saastunud 
söötade kõrvaldamise korral.

1999. a korraldati katse, milles sööde-
ti deoksünivalenooli koertele ja kasside-
le. Toksiinidoosi 4,5 mg/kg korral vähe-
nes oluliselt söötade võtmine. Söötade 
suurema toksiinide sisalduse korral (8 ja 
10 mg/kg) tekkis koertel oksendamine. 
Sama täheldati ka kassidel.

deoksünivalenoolimürgistus naa-
ritsatel
Katsed, kus naaritsatele söödeti toksiini-
ga saastunud sööta lubavad järeldada, 
et naaritsad on toksiini suhtes sama-
tundlikud kui sead ja tundlikumad kui 
kanatibud.

Zearalenoon

Zearalenoon (ZEA) on Fusarium’i pere-
konna seente sekundaarne metaboliit, 
millel on östrogeenne toime. Eriti tund-
likud selle mükotoksiini suhtes on sead, 
kellel tekivad tõsised sigimishäired.

ZEA östrogeenset toimet on tähelda-
tud ka merisigadel ja küülikutel. Koertel 
vähenes toksiini toimel kollakehade arv 
munasarjades. Uurimused toksiinisi-
salduse kohta sigadel, kellele söödeti 
toksiini doosis 1,3 mg/kg, selgitasid, et 
lihaste toksiinisisaldus oli 13 µg/kg. ZEA 
tähtsus koerte ja kasside toidus pole 
veel selge.

Zearalenoonitoksikoos naaritsatel
Uuriti toksiini toimet emasloomade su-
guelunditele. Selgus, et toksiini doosis 
20 mg/kg saanud emasloomadest tii-

nestus ainult 25%. Lahangul täheldati, 
et nende emakas oli välja veninud ja 
sisaldas kaseoosselt lagunenud looteid. 
Histoloogilisel uurimisel leiti endomeet-
riumi mõõduka või raskekujulise hüper-
plaasia, emaka atroofia, endometriidi, 
metriidi ja püomeetra tunnuseid. Follii-
kulid munasarjades olid atrofeerunud ja 
degenereerunud.

moniloformiini toime naaritsatele

1999. a uuriti moniloformiini intraperito-
neaalse manustamise mõju naaritsatele. 
Toksiin ekstrahheeriti Fusarium fujikuroi 
kultuurist ja manustati emastele naarit-
satele doosis 1,3–3,2 mg/kg. Selgus, et 
toksiin kahjustas südamelihast, Südame 
parem pool venis välja. Elektronmikro-
skoopilisel uurimisel täheldati südame 
lihaskiudude, mitokondrite ja tuuma 
ultrastruktuurseid muutusi. Rakuvälise 
kollageeni ladestumine oli suurenenud. 
Arvatakse, et naaritsad on selle müko-
toksiini suhtes kõige tundlikum looma-
liik ja toksiini märklaudorganiks on neil 
süda.

tremorogeensed mükotoksiinid 
(penitrem A, rokvefortiin)

Tremorogeensed mükotoksiinid on in-
dooli alkaloidid, mida produtseerivad 
perekondade Penicillum, Aspergillus ja 
Claviceps seened. Nad toimivad toksi-
liselt kesknärvisüsteemile. Penitrem A 
ja rokvefortiin on olulisemad tremorog-
eensed mükotoksiinid, mis põhjustavad 
väikeloomade haigestumist. Tremorog-
eensete mükotoksiinide produtseerija-
teks on Penicillum perekonna erinevad 
seened: P. crustosum, P. roqueforti ja P. 
cyclopium. Neid seeni on isoleeritud hal-
litusjuustudest ja hallitanud söötadest.

Penicillum roqueforti on kindlaks teh-
tud sinihallitusjuustust ja teistest orgaa-
nilistest ainetest.

Penitremi intraperitoneaalne manus-
tamine koertele doosis 0,5 mg/kg põh-
justas neil ägeda treemori ja surma. 
Penitremi manustamine koertele doosis 
0,13 mg põhjustas neil 30 minuti möö-
dudes ägeda treemori, kuid see möödus 
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ja loomade normaalne tervislik seisund 
taastus täielikult. Lihaste värinad tekki-
sid koertel ka penitrem A peroraalse 
manustamise korral doosis 0,18 mg/kg.

1988. a kirjeldati ägedat lihaste väri-
naga kulgevat haigestumist siberi laikal, 
kes oli söönud hallitama läinud kotletti. 
Toidu jäätmetest isoleeriti Penicillum 
crustosum ja selle toksiin penitrem. 
Tremorogeensed mükotoksiinid imen-
duvad seedetraktist ja elimineeruvad 
sapiga. Selle korduv retsirkuleerimine 
organismis võib paranemisperioodi pi-
kale venitada.

Penitrem on lipofiilne molekul ja on 
seetõttu võimeline läbima vere-aju 
barjääri ning intensiivistama atsetüül-
koliini sünteesi. On kindlaks tehtud, et 
penitrem A on glütsiini sünteesi antago-
nist ja võib asendada gammaaminobu-
tüürhapet. Mürgistuse tunnused koertel 
tekivad juba poole tunni jooksul saastu-
nud sööda söömisest. Toksikoosi kliini-
listeks tunnusteks on nõrkus, lihasvärin, 
ärritatavuse suurenemine, lihaste jäikus, 
hüperaktiivsus ja vahel palavik. Lihas-
konna hüperaktiivsusele võib järgneda 
kurnatus. Haiguse korral on täheldatud 
veel palavikku, dehüdratatsiooni, seeru-
mi aminotransferraasi ja kreatiinkinaasi 
sisalduse suurenemist. Närvinähtudele 
võib sageli eelneda oksendamine.

Penitremi toksikoosi kahtluse korral 
tuleb diferentsiaaldiagnostiliselt arves-
tada mürgistusi strühniini, metalde-
hüüdi, brometaliini, fosfororgaaniliste 
ühendite, karbamiidide, metüülksantiini, 
püreltroidide ja kloreeritud hüdrokarbo-
naatidega. Tremorotoksiine on võimalik 
määrata oksest, mao loputusvedelikust, 
maosisaldisest ja sapist. Mürgistuse 
korral soovitatakse loomale teha mao-
loputus ja anda antiemeetikume. Nagu 
teiste toksikooside korral on näidustatud 
ka aktiivsöe manustamine. Aluse-happe 
vahekorra tasakaalustamiseks soovita-
takse kasutada naatriumbikarbonaati.

mürgistusjuhtumid

1979. a teatati kahe Austraalia lamba-
koera, kes olid söönud hallitanud juustu, 
haigestumisest. Juust oli kaetud Penicil-

lum crustosum’i sinakasroheliste koloo-
niatega. Hiirtel ja koertel, kellele söödeti 
juustuproovist isoleeritud seente kul-
tuuri, tekkis lihaste värin. Tehti kindlaks, 
et haigestumise põhjuseks oli penitrem 
A. See mükotoksiin põhjustab lihaste 
värinaid, konvulsioone, lamamajäämist. 
Penitremi toimemehhanismi kohta on 
pakutud erinevaid hüpoteese. Sõltuvalt 
toksiini kogusest tekivad koertel mür-
gistuse järgmised kliinilised tunnused: 
kerge mürgistuse korral 2–3 tundi kes-
tev lihaste värisemine ja ataksia. Raske 
mürgistuse korral tekivad koertel kram-
bid ja surmlõpe või taastub normaalne 
närvitalitlus paari päeva jooksul. Pato-
loogilistest muutustest on kirjeldatud 
verevalumeid kõhuõõne organites ja 
nekroosikoldeid maksas. Mõnel juhul on 
toksikoosiga koertel tekkinud ka palavik.

Spetsiifilise toimega antidootikumi 
penitremi vastu veel ei tunta. Ülemää-
rase motoorse aktiivsuse ja krambihoo-
gude leevendamiseks soovitatakse ka-
sutada fenobarbitaali. Vedeliketeraapia 
ja lühiajaline kortikosteroidide manus-
tamine võivad toimida šokivastaselt ja 
rakumembraani stabiliseerivalt. Ägeda 
neuroloogilise sündroomiga seonduvat 
organismi ülekuumenemist on võima-
lik leevendada rahustite manustami-
se ja külma vee vannidega. Penicillum 
ja Aspergillus perekonna seened on 
osutunud kõige sagedamini kodustest 
külmkappidest ja riknenud toiduainetest 
isoleeritavateks seenteks.

tsüklopiasoonhape

Teine Aspergillus flavus’st isoleeritud 
mükotoksiin, tsüklopiasoonhape (CPA), 
on põhjustanud koertel erineva raskus-
astmega mürgistust. Toksiini peroraalse 
manustamise korral 90 päeva jooksul 
doosides 0,05, 0,25, 0,5 ja 1,0 mg/kg 
surid kõik toksiini suuri koguseid saa-
nud koerad. Toksikoosi kliinilised tunnu-
sed tekkisid ajavahemikus 2–44 päeva 
alates toksiini manustamisest. Koertel 
täheldati isupuudust, oksendamist, kõ-
hulahtisust, palavikku, dehüdratatsiooni, 
kõhnumist ja KNS depressiooni. See-
detrakt oli koertel kogu ulatuses põle-
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tikus, limaskest kaetud verevalumite ja 
nekroosikolletega. Toksikoosiga koertel 
on kirjeldatud ka neeruinfarkte, nekro-
tiseeruvat epididümiiti ja ulteratiivset 
dermatiiti. Mikroskoopilistest muutus-
test leiti lümfoidorganite nekroosi, vas-
kuliiti, haavandumist, karüomegaaliat 
erinevates organites ja soole limaskes-
ta epiteelirakkude mitootilise aktiivsu-
se vähenemist. Haavandite ja nekroosi 
põhjuseks olid vereringehäired. Hema-
toloogilisel uurimisel täheldati leukot-
sütoosi, neutrofiiliat, lümfotsütopee-
niat, momotsütoosi ja seerumi aluse-
lise fosfataasi aktiivsuse suurenemist.

Petuliin ja penitsilliinhape

Patuliini ja penitsilliinhapet produtsee-
rivad Penicillum ja Aspergillus pere-
kondade seened, mida sageli leitakse 
hallitanud söötades (toiduainetes) ja 
juustudes. Patuliini on leitud riknevates 
puuviljades, õunamahlas ja hallitanud 
leivas. On uuritud patuliini toksilisust ja 
koostoimet penitsilliinhappega koertel. 
Selgus, et kõige tundlikemaks organi-
teks toksiinile olid kopsud ja maosoo-
letrakt. Kliiniliselt täheldati toksikoosiga 
koertel vereseguse okse eritumist, kõ-
hulahtisust, üldist uimasust ja kopsu-
turset, kui penitsilliinhapet manustati 
koertele doosis üle 10 mg/kg. Koertel, 
kellele manustati ainult penitsilliinha-
pet, toksikoosi erilisi kliinilisi tunnuseid 
ei täheldatud. Järeldati, et patuliinil ja 
penitsilliinhappel on koos manustatuna 
sünergistlik toime.

Lemmikloomadele antavate söö-
tade saastumine mükotoksiinide-
ga

1997. a uuriti üle 100 lemmikloomade 
söödaproovi mükotoksiinide sisalduse-
le. 35 proovi olid pärit teraviljadel ba-
seeruvatest kasside ja koerte söötadest, 
125 proovi linnutoidust ja 15 proovi 
metslindudele mõeldud söötadest. Kõik 
söödad uuriti aflatoksiinide B1, B2, G1 
ja G2 ja ohratoksiini sisalduse suhtes. 
Kakskümmend proovi nendest uuriti 
samuti fumonisiinide B1 ja B2 sisaldu-

sele. Selgus, et 84% söötades ei lei-
tud mükotoksiine määratavas koguses. 
Väikses koguses leiti aflatoksiin B1 ühes 
kassitoidus ja 370 µg/kg koguses maa-
pähkli baasil valmistatud metslindude 
toitmiseks mõeldud söödas. Ohratok-
siini leiti 10% uuritud söödaproovides, 
kuid väheses koguses. Kõige suurem 
kontsentratsioon, 7 µg/kg, leiti lindu-
dele mõeldud söödas. Fumonisiini leiti 
uuritud kahekümnest proovist kuues. 
Maksimaalne toksiinikogus, 750 µg/kg 
esines kassitoidu proovis. Lemmikloo-
matoitude saastumine fumonisiiniga on 
veel selguseta. Uuriti ka viie koeratoi-
du saastumist hallitusseentega. Nende 
säilitamisel niiskes keskkonnas tähelda-
ti visuaalselt saastet hallitusseentega. 
Predomineerivateks seenteks osutu-
sid perekondade Penicillum, Eurotium 
ja Aspergillus seened. Aflatoksiine ja 
saastet OTA-ga söödaproovide uurimi-
sel ei täheldatud.

