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Diabetes mellitus ehk suhkruhaigus koertel

Liisa Kail

EMÜ VLI väikeloomakliinik

Sissejuhatus

Diabetes mellitus ehk suhkruhaigus 
on üks sagedamini esinevaid endo-
kriinhaigusi koertel. Enamikel juhtu-
del on tegemist insuliinist sõltuva di-
abeediga, mis oma olemuselt sarna-
neb inimeste I tüüpi diabeedile. Insu-
liinist sõltuvat diabeeti iseloomustab 
püsiv hüpoinsulineemia ja glükoosita-
seme puudulik regulatsioon. Haiguse 
etioloogia ei ole veel täpselt teada, 
kuid kahtlemata on tegemist paljupõh-
juselise tõvega. Peamiseks diabeedi 
põhjuseks peetakse autoimmuun-
mehhanismide vahendusel tekkivat 
beeta-rakkude hävimist ja sellest tule-
nevat insuliini tootmise langust. Selle 
haiguse korral on insuliini eksogeen-
ne manustamine raviks asendamatu.

Diabeeti haigestumise riski suu-
rendavad pankreatiit, insuliini-anta-
gonism (diöstrus, hüperadrenokortit-
sism), teatud ravimid (glükokortikos-
teroidid) ja rasvumine. Nimelt põh-
justavad eespool nimetatud tegurid 
pankrease saarekeste ja beeta-rakku-
de kahjustumise.

Insuliinist mittesõltuvat ehk II tüü-
pi diabeeti esineb koertel harva ning 
enamasti on see seotud juba eelne-
valt nimetatud insuliini antagonistlike 
seisundite ja ravimitega. Teist tüüpi 
diabeeti põdevatel koertel on pank-
reases piisav hulk funktsioneerivaid 
beeta-rakke, kuid insuliini antagonis-
mi püsimisel ei suuda need toota in-
suliini piisavalt, tagamaks normaalse 
veresuhkru taseme.

Patogenees

Endokriinse pankrease beeta-rakkude 
hävimise tagajärjel väheneb kudede 
glükoosi, amino- ja rasvhapete omas-
tamiseks vajaliku insuliini tootmine. 

Ainevahetuse häirumise tagajärjel käi-