Uuriti proove linnusöötadest, mille 
korral oli tekkinud kahtlus, et need on 
puurilindudele toksilised. Leiti, et need 
sisaldasid aflatoksiin B1 15–20 ng/g. 
Selgus, et putukatega saastunud toidud 
sisaldasid trihhotetseene, nivalenooli 
ja DAS-i. Kõikidel juhtudel osutus mü-
kotoksiinidega saastunud sööda kõrval-
damine efektiivseks loomade tervisliku 
seisundi taastamisel.

tungaltera alkaloidid

Seen Claviceps purpura produtseerib 
kolme tähtsat alkaloidi: ergotiini, ergo-
tamiini ja ergotoksiini. Selle seenega 
võivad saastuda paljud teraviljad, eriti 
aga rukis ja nisu. Toksikoosi korral te-
kib perifeersete kapillaaride ahenemine 
ja tromboseerumine, mis oluliselt kah-
justab jäsemete perifeerseid osi. Kroo-
nilise mürgistuse korral võivad tekkida 
närvinähud.

1997. a teatati kodukarnivooride in-
toksikatsioonist tungaltera alkaloidide-
ga ja avaldati arvamust, et nendel tok-
siinidel on oluline roll düsautonoomia 
sündroomi tekkes rebastel. Haigestu-
nud loomadel tekkis perifeersete vere-
soonte ahenemise tagajärjel jäsemete 
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distaalsete osade gangreen, suurenes 
vere hüübivus, tekkisid verevalumid. 
Emasloomadel tekkis agalaktia. Krooni-
lise mürgistuse korral tekkisid närvinä-
hud nagu ülierutatavus, lihasvärinad, 
ataksia. Mürgistuse tunnused tekivad, 
kui ergotiinisisaldus söötades ületab 1 
g/kg. Eriti ohustatud tungaltera mürki-
dest on linnud.

järeldused

Loomadele antavate teraviljade saastu-
mine mükotoksiinidega kujutab endast 
komplitseeritud probleemi, sest erine-
vad seeneliigid võivad produtseerida 
mitmeid toksiine ja saastumine nende-
ga võib toimuda nii teraviljade korista-
misele eelnevalt, kui ka söötade valmis-
tamisel ja säilitamisel. Lemmikloomade-
le mõeldud söötade töötlemine kõrge 
temperatuuriga ei hävita mükotoksiine. 
Olulisemateks mükotoksiinideks, mille-
ga lemmikloomadele mõeldud söödad 
võivad olla saastunud, on aflatoksiinid, 
ohratoksiinid ja tsüklopiasoonhape, 
aga samuti fusariotoksiinid nagu zeara-
lenoon, deoksinivalenool, moniliformiin 
ja fumonisiinid. Kõige enam on lemmik-
loomade söödad ohustatud saastest 
aflatoksiinidega. Söötade saastumine 
võib toimuda kas vahetult seentega või 
kaudselt, toksiini sisaldavate liha või 
subproduktide kasutamisel söötade val-
mistamiseks. Aflatoksikoos on jätkuvalt 
probleemiks koertel ja sellega tuleb ar-
vestada haiguste diferentsiaaldiagnoo-
simisel. Aflatoksiinidega võivad sageli 
olla saastunud olla ka lemmiklindudele 
mõeldud söödad.

Kuna mükotoksiinid kahjustavad olu-
liselt loomade tervist, peaksid kõik lem-
mikloomapidajad sellisest ohust tead-

likud olema. Toksikoosi raskus sõltub 
organismi sattunud toksiini kogusest 
ja selle toime kestusest. Sageli võivad 
mükotoksikoosidesse haigestuda stres-
si all kannatavad või infitseerunud loo-
mad. Lemmikloomadel esinevad toksi-
koosi kliinilised tunnused sarnanevad 
farmiloomadel nähtavatega. Kergematel 
juhtudel on loomad uimased, isutud, ik-
teerilised. Rasketel juhtudel aga tekivad 
rasked siseorganite kahjustused ja selle-
ga seotud kliinilised tunnused (hepatiit, 
närvinähud). Rasketel juhtudel lõpevad 
mükotoksikoosid haige looma surmaga.

Erinevad mükotoksiinid kahjustavad 
erinevaid organeid ja kudesid ning kui 
söödad on samaaegselt saastunud eri-
nevate toksiinidega, võib haiguse diag-
noosimine olla väga komplitseeritud. 
Pealegi võivad toksiinid toimida süner-
gistlikult, seda nähtust on aga kahjuks 
veel puudulikult uuritud. Üheks müko-
toksiinidega kaasnevaks ohuks on nen-
dest mõne kantserogeensed omadused 
(aflatoksiinid, fumonisiinid). Pikaajaline 
kontakt mükotoksiinidega võib ka lem-
mikloomadel lõppeda kasvaja arene-
misega. Sagedasemad on kroonilised 
mükotoksikoosid, mille korral kahjus-
tub immuunsüsteem ja suureneb vas-
tuvõtlikkus nakkushaigustele. Samuti 
kahjustuvad maks, neerud, suguorga-
nid. Loomad muutuvad isutuks, uima-
seks, oksendavad, karvkate sakrub. Õn-
neks toimib lemmikloomade söötade 
üle range kontroll ja nende saastumist 
mükotoksiinidega esineb harva. Kõige 
lihtsamaks mükotoksikooside vältimise 
võtteks lemmikloomadel on mitte toita 
neid hallitanud või riknenud söödaga.

AS Remedium palvel tõlkinud
jaagup Alaots
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sarkoptoosi ravist

Liisi kulasalu

EMÜ VLI loomakliinik

Eesti Loomaarstliku Ringvaate eelmises 
numbris (nr 4, 2011) oli põhjalikult juttu 
sarkoptoosist: selle tekitajast, tema are-
nemistsüklist ja haiguse sümptomitest. 
Kuna haigus levib hetkel Eestis väga 
laialdaselt, pean vajalikuks kirjutada ka 
praegusel ajal kättesaadavaatest ja ka-
sutatavatest ravimitest haiguse tõrjes.

Sarkoptoosi diagnoositakse kliinilise 
pildi, anamneesiandmete ja nahakaabe-
te leiu alusel. Kui viimane on negatiivne, 
siis ei välista see siiski haiguse esine-
mist. Seega peaks ravima kõiki loomi, 
kellel on kahtlus kärntõvele.

Hetkel on Eestis saadaval väga tõ-
husad täpilahused Stronghold®Pfizer 
(selamektiin) ja Advocate®Bayer (mok
sidektiin+imidaklopriid). Neid manus-
tatakse koertel turja nahale karvu laiali 
tõmmates, et ravimi kontakt nahapinna-
ga oleks võimalikult suur. Kui ravim sa-
tub karvadele, siis sealt see ei imendu, 
ega toimi.

Selamektiini doos koerale on 6–12 
mg kg. Advocate® tilkasid manusta-
takse vähemalt 0,1 ml/kg. Mugavaks ja 
täpseks doseerimiseks tuleb jälgida pa-
kendi märgistust!

Kumbagi täpilahust tuleks kasutada 
pakendi infolehe järgi vähemalt 2 kor-
da kuuajalise vahega. Võib kasutada ka 
kahenädalase intervalliga ja isegi kuni 4 
korda – sõltuvalt haigusseisundist. Tä-
pilahused on ohutud, kuigi vahel võib 
tekkida lokaalne reaktsioon manusta-
miskohas. Ravimi lakkumisel võib tek-
kida kerge salivatsioon, mis tavaliselt 
möödub kiiresti., . Seetõttu tuleb jälgi-
da, et ravimit tilgutataks kaela ja aba-
luude piirkonda.

Manustamisjärgselt võib sügelus in-
tensiivistuda, kuna parasiidid hakkavad 
surema ning eritavad selle käigus toksii-
ne. Kui sarkoptoosi diagnoos on kindel, 
võib sügeluse vähendamiseks kasutada 

glükokortikosteroide põletikuvastases 
doosis 5–10 päeva vältel.

Kui intensiivse sügeluse või pikaaeg-
sel ravimata jätmisel on koeral tekkinud 
lisaks bakteriaalne nahapõletik, tuleb 
lisaks kasutada ka antibiootikume 3–4 
nädala vältel.

Kärnade ja koorikute eemaldamiseks 
sobib keratolüütiline šampoon (näiteks 
salitsüülhappega).

Üheks miinuseks ning põhjuseks ot-
sida alternatiive võib olla mainitud täpi-
lahuste hind, mis suurele koerale kor-
duval manustamisel võib kokku ligi 60 
euroni ulatuda. Seetõttu on kasutatud 
ka ivermektiini, mis pole koerte raviks 
litsentseeritud. Erilist tähelepanu tuleb 
pöörata sellele, et seda ravimit ei tohi 
geenmutatsiooni tõttu tekkinud toksi-
lisuse pärast manustada karjakoertele 
(kolli, šetlandi lambakoer, vana-inglise 
lambakoer, austraalia lambakoer, bor-
derkolli). Inglise keeles on kasutusel 
hea ja riimuv väljend „white feet, don’t 
treat“ (tõlkes: valged jalad, ära ravi). 
Seetõttu peaks alati kaaluma muid va-
riante ka segavereliste koerte puhul, 
kelle päritolu ja sugupuu on teadmata. 
Ivermektiini kasutamise tõttu võib nen-
del koertel tekkida ataksia, depressioon 
ja isegi kooma ning surm.

Isegi kui mitteohustatud loomadel 
kasutatakse siiski ivermektiini, peaks 
omanikku informeerima, et tegemist on 
ravimiga, mis ei ole näidustatud koerte 
raviks ning soovitama muid variante.
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Lemmikloomade poegimisest

Aiki sisask

EMÜ VLI väikeloomakliinik

Lemmiklooma tiinus ja poegimine vaja-
vad nii loomaomaniku kui ka loomaarsti 
tähelepanu, et tagada tervete ja elujõu-
liste järglaste sünd. Loomaarsti ülesan-
ne on pakkuda omanikule vajalikku in-
formatsiooni tiinuse ja poegimise kohta. 
Lisaks tuleks teavitada ka olukordadest, 
mis viitavad komplikatsioonide tekke-
le ja vajadusele pöörduda viivitamatult 
loomaarsti poole.

koera poegimine

Poegimisaja lähenemine
Koera tiinus kestab keskmiselt 63 päe-
va, normaalseks peetakse kõikumist 56-
70 päevani. Reeglina on esimene tiinus 
lühem. Omaniku ülesanne on valmista-
da ette poegimiseks sobiv pesa, koera 
sellega harjutada ning 1-2 nädalat enne 
oodatavat poegimist oleks soovitav te-
ha ultraheliuuring või röntgenpilt, et 
saada teada kutsikate arv. Samuti tasub 
paari nädala jooksul enne oodatavat 
poegimist kaks korda päevas koera ke-
hatemperatuuri mõõta. Progesterooni 
taseme langus ning sellega seotud tem-
peratuuri langus 1 ºC võrra viitab sün-
nituse algusele 12–24 tunni pärast.

Poegimise lähenedes veedab koer 
enamuse ajast puhates, vahetult enne 
sünnituse algust tekib pesa tegemise 
kirg. Koer võib otsida vaikset pimedat 
kohta, muutuda rahutuks ja kraapida 
maad. Viimast seostatakse emaka kok-
kutõmmetega, mis pole küll väliselt 
nähtavad, kuid põhjustavad muutusi 
koera käitumises. Umbes nädal enne 
poegimist tekib nisadesse piim, häbe-
me- ja vaagnasidemed lõtvuvad ning 
kõht langeb alla. Enne oodatavat sünni-
tust toimub kerge östrogeenide taseme 
tõus ja progesterooni taseme langus. 
Progesterooni taseme langus alla 2 ng/
ml on indikaatoriks, et sünnitus algab 
12–48 tunni jooksul. Samuti võib koer 
keelduda poegimise eel toidust, tema 
häbe läheb turse ja sealt eritub viskoos-

set nõret. Platsenta eraldumisega kaas-
neb platsenta pigmendi uteroverdiini 
lahustumine ja häbemest tulev voolus 
muutub tumeroheliseks. Viimane an-
nabki märku sünnituse algusest.

Poegimine
Sünnituse kestvus ja kulg varieeruvad 
sõltuvalt tõust, kutsikate arvust ning va-
rasematest poegimistest. Kokkuvõtvalt 
kestab sünnitus 4–8 tundi, väga suure 
pesakonna korral ka kauem. Sünnituse 
võib katkestada koera häirimine kas 
võõraste inimeste või teiste loomade 
poolt. Poegimisel on täheldatavad kolm 
järku.

Esimeses järgus toimub emakakae-
la avanemine. Koer on väga rahutu. Ta 
võib teha pesa, ronida mööbli alla, kraa-
pida maad, väriseda, vaadata küljele ja 
isegi oksendada. Kõik need tunnused 
muutuvad järjest tugevamaks, mida lä-
hemale jõuab sünnituse teine järk. Esi-
mene sünnitusjärk võib kesta 4–24 tundi.

Teise järgu ajal lamab koer küljel, va-
hel tõuseb püsti ja liigub ringi. Loote-
põis rebeneb ja lootevesi väljub tupest, 
nähtavad on kõhu kokkutõmbed, koera 
kehatemperatuur muutub jälle normaa-
lseks. Esimene kutsikas peab sündima 
hiljemalt 6 tunni jooksul alates teise jär-
gu algusest ja tavalisel väljutatakse see 
emakasarvest, mis sisaldab rohkem loo-
teid. Teine kutsikas väljutatakse kontra-
lateraalsest emakasarvest. Kui loode on 
liikunud vaagnaõõnde, tekib kõhupress 
ja loode väljutatakse 2–4 väitusega. Kut-
sikad sünnivad 60% juhtudest eespikia-
setuses ja 40% tagapikiasetuses. Kesk-
miselt sünnivad kutsikad pooletunniste 
vahedega, sünnituse lõpupoole võib 
see aeg pikeneda. Normaalseks sündi-
mise intervalliks loetakse 5-60 minutit 
(maksimaalselt 2 tundi). Enamasti poe-
givad koerad külili lamades, esmapoe-
gijad võivad sünnitada ka püsti seistes. 
Sel juhul tuleb jälgida, et koer ei tallaks 
juba sündinud kutsikatel.
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Kui kutsikas on väljutatud, purustab 
koer amnionipõie, lakub ta puhtaks ja 
kuivaks ning hammustab katki nabanöö-
ri ca 2 cm kauguselt kutsikast kehast. 
Kui koer seda ise ei tee, tuleb omanikul 
või loomaarstil kutsikas lootekestadest 
vabastada, nabanöör 2 cm kauguselt 
kutsika kehast kas muljudes või rebides 
purustada ja veritsuse vältimiseks selle 
könt niidiga kinni siduda. Kutsika suu ja 
nina tuleb limast seda välja imedes pu-
hastada ning tema keha käterätiga kui-
vaks hõõruda. Pärast kuivatamist ase-
tatakse kutsikas piima imema. Enamus 
koertest suhtub surnult sündinud kutsi-
katesse nii nagu elusatessegi, kuni nen-
de kehatemperatuur on elusale sarna-
ne. Teine sünnitusjärk kestab sõltuvalt 
kutsikate arvust 3–12 tundi, väga harva 
isegi 24 tundi.

Sünnituse kolmas järk algab pärast 
viimase kutsika sündimist ja kestab kuni 
2 tundi. Koerad väljutavad allantokoo-
rioni kas pärast iga kutsika sündimist, 
pärast rühma kutsikate sündi või poe-
gimise lõpul. Mittetäielikult väljunud ja 
häbemepilust paistva platsenta tirivad 
koerad ise hammastega välja. Tavali-
selt söövad koerad oma platsenta ära. 
Ettevaatlik tasuks olla koerte puhul, kel-
lel on õrn seedimine, sest suure hulga 
platsenta söömisel võivad olla tulemu-
seks seedehäired.

Pärast poegimist
Esimesed 2–3 päeva on emakanõre pu-
nane ja konsistentsilt vesine. Nõre hulk 
väheneb ja selle värvus muutub puna-
kaspruuniks järgnevate nädalate kestel. 
Kahe kuni kolme nädala möödumisel 
poegimisest on näha väga vähest nõret 
(kui üldse) ja selle värvus on helepuna-
sest punakaspruunini ja konsistents li-
mane. Eritised ei tohi lõhnata halvasti 
ja oluline on jälgida koera enesetunnet.

kassi poegimine

Poegimisaja lähenemine
Keskmine tiinusaeg kassil on 63-66 päe-
va, kõikumisega 52–71 päeva. Tiinuse 
aeg on lühem suurte pesakondade pu-
hul. Enne oodatavat poegimist tuleks 

võimaldada kassile rahu ja valmistada 
talle ette poegimiseks soe pehme pe-
sa näiteks suuremasse korvi või kasti ja 
paigutada see varjulisse kohta. Oluline 
on, et kassil oleks aega uue pesaga har-
juda. Viimasel tiinusnädalal võib tähel-
dada muutusi kassi senises käitumises. 
Kass, kes siiani hoidis pigem omaette, 
otsib nüüd inimese seltskonda või vas-
tupidi, seni seltsiv olnud kass otsib vaik-
set pimedat ja sooja kohta poegimiseks. 
Tiinuse lõpus toimub langus nii looma 
aktiivsuses kui ka söögiisus. Vaagnasi-
demete ja kõhulihaste toonus langeb 
poegimise lähenedes ning piimanäär-
me areng intensiivistub. Nisad muu-
tuvad roosaks ja umbes 24 tundi enne 
sünnitust ilmub neisse piim. Sarnaselt 
koerale tuleks mõõta ka kassi keha-
temperatuuri viimastel tiinusnädalatel.  
Kehatemperatuuri langus 0,5–1 ºC võrra 
viitab sünnituse algusele 12 tunni jook- 
sul.

Poegimine
Sünnituse esimene järk kestab 2–12 
tundi. Selle aja jooksul muutub pesa te-
gemise kirg väga intensiivseks, kass on 
rahutu ja võib näuguda. Mõnikord käib 
emakass mitu korda rahutult liivakastis 
ilma, et seal roojaks või urineeriks. Lõ-
puks seab kass end talle sobivas kohas 
sisse; isegi kui see pole ettenähtud pe-
sa, tuleb lubada kassil rahulikult sinna 
edasi jääda.

Sünnituse teises järgus toimub kas-
sipoegade väljutamine. Esimene kassi-
poeg sünnib tavaliselt 5–60 minutit pä-
rast kõhupressi töölehakkamist, kauem 
läheb aega esmapoegijatel. Esimese 
kassipoja väljutamisega võib kaasneda 
ka vali näugumine. Kassipojad võivad 
sündida nii ees- kui tagapikiasetuses. 
Järgmised kassipojad sünnivad 5-60 
minutiliste intervallidega.

Pärast iga kassipoja sündi lakub kass 
poja puhtaks, eemaldab amnionijää-
nused ning närib läbi nabaväädi. Kui 
kass seda ise ei tee, tuleb omanikul või 
loomaarstil vabastada kassipoeg loote-
kotist, tema hingamisteed õrnalt ime-
des puhastada ja keha rätikuga kuivaks 
hõõruda. Selline vastukarva hõõrumine 
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stimuleerib ka kassipoja hingamist. Na-
baväät seotakse niidiga umbes 2 cm 
kauguselt kassipoja kehast ja lõigatak-
se läbi. Kui kassiema püüab nabavääti 
liiga lähedalt läbi närida, tuleb sekkuda 
ja teha seda ise õigelt kauguselt. Liiga 
lähedalt nabaväädi läbistamine võib viia 
põletiku tekkeni ja raskematel juhtudel 
isegi surmani.

Loodete väljutamisel on häbemepi-
lust näha tumepruuni nõret, mis pä-
rineb platsentast. Kass võib vahepeal 
tõusta, ringi liikuda ning puhastada oma 
häbemepiirkonda. Arvatakse, et sellised 
liikumised suurendavad kõhupressi ja 
aitavad kaasa loodete väljutamisele.

Kokku kestab teine sünnitusjärk um-
bes 6 tundi. Mõnikord võib esineda ise-
gi tunde kestvaid pause, mille jooksul 
kassipoegi ei sünni ja seega võib välju-
tusjärk pikeneda isegi kuni 24 tunnini.

Sünnituse kolmandas järgus toimub 
platsenta täielik väljutamine. Platsen-
ta väljutatakse kas pärast iga kassipoja 
sündi või pärast 2–3 poja ilmaletulekut. 
Kahe tunni möödudes kassipoegade 
sünnist peab olema lõppenud ka plat-
senta väljutamine. Nii nagu koer sööb 
ka kass oma platsenta ära.

Pärast poegimist
Pärast laktatsiooni ja kassipoegade võõ-
rutamist taastub normaalne innatsükkel 
emakassil 2–8 nädala jooksul. Kui kas-
sipojad ei viibi ema juures taastuvad 
innatsüklid juba 6-8 päeva möödudes 
poegimisest.

Millal on põhjust muretsemiseks?
Kui oodatav poegimistähtaeg on möö-
dunud ja kutsikad/kassipojad pole sün-
dinud.

Sünnituse esimene järk on veninud 
normaalsest tunduvalt pikemaks.

Kui kutsikate sündimise vahe venib 
pikemaks kui 2 tundi või kui väitused 
on nõrgad, ebaühtlased või puuduvad 
üldse.

Kui on näha, et toimuvad tugevad re-
gulaarsed väitused, kuid kutsikas/kassi-
poeg ei sünni poole tunni jooksul.

Emaslooma häbemest eritub rohe-
kaspunast või pruuni nõret ja ühtegi 

kutsikat pole 2–4 tunni jooksul sündi-
nud.

Loode on sünnitusteedes pitsunud.
Looteveed on eritunud üle 2-3 tunni 

tagasi, kuid kutsikat/kassipoega pole 
sündinud.

Sünnitegevus on katkenud ja omanik 
usub, et kõik looted ei ole veel väljuta-
tud.

Emaloomal tõuseb palavik, kaasneb 
verejooks või ta on apaatne ning samal 
ajal kestavad väitused.

Poegimise abistamine
Düstookia kahtluse korral tuleks reagee-
rida kiiresti, võtta põhjalik anamnees ja 
teostada kliiniline ülevaatus. Oluline on 
ettevaatlik kõhu palpatsioon, häbeme ja 
vaginaalne uurimine. Ultraheli ja rönt-
genuuring on hädavajalikud hindamaks 
loodete olemasolu, arvu ja asendit. 
Loote normaalne südamelöögisagedus 
on 180-200 lööki minutis, südamelöögi-
sageduse langemine annab märku loo-
te stressist.

Kui on selgunud düstookia võimalik 
põhjus, tuleb otsustada, kuidas minna 
edasi.

Juhul kui emakatoonus on normaa-
lne ja amnionipõis on sünnitusteedes 
tuntav, tuleks oodata ja looma pidevalt 
jälgida.

Kui sünnitusteedes olev takistus on 
välistatud ja düstookia põhjuseks on 
emaka atoonia, võib kasutada medika-
mentoosseid vahendeid emakakontrakt-
sioonide tugevdamiseks. Variantideks 
on oksütotsiini, oksütotsiini ja kaltsiumi 
või ainult kaltsium manustamine. Kalt-
siumi manustamise kohta on andmed 
vasturääkivad, kuid mõningatel juhtu-
del on see olnud väga efektiivne ka siis, 
kui oksütotsiin pole avaldanud soovitud 
efekti.

Oksütotsiini manustamise järgselt tu-
leb patsienti jälgida 20 minuti jooksul. 
Kui selle aja jooksul loodet ei väljutata, 
võib ravimi manustamist korrata. Oluline 
on sünnitusteede kontrollimine takistuse 
esinemise suhtes enne ja pärast emaka 
kontraktsioone tõstvate vahendite kasu-
tamist. Muutuste mitteilmnemisel ja loo-
dete emakas püsimise puhul on järgmi-
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seks asjakohaseks näidustuseks keisri- 
lõige.

Kui düstookia põhjuseks on loote 
väärrüht, tuleks püüda seda korrigeeri-
da sõrme abil nii tupe kaudu kui ka läbi 
kõhuseina. Sünnitusabiriistastiku kasu-
tamine on sünnitusteede kitsuse tõttu 
raskendatud ja tihti võimatu. Manuaal-
ne sünnituse abistamine võib protsessi 
ka stimuleerida. Sõrmede viimisel tupe 
kraniaalsesse ossa vallandub Fergus-
soni refleks ja emaka kontraktsioonid 
muutuvad tugevamaks.

Olukorras, kus sünnitusteed on läbi-
matud, sünnitust ei saa abistada ma-

nuaalsete ega stimuleerida medikamen-
toossete vahenditega, on keisrilõige ai-
nus lahendus.

Loomaarsti seisukohast on oluline 
eelnev omaniku nõustamine ja kindel 
tegevusplaan düstookia korral, mis ta-
gavad edu ka raskemate haigusjuhtude 
lahendamisel.

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

Nelson, R. W., Couto, G. Small Animal Internal 
Medicine, 2009.
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nõuded toidupakendi märgistusele, puuduste 
analüüs ning tarbija hinnang märgistusele

Eve võimre, mati Roasto, dea Anton

EMÜ VLI toiduhügieeni osakond

kirjanduse ülevaade
Inimene vajab oma eluks kvaliteetset 
toitu, mida enamasti hangitakse poodi-
dest. Ostuvalikute tegemisel lähtub tar-
bija enamasti hinnast, toote välimusest, 
oma senistest toote tarbimus kogemus-
test, reklaamist ning toidupakendi mär-
gistusel olevast informatsioonist. Viima-
sel ajal on palju räägitud toidu lisaaine-
test ehk niinimetatud E-ainetest, toiduli-
sanditest, lõhna- ja maitseainetest, abi-
ainetest ning toidus esineda võivatest 
saasteainetest. Oleks igati õiglane väita, 
et tarbijal on õigus teada, mida ta sööb 
ehk saada toidu ostmisel piisavalt in-
formatsiooni selle toitainelise koosluse, 
lisaainete nimetuste ja nende koguse 
ning nt saadavast energiast. Kõik eel-
toodu eeldab seda, et tootjate poolt jär-
gitakse tähelepanelikult kehtivat EL-i ja 
siseriiklikku seadusandlust, hoidutakse 
toidu võltsimisest ja vale informatsioo-
ni tarbijatele edastamisest ning tehak-
se tarbijate huvides isegi rohkemat kui 
kehtiv seadusandlus seda nõuaks.

Sageli on aga nii, et pakend võib küll 
olla ahvatlev, kuid sellel olev tekst on 
imepisikeses kirjas, mida isegi nägemis-
vaeguseta inimesel ei ole võimalik välja 
lugeda. Samuti ajavad ostjaid segadus-
se erinevad märgised ja ebatäpne tekst. 
Võime väita, et tarbijad ei suuda välja 
lugeda informatsiooni, mis toidupaken-
ditel kirjas, sest tekst on liiga pisikeselt 
trükitud ja sageli ka liiga kirjul taustal. 

Antud hetkel (2011) on võetud “luu-
bi alla” toidupakendi märgistuse puhul 
teksti suurus. Euroopa Komisjon on 
teinud ettepaneku, et kehtestada miini-
mumnõuded trükitud teksti suurusele.

Iga toiduaine, mis turule jõuab, peab 
olema tarbijale ohutu ning märgistatud 
vastavalt nõuetele. Peab olema tagatud 
tarbijateni toidu kohta adekvaatse tea-
be jõudmine, mille alusel oleks tarbijal 
võimalik teha oma valikuid. Selle taga-

miseks on välja antud vastavad õigus-
aktid ning olulisem neist on Toidusea-
dus, mille eesmärgiks on tagada tarbi-
jale ohutu ja igakülgselt nõuetele vastav 
toit. Vabariigi Valitsuse määrus nr. 324, 
kehtestab toidu märgistusele esitatavad 
nõuded ja märgistamise ja muul viisil 
teabe edastamise korra. 

Täiendavalt on antud uurimuses läh-
tutud määrustest, mis kehtestavad eri-
nõuded märgistamisel:

Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2000. a 
määrus nr 81 “Toidus lubatud lisaaine-
te loetelu ja piirnormid toidugruppide 
kaupa, lisaainete kasutamise tingimu-
sed ja viisid ning lisaainete märgista-
mise ja muul viisil teabe edastamise 
erinõuded ja kord”. Vabariigi Valitsuse 
19. detsembri 2000. a määrus nr 451 
“Kakao- ja šokolaaditoodete koostis- 
ja kvaliteedinõuded ning märgistamise 
erinõuded”.

Uurimuses kasutati ka Euroopa Parla-
mendi ja Nõukogu määruseid ja direktii-
ve märgistuse kohta:

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu mää-
rus (EÜ) nr 178/2002, 28. jaanuar 2002, 
millega sätestatakse toidualaste õigus-
normide üldised põhimõtted ja nõuded, 
asutatakse Euroopa Toiduohutusamet 
ja kehtestatakse toidu ohutusega seo-
tud menetlused;

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1924/2006 20. detsem-
ber 2006, toidu kohta esitatavate toitu-
mis- ja tervisalaste väidete kohta;

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1334/2008, 16. detsem-
ber 2008, mis käsitleb toiduainetes ka-
sutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning 
teatavaid lõhna- ja maitse-omadustega 
toidu koostisosi ning millega muudetak-
se nõukogu määrust (EMÜ) nr 1601/91, 
määrusi (EÜ) nr 2232/96 ja (EÜ) nr 
110/2008 ning direktiivi 2000/13/EÜ;

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
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määrus (EÜ) nr 1333/2008, 16. detsem-
ber 2008, toidu lisaainete kohta;

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu di-
rektiiv 2000/13/EÜ, 20 märts 2000, toidu 
märgistamist, esitlemist ja reklaami kä-
sitlevate liikmesriikide õigusaktide üht-
lustamise kohta;

Nõukogu direktiiv 1990/496 toidu toi-
tumisalase teabega märgistuse kohta;

Nõukogu direktiiv nr. 89/396/EMÜ, 
toidupartiide tähistuse kohta. 

Euroopa Liidus tegeleb toidu ja söö-
da ohutuse riskide hindamisega Euroo-
pa Toiduohutusamet (European Food 
Safety Authority, EFSA).

toidupakendi märgistus
Euroopa Liidus jaguneb toidupakendi 
märgistus kaheks, nimelt kohustuslikuks 
ja vabatahtlikuks märgistuse osaks. 

Vastavalt Vabariigi valitsuse määruse-
le nr 324 on kohustuslik toidupakendil 
esitada rida andmeid, mida järgnevalt 
kirjeldame.

Toidu nimetus, mis peab olema pii-
savalt täpne toidu iseloomustamiseks, 
vajadusel on esitatud nimetuse lähedal 
ka toidu kirjeldus. Nimetuses või selle 
juures antakse teavet toidu oleku ja ka-
sutatud töötlemisviiside kohta (nt kuiva-
tamine, külmutamine, jne). Teatud toidu 
nimetusi võib kasutada ainult tingimu-
sel, et selle koostis vastab teatud kind-
latele koostisnõuetele (nt mahl, moos, 
šokolaad jne).

Toidu pakendil peab olema esitatud 
netokogus, vedelatel toitudel mahuühi-
kutes (nt ml, l jne) ja muudel toitudel 
massiühikutes (nt g, kg jne).

Kiirestiriknevate toitude puhul kan-
takse viimane tarvitamispäev pakendile 
sõnadega „kõlblik kuni”. „Kõlblik kuni” 
tähistatud toitu pole lubatud peale mär-
gitud kuupäeva müüa, kuna selle möö-
dumisel võib toit muutuda inimtarbimi-
seks kõlbmatuks.. Teiste toitude puhul 
kantakse pakendile minimaalne säili-
misaeg väljendiga „parim enne”. Toite, 
mis on tähistatud märgistusega „parim 
enne”, tohib müüa peale märgitud säili-
misaega vaid juhul, kui toit on kvaliteet-
ne ja ostjat teavitatakse „parim enne” 
kuupäeva möödumisest. Kiirestirikne-

vaid toite tuleb säilitada jahutatult või 
külmutatult, järgida tuleb pakendile mär-
gitud säilitamise tingimusi. Teiste toitu-
de puhul on pakendi märgistusel säili-
tamisjuhis, kui see on tarbijale vajalik.

Toidu koostisosade loetelu ja ko-
gus. Märgitud peavad olema kõik toidu 
koostisosad nende sisalduse alanevas 
järjekorras s.t põhikoostisosa märgitak-
se loetelus esikohale. Liitkoostisosad 
peavad olema lahti kirjutatud koostis-
osadena. Lisaained tähistatakse rüh-
manimetusega, millele järgneb lisaaine 
nimetus või numbriline tunnus, näiteks 
säilitusaine vääveldioksiid või säilitu-
saine E 220. Toidu koostisosa protsen-
diline sisaldus esitatakse juhul, kui see 
koostisosa on esitatud toidu nimetuses 
või on tavaliselt tarbija poolt toidu ni-
metusega seostatav (nt kirsi jogurtis si-
salduvate kirsside protsendiline kogus). 
Sama informatsioon esitatakse, kui 
koostisosa on märgistusel sõnaliselt või 
pildina rõhutatud või on põhiline toi-
du iseloomustamiseks (nt vorsti puhul 
peab esitama sealiha ja veiseliha prot-
sendilised kogused).

Keedusoola (naatriumkloriidi) maksi-
maalne sisaldus massiprotsentides esi-
tatakse järgmiste toitude puhul:
1) või, margariin ja teised rasvaemul-

sioonid;
2) juust ja juustutooted, kodujuust;
3) vorstid ja muud lihatooted;
4) kalatooted;
5) lihtpagaritooted;
6) röstimata või röstitud teraviljahelbed 

või paisterad lisanditega või ilma;
7) salatid;
8) puljongid, supid, kastmed, kaasa ar-

vatud pulbri või kontsentraadina;
9) vormiroad, hakkliha-, maksa- ja kala-

road;
10) soola sisaldavad maitseainesegud. 
Märgistusel peavad olema välja toodud 
allergeenid:
1) gluteen, välja arvatud glükoos, glü-

koosisiirup ja maltodekstriinid
2) koorikloomad ja neist valmistatud 

tooted
3) munad ja neist valmistatud tooted
4) kala ja sellest valmistatud tooted, väl-

ja arvatud kalaželatiin või kalaliim
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5) pähklid ja neist valmistatud tooted
6) sojaoad ja neist valmistatud tooted, 

välja arvatud täielikult rafineeritud so-
jaõli ja -rasv, looduslikud segatud to-
koferoolid, sojaoast saadud taimeõli-
de fütosteroolid ja fütosteroolestrid 
ning sojaoast saadud taimeõli steroo-
lidest toodetud taimne stanoolester

7) piim ja sellest valmistatud tooted, 
sealhulgas laktoos, välja arvatud va-
dak ja laktitool

8) Seller ja sellest valmistatud tooted
9) Sinep ja sellest valmistatud tooted
10) Seesamiseemned ja neist valmista-

tud tooted
11) Lupiin ja sellest valmistatud tooted

Partiitähistus peab olema ülejäänud 
märgistuse tekstist selgelt eristatav ja 
äratuntav, loetav ning kustumatu. Toi-
dupartii tähistusele eelneb täht «L», 
välja arvatud muust teabest selgelt eris-
tatava tähistuse puhul. Kui tootel esita-
takse minimaalse säilimise tähtaeg või 
realiseerimise lõpptähtpäev ei pea toi-
dupakend kandma tähist, tingimusel, et 
seal on kirjas kuupäeva ja kuu.

Kontaktandmed peavad viitama ette-
võtjale, kelle poole tarbija saab vajadu-
sel lisateabe, kaebuste vms puhul pöör-
duda. Märgistusel esitatakse valmistaja, 
pakendaja või müüja nimi ja aadress. 
Toote päritolumaa või -piirkond esita-
takse juhul, kui selle puudumine võib 
tarbijat oluliselt eksitada. Eksitamisvõi-
maluse hindamisel tuleb arvestada ko-
gu pakendi märgistust, sealhulgas ka 
kaubamärke, logosid ja pilte. Samuti on 
tootjamaa leitav loomsete toitude puhul 
tervisemärgiselt või identifitseerimis-
märgiselt.

Tarvitamisjuhis, kui selle puudumise 
korral ei ole tagatud toidu tarvitamine 
ettenähtud viisil. 

Toidu töötlemiseviisi kohta peab 
olema märge, kui selleks on kasutatud 
ioniseerivat kiirgust või kui toidus on 
kasutatud ioniseeriva kiirgusega töödel-
dud koostisosasid. 

Nendest ühes vaateväljas peavad 
olema nimetus, netokogus, minimaalne 
säilimisaeg või realiseerimise ja tarvita-
mise lõpptähtpäev või viide nimetatud 
aegade asukohale müügipakendil. 

Vabatahtlik märgistuse hulka kuu-
luvad toitumisalane teave ja väited. 
Tarbija peab teadma, mida ta sööb ja 
kui palju toitaineid ta vastavast tootest 
saab. Toitumisalase teabe esitamine ei 
ole kohustuslik välja arvatud sel juhul 
kui märgistusel on kirjas toitumisalane 
väide.

Toitumisalane teave on märgistusel 
esitatud mis tahes teave, mis käsitleb 
energiasisaldust, valke, süsivesikuid, 
rasvu, kiudaineid, naatriumi ning vita-
miine ja mineraaltoitaineid. 

2007. aastal avaldatud Valges raama-
tus „Toitumise, ülekaalulisuse ja rasvu-
misega seotud terviseküsimustega te-
gelemise Euroopa strateegia” rõhutati 
vajadust, et tarbijatel oleks toitu ostes 
juurdepääs selgele ja kooskõlastatud ja 
tõenditele põhinevale teabele. 

Toitumisalase märgistamise viisid on 
välja töötatud selleks, et edastada tar-
bijatele teavet, mis toetab tervisteadlike 
otsuste tegemist toidu ostmisel. Üha 
enam on selleks kasutama hakatud GDA 
märgist. Eesmärgiks on aidata tarbijatel 
toituda mitmekülgselt ja tasakaalusta-
tult, muutes toitumisalase info kergesti 
mõistetavaks ja kättesaadavaks. GDA 
toob välja tervise seisukohalt olulisema-
te toitainete (nt energia, suhkrud, ras-
vad, küllastunud rasvhapped jne) soo-
vituslikud päevased tarbimiskogused 
ning näitab, kui palju antud toote tar-
bimine soovituslikust kogusest annab. 
See põhineb täiskasvanu energiavaja-
dusel umbes 2000 kcal päevas. GDA on 
mõeldud pigem abiks, et hinnata konk-
reetsest toidukorrast ja söögist saada-
vate toitainete koguseid.

Tarbijale on oluline, et ta saaks toidu-
pakenditelt kergesti ja kiiresti kõik vaja-
liku info kätte. Etikettide märgistus peab 
olema toodet turustava maa riigikeeles 
ja üheti mõistetav. 

Eesti Vabariigis tegelevad toiduainete 
pakendi märgistuse järelvalvega Vete-
rinaar- ja Toiduameti järelvalveametni-
kud. Veterinaar- ja Toiduamet kontrollib 
toidu märgistust üldise järelevalve raa-
mes, vajadusel ka suunatult. Mittenõue-
tekohase märgistuse korral tehakse 
käitlejale ettekirjutused ja kohustatakse 
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puudused likvideerima etteantud täht-
aja jooksul. Puudused on registreeritud 
kontrollaktides, mis annavad ülevaate 
esinevatest vigadest. Statistikat sageda-
semate eksimuste kohta kahjuks antud 
hetkel ei tehta.

2011 juuli kiitis Europarlament heaks 
uued toidumärgistamise reeglid, mis 
muudavad informatsiooni paremini aru-
saadavaks tarbijatele. Vastavad muuda-
tused on järgmised:

kohustuslik toitumisalane teave
Uute reeglite kohaselt tuleb energia, 
rasvhapete, küllastunud rasvhapete, sü-
sivesikute, suhkru, valgu ja soola sisal-
dus edaspidi pakendil selgelt ära näida-
ta tabelina ning kogu teave peab olema 
samas vaateväljas. Teave peab olema 
ära toodud 100 grammi või 100 ml koh-
ta ning võib olla väljendatud lisaks ka 
portsjoni kohta.

Allergeenid
Hetkel peavad kõik koostisosad, sh al-
lergeenid, olema koostisosade nimekir-
jas ära toodud. Uute nõuete kohaselt 
on tarbijatel allergeene lihtsam kindlaks 
teha, sest allergeenid tuleb nimekirjas 
selgelt esile tuua. Uued reeglid sätes-
tavad ka, et allergeenide kohta tuleb 
teavet anda ka mitte-pakendatud toi-
du puhul, nt restoranides ning söökla-
tes müüdava toidu puhul. Liikmesriigid 
võivad seejuures otsustada, kuidas see 
teave tarbijatele kättesaadavaks teha.

Päritolumärgistus
Teatud toiduainete, nt loomaliha, mee, 
oliiviõli ning värskete puu- ja köögivil-
jade, päritolu tuleb juba praegu vasta-
vat sektorit puudutava seadusandluse 
kohaselt sildil ära tuua. Samuti tuleb 
praeguselt päritolu ära näidata, kui sel-
le mitte esitamine eksitaks tarbijat. Par-
lamendi nõudmisel laiendatakse seda 
kohustust värskele sea-, lamba-, kitse- 
ja kodulinnulihale. Kahe aasta jooksul 
määruse jõustumisest peab komisjon 
esitama vastavad rakenduseeskirjad. On 
võimalik, et tulevikus laiendatakse pärit-
olumärgistuse kasutust ka teistele toi-
dukategooriatele (nt liha koostisainena, 

piim või töötlemata toiduained), ent ko-
misjon peab enne seda viima läbi mõju-
hinnangu, et hinnata sellise märgistuse 
vajadust ning võimalikku maksumust.

tarbijat ei tohi eksitada
Tarbijate eksitamise vältimiseks hakka-
vad ranged reeglid kehtima ka toiduai-
nete pakendite ning «toidu imitatsiooni» 
kohta. Kui mõni toit jätab mulje mõnest 
teisest toidust (nt juust), milles tavaliselt 
kasutatav koostisaine on täielikult või 
osaliselt segatud või asendatud mõne 
teise koostisainega, siis tuleb see pa-
kendi esiküljel tootenime kõrval selgelt 
ära märkida.

Lihatoodete puhul ei tohi tekitada 
muljet, et tegemist on tervikliku lihatüki-
ga, kui toode on kokku pandud mitmest 
lihatükist; sellistel juhtudel peab toote 
pakendile nähtavale kohale lisama mär-
ke «vormitud liha – koosneb lihatükki-
dest». Sama kehtib kala puhul.

Muudatuste tegemiseks on ettevõte-
tel aega 3 aastat. Tootjad peaksid seal-
juures tähelepanu pöörama pakenditel 
olevale tõlkele importoodete puhul, mis 
sageli on vigased ja valesti tõlgitud. 
Võimalusel kasutama tõlkebüroode tee-
nust või looma eri keeltes andmebaasi 
toidukomponentide kohta. Tarbijad pea-
vad saama vajaliku informatsiooni ker-
gesti ja kiiresti kätte ning see peab ole-
ma kergesti mõistetav ja arusaadav.

iseseisev uurimustöö
Antud uurimuses on tähelepanu pööra-
tud eelkõige pakendatud toidu märgis-
tusele.

Toidugrupid, mida uuriti olid: piima-
tooted, lihatooted, kalatooted ja me-
reannid, pagaritooted, maiustused (šo-
kolaadid, kompvekid), kuivained, salatid 
ning vormiroad.

Turul on väga suures valikus piima-
tooteid ja sellest tulenevalt moodusta-
vad hinnatud pakenditest suurema osa 
just piimatooted.

uurimustöö eesmärgiks oli:
1) hinnata toidu pakendi märgistuse 

vastavust kehtivale seadusandlusele;
2) avastada märgistamisel esinevad 
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puudused ja välja tuua enim esine-
vad vead märgistusel;

3) koguda infot tarbija arvamustest pa-
kendatud toidu märgistuse kohta;

4) teavitada järelvalveametnike märgis-
tusel esinevatest vigadest ja problee-
midest.

materjal ja metoodika
Uurimustöö teostamise käigus vaadeldi 
erinevaid pakendeid märgistuse suh-
tes. Uuring teostati detsember 2009 
kuni 2011 jaanuar. Valimi moodustasid 
jaekaubandusest mitmete perekondade 
poolt ostetud toidukaubad, nende har-
jumuste ja maitseeelistuste järgi. 

Teadlikult jäeti välja karastusjookide, 
mahlade, maitseainete, kohvide ja tee-
de pakendid.

Leitud vead kodeeriti numbritega: 1 – 
korras; 2 – puudu; 3 – valesti märgitud; 
4 – puudulikult märgitud; 5 – raskesti 
loetav; 6 – halb paigutus, varjatud.

Uuriti lisaks Tartu Veterinaarkeskuse 
järelvalveametnike poolt tehtud tähele-
panekuid toidupakendi märgistuse koh-
ta. Vastavad kontrollaktid olid teostatud 
2008. – 2010. aasta jooksul.

Pakendid jaotati järgnevalt gruppideks 
ja need omakorda tooterühmadeks:

Piimatooted nagu dipikastmed, ha-
pukoored, hapupiimatooted, jogurtid, 
jogurtijoogid, juustud, jäätised, keefirid, 
kodujuustud, kohukesed, kohupiimad, 
kohupiimakreemid, koorekreemid, ma-
joneesid, piimad, pudingud, rõõskkoo-
red, sulatatud juustud, toorjuustud, va-
dakujoogid, võid/ margariinid, võileiva-
määrded.

Lihatooted nagu grill-lihad, grillvors-
tid, hakklihad, värsked linnulihad, ka-
natiivad, keeduvorstid, keeletarrendid, 
maksarõngad, pasteedid, peekonid, 
pekk, pihvid/ lihapallid, pitsakatted, sin-
gid, suitsuvorstid, süldid, verivorstid, 
viinerid/ sardellid.

Kalatooted ja mereannid nagu kala-
tooted, surimitooted ja krevetid.

Pagaritooted nagu saiad, riivsaiad, 
leivad, eritooted, kuklid, saiakesed, pi-
rukad, pitsad, võileivad/ hamburgerid, 
taignad, stritslid/ rullbiskviidid, tordid/ 
koogid, küpsised, piparkoogid.

Maiustused nagu šokolaadid ja komp- 
vekid.

Kuivatatud puuviljad ja pähklid nagu 
kuivatatud puuviljad, pähklid ning kui-
vatatud puuviljade ja pähklite segud.

Kuivained nagu helbed/ tangud, ja-
hud, kiirsupid, makaronid, müslid, riisid

Salatid, vormiroad nagu salatid ja 
vormiroad

muud tooted
Uurimuse teiseks osaks oli tarbijate kü-
sitlus toiduainete pakendite märgistu-
se kohta. Küsimustik saadeti tarbijatele 
vastamiseks nii interneti kui ka paber-
kandjate vahendusel. Interneti vahendu-
sel kasutati on-line veebisüsteemi. Küsi-
mustik koosnes 11 küsimusest, “ei” või 
“jah” vastusevariantidega ning lõpus oli 
võimalik vastajal oma kommentaar lisa-
da. Eesmärgiks oli saada teavet kui pal-
ju tarbijad teavad toiduainete märgista-
mise nõuetest, mida tähendab pakendi-
tel esitatud informatsioon ja kas vajalik 
informatsioon on kättesaadav. Küsitlus 
viidi läbi ajavahemikul oktoober 2010 
kuni veebruar 2011.a. Vastused saadi 
anonüümselt. 

Kokku vastas küsimustikele 150 ini-
mest vanuses 18–81 aastat, kellest 117 
olid naised (78%) ja 33 olid mehed (22%).

tulemused
Erinevatest varasematest uurimustest 
on selgunud, et järjest enam on tarbija 
meelitamiseks pakendit kujundatud vär-
vikirevaks, kuid liiga värvikatel paken-
ditel on kaduma läinud suur osa oluli-
sest informatsioonist. Tootepakenditel 
olevad illustreerivad pildid ja väited on 
toidu koostise kohta sageli olnud ka ek-
sitava iseloomuga. Märgistus pakendil 
või muul viisil kaubaga kaasas olevana 
peab sisaldama vajalikku, kättesaada-
vat ja arusaadavat informatsiooni ning 
peab paiknema tarbijale nähtavalt ja 
selgel moel (de Almeida jt, 1997; Wills, 
Schmidt, Pillo-Blocka ja Cairns, 2009).

toidupakendite märgistuse vas-
tavus nõuetele
Käesoleva uuringu raames koguti juhu-
valimi teel, uuriti ja analüüsiti ühtekokku 
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612 toidupakendit. Nendest suurema 
osa moodustasid piimatooted ja paga-
ritooted (tabel 1). 

Eesti turul on piimatoodete osas tu-
gev konkurents ja sellest tulenevalt ka 
aktiivne tootearendus, müügis on suur 
valik nii kodumaiseid kui ka Lätis, Lee-
dus ja Poolas toodetud piimatooteid. 
Pakendite uurimise käigus hinnati mär-
gistuse nõuetele vastavust. 

Kogutud 612-st pakendist ei vastanud 
nõuetele 351, mis on 57% kogu valimi-
mahust. Tarbijasõbralikud pakendit olid 
kõigest 125 tootepakendit 612-st, mis 
on 20% kogu valimist.

tootegruppidele vastavalt enim 
esinenud vead
Piimatoodetest 211-st pakendist 153 
olid Eestis toodetud ja 58 importooted. 
Märgistuse seadusandlusega oli koos-
kõlas 86 (41%) pakendit ning tarbijat 
mitteeksitavad 61 (29%) pakendit.

Seadusest tulenevatest nõuetest 
lähtuvalt leidsime, et selle toidugruppi 
puhul esinenud puudused olid seotud 
tootenimetusega (21%), toitumisala-
se teabega (19%), kuupäevaga (15%), 
koostise märkimisega (12%), soolaprot-
sendi esitamisega (12%). Tootenime-
tus oli küll pakenditel kirjas, aga see ei 
paiknenud ühes vaateväljas netokoguse 
ning realiseerimisajaga. 

Nimetus paiknes koostise loetelu juu-
res ja seega ei olnud kergesti märgatav. 
Kuupäevad oli küll toodetel olemas, aga 
olid raskesti leitavad ja halvasti loeta-
vad. 

Koostise märkimisel esinesid puu-
dused, nt liitkoostisosad ei olnud lahti 

kirjutatud ja soolaprotsendilist sisaldust 
ei olnud märgitud. Soolaprotsendi mär-
kimine on kohustuslik piimatoodetel, 
selle vastu oli eksitud 26 pakendil, kus 
mõnel pakendil oli kirjas küll sool koos-
tisosana, aga protsenti ei olnud kirjas. 

Lihatoodete pakendeid koguti uurin-
gu käigus 68, millest 55 (81%) olid Eesti 
tooted ja 13 (19%) imporditud tooted. 
Vastavalt seadusele olid korrektselt 
märgitud 39 (57%), lihatoodetest puu-
dused esinesid 29 (43%) pakenditel. 
Tarbijale mõistetavalt oli märgistatud 12 
(18%) pakendit ning 56 (82%) juhul oli 
probleeme olulise informatsiooni kätte-
saadavuses.

Lihatoodete pakenditel esinevad vead 
olid soolaprotsenti, liitkoostisosade esi-
tamist ja toitumisalast teavet puuduta-
vad. Soola protsent oli märkimata jäe-
tud 17% lihatoodetel, millel on vajalik 
märkida. Liitkoostisosad olid lahti kirju-
tamata 9% lihatoodetel. Toitumisalane 
teave oli valesti märgitud või puudulikul 
7% toodetel.

Kalatoodetest ja mereandidest 24-st 
tootest ainult 5 (21%) olid Eestis toode-
tud. 19 (79%) toodetest olid impordi-
tud. Vastavalt seadusele oli 50%õigesti 
märgistatud ja 50% ebakorrektselt. Tar-
bijasõbralikke mitteeksitavaid tooteid oli 
5 (21%) ning 19 (89%) juhul oli kalatoo-
dete ning mereandide pakenditel info 
raskesti loetav.

Soola protsent puudus 21% paken-
ditest. Maaletooja andmed olid puudu 
17%, kuigi seadusandluses on sätesta-
tud, et on kohustuslik esitada turustaja 
andmed. See on vajalik eelkõige sel-
leks, et, tarbija saaks esitada oma kae-

Tabel 1. Toidupakendite valim

Toidugrupid Arv (tk) Protsent
piimatooted 211 34
pagaritooted 141 23
maiustused 74 12
lihatooted 69 11
kuivained 29 5
kalatooted, mereannid 24 4
kuivatatud puuviljad, pähklid 22 4
salatid, vormiroad 21 3
konservid 11 2
muu 10 2
Kokku 612 100
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busi või tootega seonduvaid muid tähe-
lepanekuid. 

Samuti ei olnud toitumisalane teave 
esitatud õigesti. Toitumisalane teave 
puudus seitsmel juhul ja neljal tootel oli 
see valesti märgitud. 

Pagaritoodete pakendeid koguti an-
tud uurimuse käigus ühtekokku 141, 
millest 91 (65%) olid Eesti tooted ja 50 
(35%) importtooted. Seadusandlusest 
tulenevalt oli märgistatud korrektselt 69 
(49%) toodet ning 72 (51%) pagaritoo-
te pakendil esinesid mõningased puu-
dused. Tarbijale arusaadavalt oli mär-
gistatud 34 (24%) pakendit, 107 (76%) 
tootel oli liiga väikses šriftis tekst või oli 
märgistuse paigutus muul viisil mitte 
rahuldav. Maaletooja andmed puudusid 
9 (6%) pakendil, soola protsent puudus 
32 (23%) tootel, liitkoostisosad olid lah-
ti kirjutamata 15 (11%) juhul, toitumis-
alane teave oli valesti märgitud 8 (6%) 
korral. 

Šokolaadid ja kompvekid moodusta-
sid maiustuste tootegrupi. Uuritud74-st 
tootest 12 (16%) olid Eesti tooted ja 62 
(84%) seega imporditud tooted. Sea-
dusandlusele vastavalt oli märgistatud 
19 (26%) maiustuste tootegrupi paken-
dit. Märgistuse nõudeid oli rikutud 55 
(74%) pakendil. Kõik 74 pakendit olid 
tarbija suhtes halvasti märgistatud. 

Kuivatatud puuviljade ja pähklite 
pakendeid oli valimis 22, millest Eestis 
pakendatud tooteid oli 2 (9%) ja mujal 
pakendatud 20 (91%) toodet. Praktiliselt 
kõigil ehk 21 (95%) pakendil esinesid 
puudused. Nendest tarbija nõuetele ei 
vastanud ükski tootepakend. Peamisteks 
probleemideks olid maaletooja andmete 
puudumine 3 (14%), toitumisalase teabe 
valesti märkimine 12 (55%) ja tõlkevead 
3 (14%) pakendil. Kirja suurus pakendil 
oli liiga väike 9 (41%). Mitmel pakendil 
oli raskendatud ka koostise lugemine, ku-
na vastav info oli trükitud kilepakendile. 

Kuivainete pakendeid oli valimis 28, 
neist 5 (18%) olid Eestis pakendatud ja 
toodetud. Importtooteid oli selles too-
tegrupis 23 (82%) toodet. Õigesti olid 
märgistatud 18 (64%) pakendit ning 10 
(36%) juhul tuvastati märgistamisel vi-
gu. Tarbijasõbralikult oli märgistatud 9 
(32%) pakendit, teistel 19 (68%) paken-

ditel oli tekst trükitud liiga väikselt või 
oli etikettide paigutus mitte rahuldav.

Salatite ja vormiroogade rühmas 
olid kõik 21 toodet valmistatud Eestis, 
millest õigesti oli märgistatud 12 (57%) 
tootepakenditest ja tarbijale täiesti aru-
saadavalt ainult 1 (5%) pakend. Paken-
ditest 9 (43%) esinesid puudused mär-
gistusel ja tarbijale halvasti loetava eti-
ketiga oli 20 (95%) tootepakendit. Etike-
tid pakendil olid kulunud ja määrdunud.

Konservide ja muude toodete (näri-
miskumm, kurgupastillid jne.) hulgas oli 
1 Eesti toode (10%) ja 19 (90%) import-
toodet. Märgistuse probleeme ei esine-
nud 5 (24%) juhul ja tarbijale arusaada-
valt märgistatud 3 (14%) pakendit. Puu-
dusid eestikeelsed tõlked koostisel.

tarbija hinnang toidupakendite 
märgistusele
Uuringus osales 150 inimest, kellest 
78% moodustasid naised ja 22% me-
hed. Vanuseliselt suurema osa moodus-
tasid kuni 30. aastased isikud (tabel 2).
Küsitlusest selgus, et tarbijad ei ole sa-
geli teadlikud, mis märgistusel kirjas 
peab olema. Kuigi 42% vastanutest tea-
dis nõuetest, et olema peab tootenime-
tus, kuupäev ning koostise loetelu jne. 
Kehtivast seadusandlusest nt määrus-
test ei teadnud enamik tarbijatest mi-
dagi, arvati et informatsioon märgitakse 
pakendile tootjate vahelise kokkuleppe 
tulemusena. 

Üha rohkem kasutatakse märgistu-
sel märgiseid ja õpetlike pilte. Nende 
mõistmine on vahel raske, sest nad on 
liiga väikselt või varjatult. Kõige rohkem 
leiab kasutamisõpetusi piltidena, mis 
on õnneks küll tarbijale selgesti mõiste-
tavad. Samas GDA märgist aetakse se-
gamini toitumisalase teabega 100 g/ml 
toote kohta, mis on tegelikult soovituslik  

Tabel 2. Vastajate vanuseline jaotus

Vanus Protsent
≤ 20 10
21–30 46
31–40 12
41–50 11
51–60 12
61–70 5
≥ 71 4



Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 201222

TOIDUHÜGIEEN

toitainete kogus päevas kindla toote 
koguse kohta. Vastanutest 97% pidas 
vajalikuks importtoodete puhul eesti-
keelse tootenimetuse olemasolu. Eel-
kõige on siin silmas peetud just seda, et 
tootenimetus oleks suuremalt välja too-
dud pakendi esiküljel, mitte ainult too-
te koostise loetelu juures väikses trükis 
märgitud tõlget. Pakenditel kasutatakse 
tootenimetuse esitamist ka piltlikult, 
kuid seegi võib olla eksitav, kuna pilt ei 
vasta sageli toote olemusele.

Tarbijad teavad hästi, mis vahe on 
„Parim enne“ ja „Kõlblik kuni“ realisee-
rimiskuupäevadel. Vastanutest 83,4% 
olid teadlikud, et „Kõlblik kuni“ näitab 
tootepakendil, et tegemist on kiiresti 
rikneva toiduga (piimatooted, lihatoo-
ted). Toitu ei ole seega lubatud peale 
märgitud kuupäeva müüa, kuna tähtaja 
möödumisel võivad toidus hakata are-
nema tervisele ohtlikud mikroorganis-
mid. Ülejäänud pakenditele kantakse 
minimaalne säilimisaeg “Parim enne”, 
mis tähendab, et neid toite tohib müüa 
peale märgitud kuupäeva vaid juhul, 
kui toit on kvaliteetne ja ostjale antakse 
kuupäeva möödumisest teada.

Lisaainete sisaldust Eesti tarbijad vaa-
tavad pakenditel koostise loetelus, kuid 
samas nad ei tea millega tegemist on. 
Tavaliselt jälgitakse kas E-ainete loete-
lu on pikk või lühike. Otsuse tegemisel 
lähtutakse üldlevinud arusaamisest, et 
mida vähem E-aineid, seda parem.

Uuringus ilmnes, et kui tegemist po-
le allergikust tarbijaga, siis üldjuhul ei 
vaadata pakendilt toidu koostises ole-
vaid allergeene. Enamasti tarbijad ka ei 
tea, mis allergeenid märgistusel kirjas 
peavad olema. Tarbijatest, kes vastasid 
küsitlusele, ei pidanud ükski toidupa-
kendil olev märgistuse paigutust ideaal-
seks. Küsitletavatest 20,7% arvates oli 
see lausa halb, et märgistus on kuidagi 
kaootiliselt pakendil, näiteks kuupäev 
pakendi põhja all, koostis kleebisega 
kaetud, netokogus väikses trükis paken-
dil oleva illustreeriva kirju pildi peal jne. 
63,4% vastanutest väitsid, et paigutus 
on rahuldav ja ainult 16% on rahul. 

Erinevas suurustes pakenditel on kõi-
gil sama informatsioon. Kohustuslikud 
on tootenimetus, netokogus, kuupäev, 

koostis jne. vastavalt märgistusele esi-
tatud nõuetele. Toiduseaduse alusel, 
peab see olema selgesti mõistetav tarbi-
jale. Kuid samas oli 70,7% küsitletavate 
arvates tekst pakenditel liiga väike ning 
seega ka toote ostjale mitte arusaadav. 
Vastanutest 29,4% avaldas arvamust, et 
pakenditel olev trükk oli normaalse suu-
rusega ja, et lugemisel ei pidanud pin-
gutama, aga mitte ükski vastanutest ei 
väitnud, et tekst liiga suur on.

Tihti ei suudeta pakendil olevat teks-
ti eristada muust taustast. Nagu juba 
eelnevalt mainitud tahavad tootjad pa-
kendid teha värvikirevaks ja muul moel 
atraktiivseks, kuid seejuures ei arvesta 
nad tarbijatele suunatud tootealase in-
formatsiooni korrektsema esitamise va-
jadusele. Näiteks on raske lugeda pruu-
nil taustal kuldset trükki, või siis valgel 
taustal hõbedast teksti. Lisaks nendele 
kahele värvikombinatsioonile on mui-
dugi veel teisigi värvi kombinatsioone, 
mis ei soosi tootealase informatsiooni 
selget esitamist ning mõningatel juh-
tudel on seda teksti väga raske üld-
taustast eristada. Küsimustike vastuste 
põhjal võib öelda, et eeltoodu tarbijaid 
(56%) otseselt ei häirinud, kuid 44% 
ostjatest pidasid siiski oluliseks, et tekst 
oleks kergesti eristatav ja loetav ning, et 
selle mõistmiseks ei peaks lisa aega ja 
energiat kulutama.

Toidupakenditel olevad kleebised, mis 
on eestikeelse tõlkega on sageli raskesti 
loetavad tindi kontrastsuse tõttu. Trüki-
tud teksti toon pakenditel on tarbijale 
lugemiseks, kas liiga tume või hele, mis 
omakorda oleneb tindi toonist. Kui tege-
mist on liiga tumeda trükiga, siis tähte-
de vahed kaovad ära ja tekst on raskesti 
loetav. Heleda trükise korral, kaob tekst 
ära ja tekib selline tunne, et tegemist on 
kulunud etiketiga ja see omakorda mõ-
jub tarbijate suhtumisele negatiivselt. 
Küsitlusest selgus, et 64.4% juhul tarbi-
jad peavad pakendite trükki liiga tume-
daks, mille tõttu on ka olulise informat-
siooni loetavus kehvem.

Küsitluse käigus selgus et 67,4%tar-
bijaid ei tea mis tähendab GDA märgis 
toidupakenditel. Aetakse segamini GMO 
(geen muundatud organism) tähisega, 
mis on tarbijatele rohkem tuntud. 
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Varasemad uuringud on näidanud, et 
märgistusest on suhteliselt vähe kasu 
tarbijatele, kes ei oma märgistusest pii-
savaid teadmisi, pole saanud temaatilist 
koolitust ning seega tuleks põhitähele-
panu suunata eelkõige tarbija koolitus-
tele (Salaün ja Flores, 2001).

kokkuvõte
Uuringust selgus, et vastavalt kehtivale 
seadusandlusele esineb Eesti jaekau-
banduses müüdavatel toodete märgis-
tuses mitmeid puudusi.

Võrreldes kodumaise toodanguga 
esines märgistuse probleeme rohkem 
importtoodetel. Sagedasemad vead 
esinesid toitumisalase teabe esitamisel, 
samuti koostise ning liitkoostisosade 
loetelus.

Keedusoola sisalduse märkimine on 
puudulik toodetel, millel on kohustuslik 
välja tuua protsentuaalne sisaldus. Vas-
tavalt kehtivatele õigusaktidele peavad 
olema toidu märgistused arusaadavad 
ja esitatud ka Eesti keeles. Importtoo-
detel esines rohkesti tõlke probleeme. 
Tõlked olid osaliselt puudulikud või ori-
ginaaltekstist kardinaalselt erinevad.

Tarbija seisukohalt on paljude toode-
te märgistus raskesti arusaadav. Peami-
ne mure on, et pakendil olev tekst on 
liiga väikses kirjas ja loetamatu. Saadud 
tulemuste põhjal selgus, et suurimaks 
probleemiks oli teksti suurus ja tõlke-
vead ning see on sageli ka põhjuseks, 
miks osad tooted jäävad poeletile ja ei 
jõua tarbija toidulauale.

Hiljuti kinnitati Europarlamendi poolt 
uued toidumärgistamise reeglid, seal-
hulgas ka teksti suurus, mis peab olema 
loetav ning minimaalne kirjasuurus väi-
ketähtede puhul 1,2 millimeetrit, väikse-
matel pakenditel 0,9 millimeetrit. Loo-
dame, et see parandab olukorda.

Tihti esitatakse teave toidupakenditel 
ebakorrektselt või puudulikult.

Vahel ei ole võimalik koheselt paken-
ditelt leida vajalikku informatsiooni, ku-
na see on toote ümbrisel peidetud või 
varjatud kleebistega. Näiteks on kaalu-
jälgijatele oluline toitumisalane teave, 
kuid sageli ei ole seda üldse märgis-
tusel välja toodud. Samuti ei ole aller-
geene tumedamas trükis välja toodud 

muust tekstist, mis oluliselt raskendab 
selle leidmist.

Pakendid on reklaamiliselt liiga infor-
matiivsed ja kirjud ning kommertspind 
varjab olulist teksti. Lisaks on kohus-
tusliku ja kommerts info pindade suhe 
vale. Kohustuslik tekst on liiga väikses 
kirjas, kui samas ülepoole pakendist 
hõlmab suur toodet iseloomustav pilt. 
Tootjad ei arvesta sellega, et mõnda 
värvikombinatsiooni on raske lugeda. 
Näiteks sinisel taustal punane või pruu-
nil taustal kuldne jne. Mitmed märgised 
teevad veel omakorda keerulisemaks 
märgistuse lugemiseks. Tarbijad ajavad 
segamini näiteks GDA-d ja GMO-d.
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Laboruuringuks: proov ja kaaskiri

toivo järvis

EMÜ VLI nakkushaiguste osakond

Loomade haiguste diagnoosimisel on 
üheks oluliseks komponendiks proo-
vide laboratoorne uurimine parasiitide 
suhtes. Nii on võimalik leida ja iden-
tifitseerida parasiitide erinevaid aren-
guvorme: mune/ootsüste, püsitsüste, 
vastseid ning täiskasvanud parasiite ja 
nende osi (lülisid). Meenutagem siin-
kohal, et suuremad parasiitide rühmad 
on ainuraksed, imiussid, paelussid, 
ümarussid, lestad ja putukad. Uurimis-
materjaliks võib olla roe, nahakaaped, 
lihaseproovid, veri, röga, uriin, elundite 
tükid jm või siis laborisse määramiseks 
saadetud parasiidid ise (joonis 1).

Uurimistulemuste usaldatavus sõltub 
aga mitte ainult uurija teadmistest ja 
kogemustest, vaid ka proovide õigest 
võtmisest ja säilitamisest kuni vahetu 
uurimiseni. On oluline, et proov oleks 
võetud õigesti, proovi kogus oleks kül-
laldane, varustatud nõuetekohase kaas-
kirjaga, proov oleks sobivalt pakenda-
tud ja kiiresti laborisse saadetud.

mida seejuures tuleks teada, milli-
sed vead on esinenud meil ja mu-
jal?

1. Proov
Proovid tuleb võtta kohalt, kus eeldata-
vasti on parasiite kõige enam. Nahakaa-
bete korral eriti kahjustuste äärealadelt 
ja kindlasti mitmest kohast. Süüdikles-
tade kahtluse korral kindlasti sügav-
kaabe kuni kapillaarse vere ilmumiseni. 
Koproproovide korral on väikeloomalt 
uurimiseks tarvilik kogus minimaalselt 
5 grammi, suurloomalt 10 grammi. Võt-
ma peab värske ja kõrvaliste lisanditeta 
proovi, kuna seisnud proovides võivad 
parasiitide noorvormid edasi areneda 
või hävida, lisandid (allapanu jms) aga 
raskendavad uurimist. Vaid 3-4 päeva 
vanustelt kutsikatelt ja kassipoegadelt 
koproproovide võtmine ja uurimiseks 
saatmine ei ole õigustatud, kuna lühim 
prepatentperiood ehk ajavahemik loo-

ma nakatumisest kuni parasiidi sugu-
küpsuseni (arenemistsükli lõpuni) on 
enamiku seedekulgla parasiitide korral 
palju pikem kui neli päeva, pikem on 
see ka koktsiididel. Prepatentajal võetud 
proovide uurimisel saadakse negatiivne 
tulemus, samas kui mõni päev hiljem 
võib proovis mune/ootsüste leida. Giar-
diate kahtluse korral tuleb arvestada, et 
tsüste eritatakse ebaregulaarselt. See-
tõttu on soovitatud võtta nädala jooksul 
kolm koproproovi. Vaid ühe proovi uuri-
misel võib kergelt saada valenegatiivse 
tulemuse ja seega looma õigest ravist 
ilma jätta.

Sobivamad pakendid võetud proo-
videle ja leitud parasiitidele on erineva 
suurusega suletavad kilekotid, korgiga 
katseklaasid ja keermega plastpurgid. 
Leitud ümar-, pael- ja imiussid on kõige 
otstarbekam alul panna päevaks vette 
(puhastuma, matsereeruma), seejärel 
aga säilituslahusesse. Väikesed üma-
russid on õrnad ja lähevad kraanivees 
katki, neid võib lasta seista füsioloogili-
ses lahuses. Säilituslahusena on kõigile 
ussidele (sh ka paelusside vastsevormi-
dele) hea Barbagallo vedelik (30 ml for-
maliini, 7,5g naatriumkloriidi ja üks liiter 
destilleeritud vett). Lameusse võib pan-
na ka 70%-sse etanooli.

Põhimõte on, et võetud proovid 
saaks kiiresti laborisse toimetatud. Soo-
jal ajal tuleb kasutada jahutuselemente, 
talvel mitte lasta proovil külmuda. Parim 
temperatuur mõnda aega säilitamiseks 
on +4 ◦C. Viga on paelusside lülide pai-
gutamine formaliini (ka selle väikesesse 
lahjendusse), kuna see kuivatab lülid 
liigselt ja need muutuvad edasiseks uu-
rimiseks sobimatuks. Lülijalgsed para-
siidid tuleb laborisse saata kuivalt, võib 
ka asetada 70%-lisse etanooli.

2. kaaskiri
On oluline, et kaaskirjas oleks kajas-
tatud kõik andmed, mis on vajalikud 
nii proovi uurijale kui ka uurimistööst 
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kokkuvõtte tegemisel. Need on looma-
omaniku ja loomaarsti nimi ning nende 
kontaktandmed, võetud proovi nimetus 
ja selle võtmise aeg, loomaliik, nimi, va-
nus ja sugu. Väärtuslik on teave loomal 
varem (millal?) diagnoositud parasiiti-
de, antiparasiitikumide (AP) kasutamise, 
haigussümptomite jms kohta. Leitud pa-
rasiitide korral on oluline teada leiukoh-
ta. Kindlasti on kaaskirjas vaja kirjutada 
täpselt, millist uuringut soovitakse (vas-
tavalt labori teenuste nimekirjale), et ei 
jääks erinevaid tõlgendamisvõimalusi.

Kaaskirjades esinenud vajakajäämi-
sed on olnud:
1) ei ole märgitud looma omaniku ees-

nime, loomaliiki, looma nime, vanust 
jm;

2) puuduvad andmed loomal esinevate 
kliiniliste haigustunnuste (kõhulahti-
sus jm), seniste uurimistulemuste ja 
AP kasutamise (mida? millal?) kohta;

3) kaaskirjas soovitav uuring on sõnas-
tatud liiga üldiselt.

Soovitava uuringu ebatäpse väljenda-
mise korral on laboril võimalik kasutada 
konkreetse proovi uurimiseks erinevaid 
uurimismeetodeid või isegi mitut, mis 
põhjustab loomaomanikule täiendavat 
väljaminekut. Täiesti vale on soovida 
kaaskirjas koproproovi uurimist flotat-
sioonimeetodil, kui looma roojas või 
pärakupiirkonnas on nähtud Dipylidium 
caninum’i lülisid.

Eksimused käsitletud nõuete vastu 
võivad põhjustada vale laboratoorse 
diagnoosi, korduvuuringute vajalikkuse, 
suurenenud kulutusi ning muidugi loo-
ma tervise halvenemise vale diagnoosi 
ja hilinenud ravi tõttu.

Täiendavat teavet teema kohta leiab 
uuest kõrgkooliõpikust „Veterinaarpara-
sitoloogia 2: diagnoosimine ja tõrje“.

Joonis 1. Mis on pildil? (foto: K. Bogdanova, 2011)
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 • Eesti Loomaarstlik Ringvaade
10. Kohapeal algatatud küsimused
11. Koosoleku lõpetamine

1. Eelmise üldkoosoleku protokolli 
kinnitamine
Koosoleku protokoll ja 2011. aasta tege-
vusaruanne kinnitati ühehäälselt.

2. ELÜ 2011. aasta tegevusaruanded
Priit Koppel esitas juhatuse tegevus- ja 
aastaaruande. Konverentsi „Veterinaar-
meditsiin 2011“ korraldamine õnnestus 
väga hästi. Konverentsil osales 377 ini-
mest. Sõlmiti koostööleping Ukraina 
kolleegidega.

Kuremaa järve ääres toimusid õnnes-
tunud ehkki mitte väga rohkearvulised 
suvepäevad. Kaitsmaks liikmete huve, 
sõlmiti kliendileping advokaadibürooga 
Ahas & Heringson. Maamessil osalemi-
ne oli väga positiivne. Võeti vastu otsus 
kanda bilansist maha lootusetud võlg-
nevused.

Katrin Kaalep tegi ülevate liikmeskon-
nast. 2011. aastal liitus kaks inimest, 
kaks liiget surid ja võlgnevuste tõttu ar-
vati välja 11 inimest. Hetkel on ühingul 
133 liiget, neist on kindlustatud 115 ini-
mest. Hetkel on liikmemaksuvõlglasi 18.

Kindlustus tegi eelmise aasta jooksul 
kaks väljamakset.

Tehti ettepanek liikmete kaardistami-
seks. Leiti, et juhatus võiks oma tegevu-
sest liikmeskonda rohkem jooksvalt in-
formeerida. Liikmed seevastu võiks oma 
põhikirjalisi kohustusi paremini tunda.

Andres Aland tutvustas Eesti Looma-
arstliku Ringvaatega seotud olukorda. 
Toimetus on teinud väga head tööd, 
ajakirjal on aastas ilmunud neli numb-
rit. Kuid seoses peatoimetaja asumi-
sega VLI direktori ametikohale oleks 
vaja talle asendaja leida. Paraku ükski 
inimene, kellele on vastav ettepanek 
tehtud, pole nõusolekut andnud. Koos-
olek otsustas, et kuni uue peatoimetaja 
leidmiseni ilmuvad järgmised numbrid 
ühingu juhatuse ja praeguse toimetu-
se (kellest J. Alaots on tervislikel põh-
justel mõned nädalad eemal olnud) 
koostööna. 2012. aastal peab senine 
ilmumissagedus püsima jääma; aasta 
esimese numbri materjalist on 2/3 koos. 
Reklaam ajakirja on selleks aastaks juba 
müüdud.

Toomas Tiirats tegi ülevaate FVE ja 
UEVP peaassambleel osalemisest ning 
Põhja- ja Baltimaade presidentide koos-
olekust. Arutusel olnud teemad: siga-
de kirurgilise kastreerimise lõpetamine 
2018. aastal (keemiline kastreerimine); 
loomaarstide spetsialiseerumine; üle-
euroopaline statuut loomaarstidele: 
tunnustatud ja/või heakskiidetud loo-
maarst; loomade heaolu auditeerimine, 
mille eest maksavad loomaomanikud; 
kohusetundlik ravimite kasutamine; 
ühtsed elementaarsed nõuded looma-
kliinikutele ja praksistele.

3. ELÜ 2012. aasta eelarve
Ühingu 2012. aasta eelarvet tutvustas 
Kalmer Kalmus. Pärast arutelu kinnitati 
see ühehäälselt.
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4. Aukohtu aruanne
Aukohtu aruande koos lisamaterjalide-
ga esitas Toomas Tiirats. 2011. aastal 
oli üks juhtum. Raviveaga kaebusi me-
netleb seaduse järgi VTA peadirektor.

5. Revisjonikomisjoni aruanne
Revisjonikomisjoni aruande esitas Mari 
Makko. Revisjonikomisjon leidis, et ELÜ 
juhatus on järginud põhikirjalisi kohus-
tusi, üldkoosoleku poolt püstitatud üles-
andeid ja Eesti Vabariigi seadusi. Ma-
jandusaruanne oli kasumlik. ELÜ 2011 
aastaaruanne kinnitati ühehäälselt

6. konverents „veterinaarmeditsiin 
2012“
Juhatus andis teada, et konverents toi-
mub 26.–27. oktoobril 2012 taas Dorpati 
Konverentsikeskuses Tartus.

�. ELÜ juhatuse valimine
Juhatuse liikmeteks esitati: Toomas Tii-
rats (taandas), Jaan Luht, Kalmus Kal-
mer, Ain Erkmaa, Priit Koppel, Katrin 
Kaalep, Piret Kalmus (taandas), Mari 
Makko ja Maie Lavrentjeva. Priit Koppel 
tutvustas valimiste korda ja seejärel va-
liti hääletuskomisjon. Sinna vailiti Too-
mas Tiirats, Piret Kalmus, Kristel Peet-
salu. Välja jagati 25 sedelit, tagasi saa-
des oli üks neist kehtetu. Hääled jagu-
nesid järgnevalt: Jaan Luht 24, Kalmer 

Kalmus 23, Priit Koppel 21, Katrin Kaa-
lep 21, Ain Erkmaa 20 ja Mari Makko 11 
häält. Presidendiks valiti Priit Koppel.

�. ELÜ revisjonikomisjoni valimine
Revisjonikomisjoni liikme kandidaati-

deks esitati Mari Makko, Andres Aland, 
Andžela Lehtla, Piret Kalmus (taan-
das), Maie Lavrentjeva. Hääled jagune-
sid järgnevalt: Mari Makko 18, Andres 
Aland 18, Andžela Lehtla 20 ja Maie 
Lavrentjeva 16 häält.

�. ELÜ 2012 aasta tegevusplaanid
* Suvepäevad 2012 toimuvad Põlva-

maal Saarjärve puhkekeskuses 28.–
29.07.2012

* Fotokonkurss 2012 algab 01.06.2012.
* Aasta loomaarst ja elutöö autasu an-

takse välja järgmisel konverentsil.
* UEVP ja FVE töökoosolekutest otsus-

tati osa võtta.
* Veterinaarmeditsiin 2012 toimub Tar-

tus Dorpati Konverentsikeskuses 26.-
27.10.2012.

* Eesti Loomaarstlik Ringvaade

10. kohapeal algatatud küsimused
Kohal algatatud küsimusi ei olnud.

Lõpp: 14.00

Priit Koppel  Jaan Luht
ELÜ president  juhatuse liige

Andres Aland tutvustab ELR-iga seonduvat
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Toomas Tiirats aukohtu aruannet ette kandmas

Kalmer Kalmus tutvustab 2012. aasta eelarvet
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Kuidas hääletame?

ELÜ juhatuse liikmed Katrin Kaalep ja Priit Koppel
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Loomaarst muigab (3)

madis Aidnik

EMÜ VLI emeriitdotsent

tudengiaja jätkuks

•  Stuudiumi teisel aastal pani ühika ko-
mandant minu toakaaslaseks arstitea-
duskonnast EPA-sse üle tulnud tolla-
se Põlva rajooni pealoomaarsti Paul 
Kallikormi poja Matti. Matti oli arukas 
mees, aga viinaviga kippus aeg-ajalt 
tema üle võimust võtma. Kord jom-
mis peaga laulis ta ühika koridoris 
täie rinnaga maha nii Eesti kui Soo-
me Vabariigi hümnid. Kuna arvatavalt 
olid kõikidel kursustel „koputajad“, 
siis kutsutigi Matti KGB majja (prae-
gune Tartu Kirjanike Maja) vestlusele. 
Matti enda jutt pärast seda oli umbes 
järgmine: „Keegi asjamees tegi mulle 
selgeks, millise üliõpilasele sobimatu 
teo olen teinud. Lõpuks pidin seletus-
kirja kirjutama, mille viimases lauses 
lubasin, et Eesti ja Soome hümni mi-
na kunagi enam ei laula ja seda isegi 
mõttes mitte. Seejärel läksin Tarvase 
kõrtsi. Enne lahkumist laulsin fuajees 
ikkagi Eesti hümni jällegi maha.“

•  Matti oli kogemustega viinamees, 
kuid mingil põhjusel kippus hea 
kraam sageli välja tulema. Teadagi 
ajab see teised ristiinimesed vihale. 
Kasvatamisest kasu vähe ja ühe tal-
vise sessi ajal otsustasime teise toa-
kaaslasega Matti lolliks teha. Teadsi-
me, et järgmisel hommikul kell 8.00 
tuli tal parasitoloogias korduseksam 
sooritada. Lõuna paiku tuli Matti lin-
nast kõva auru all ja keeras magama. 
Õhtul seitsme paiku panime äratus-
kella helisema. Mina ajasin habet ja 
teine kamraad võttis „hommikuei-
net“. Togimise peale ärkas sõber üles 
ja nähes, et kell juba seitse läbi, läks 
asi huvitavaks. Esimesena haaras ta 
konspekti otsides sealt ainult temale 
teada nõrku kohti. Kiiruga käis pese-
mas ja siis asus hommikuvõimlemist 
tegema. Tema sihipärasus ei rauge-

nud ka siis, kui küsisime: „Mis ajast 
sina, Matti, oled õhtuti võimlemisega 
tegelema hakanud?“ Seejärel tormas 
ta teisele korrusele, et igaks juhuks 
kontrollida, kas ka teised, kes samuti 
järeleksamile pidid minema, on üles 
ärganud. Ülalkorrusel arvati muidugi, 
et Mattikese pööning on ära lenna-
nud. Ime, et pääsesime siniste silma-
deta.

• Kahjuks jäi Mattil loomaarstidiplom 
saamata. Kusagil Rakvere kandis ole-
vat ta velskriametit pidanud. Oli kuul-
da, et ka see lõppes õnnetult. Sigade 
punataudivastasel vaktsineerimisel 
olevat ta seale lahangunoa selga löö-
nud: „Kas sa, kurat, püsid paigal või 
ei?“ Kolhoosi esimees olevat enda 
elu pärast kartes velskri hoobilt lahti 
lasknud.

• Minuaegsetest õppejõududest oli 
kõige naturaalsema ja otsesema väl-
jendusega kirurgiaprofessor Rudolf 
Säre. Nõukogude ajal esines aeg-ajalt 
väga kummalisi kampaaniaid. Veteri-
naarias surus üleliiduliselt läbi oma-
nimelise jäärade kastreerimise mee-
todi armeenlane Baiburtsjan. Meetod 
seisnes selles, et ilma anesteesiata 
torgati skalpellitera läbi munandikoti 
ja tuppkestade munandi parenhüümi. 
Seejärel surus opereerija läbi tekita-
tud torkehaava kogu munandi paren-
hüümi välja. Jõhker lugu ja resultaat-
ki küsitav. Professor Säre oli mees-
üliõpilastelt eksamil küsinud, mis on 
Baiburtsjani meetodi eelis klassikalise 
ees. Üliõpilane vastanud: „Vähem va-
lus.“ Professor oli selle peale öelnud: 
„Minge ukse taha, laske kaasüliõpilas-
tel enda munandeid pigistada ja tulge 
siis tagasi ning öelge, kuidas tunne 
oli.“

• Kuni taasiseseisvumiseni toimus tu-
levaste loomaarstide praktiline õpe 
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kolhoosides ja sovhoosides. Kol-
manda kursuse suvist praktikat soo-
ritasin Põdra sovhoosis. Peale minu 
olid praktikale tulnud üks EPA meh-
haniseerimise poiss, üks tüdruk ag-
ronoomiast ja veel plikaohtu tüdruk 
Kuremaa tehnikumist. Kõik see kamp 
pandi puhkusele läinud poissmehest 
peazootehniku korterisse. Igavuse üle 
kurta ei tulnud. Naljapärast „kiusasi-
me“ ka tüdrukuid. Ühel õhtul puges 
mehhaniseerimise poiss kõrvaltoas 
Kuremaa tüdruku juurde teki alla ja 
mõne aja pärast röögatas: „Tüdruk, 
mul ilmnevad surma tunnusmärgid, 
ihu läheb tükikaupa kõvaks!“

• Viimase kursuse pikal praktikal olin 
Jõgeva rajooni LHTJ-i (Loomade Hai-
guste Tõrjejaam) juhataja Leonhard 
Teeveri, epizootoloog Eino Raagi ja 
günekoloog Jaan Veskioja käe all. 
Need mehed pidasid oma elukutsest 

lugu. Nende eeskuju ja õpetuste najal 
sain eluks kaasa paljugi, mida tänini 
unustanud pole. Nii tean tänu neile, 
et kui naine teiega kaks päeva rääki-
nud pole, siis kutsuge loomaarst aga 
mitte inimarst. Kui keegi teile räägib, 
et ta hobust armastab, siis vastake 
Leonhard Teeveri moel: „Ei vaidle 
vastu, et hobune võib hea olla, kuid 
kauge suudlemas käia.“

Rusikareegliks elus võtke järgmine lu-
gu. Suure külma ajal kukkus varblane 
trotuaarile. Mööda läinud hobune sittus 
varblasele peale. Sooja hunniku all är-
kas varblane elule ja hakkas sirtsuma. 
Mööda juhtus minema kass, kes aitas 
varblase hunniku alt välja ja pistis see-
järel ta nahka. Siit moraal: „See, kes su 
täis situb, ei pruugi olla sinu vaenlane; 
kui oled täis situtud, siis ära sirtsu.“

(Järgneb)
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Leonhard teever
2�.11.1�30–13.01.2012

13. jaanuaril 2012 lahkus meie hulgast jäädavalt teenekas veterinaararst ja 
kolleeg Leonhard Teever.

Leonhard Teever sündis 27. novembril 1930. aastal Tõrva linnas. Pärast 
Tõrva keskkooli lõpetamist läks Leonhard Tartu Ülikooli veterinaararstiks 
õppima. Huvi loomade vastu oli tekkinud onu talus, kus ta oli veetnud kõik 
oma koolivaheajad.

Pärast kõrgkooli lõpetamist suunati ta tööle Kolga-Jaani veterinaarja-
oskonna juhatajaks. Noor loomaarst oli abiellunud, kuid Kolga-Jaani piir-
konnas polnud tema pedagoogist abikaasal Helvel töökohta. Seetõttu võt-
tis Leonhard Teever vastu põllumajandusministeeriumi ettepaneku asuda 
Mustvee rajooni peaveterinaararstiks. Mustvees jätkus tööd ka kaasale.

Uue peaveterinaararsti eestvedamisel alustati Mustvees kohaliku veteri-
naarjaoskonna väljaehitamist. Valmis töötajate elamu, ravila ehitamine jäi 
pooleli Mustvee rajooni likvideerimise tõttu.

1963. aastal sai Leonhard Teeverist Jõgeva rajooni peaveterinaararst. Ta 
kuulus teadlaste ja praktikute kollektiivi, kellele 1967. aastal anti vabariiklik 
preemia põllumajandusloomade nakkushaiguste efektiivse diagnostika, ra-
vi ja tõrjemeetmete väljatöötamise ning rakendamise eest. Uute veterinaa-
riaalaste meetodite kasutamise tulemusel suurenes Jõgeva rajoonis sigade 
ööpäevane kaaluiive 500 grammini. Maakonnas loodi 11 tõusigade farmi. 
1974 aastal omistati Leonhard Teeverile teenelise veterinaararsti nimetus.

1982. aastal valiti ta rajooni agrotööstuskoondise juhatuse esimehe Vil-
jar Karo ja senise esimehe Villu Kottise toetusel Saadjärve kolhoosi esi-
meheks, kus ta töötas 1990. aastani. Saadjärve kolhoos oli Jõgeva rajooni 
üks suuremaid majandeid, kus töötas ligi 800 inimest. Kindlakäeliselt juhtis 
Leonhard Teever suurmajandit ning tema eestvõtmisel rajati lisaks uutele 
farmidele Tabivere asulasse ka kümneid kortermaju, 280-kohaline lasteaed 
ning Tabivere keskkooli juurdeehitus koos võimlaga.

1991. aastast kuni 2003. aastani töötas Leonhard Teever taas Jõgevamaa 
Veterinaarkeskuses juhataja asetäitjana. Abivalmis, suurte erialaste tead-
mistega veterinaararsti jutul käisid kolleegid sagedasti ka Äksi kodus, kus ta 
oma pensionipõlve veetis ning alati oma nõuga abiks oli.

Leonhard Teeveri üheks suurimaks hobiks oli jahindus. Oma viimati soe-
tatud relvaga aga Leonard jahile ei jõudnudki…

Puhka rahus!

Elurõõmsat ja armastatud kolleegi jäävad leinama Jõgevamaa loomaarstid.
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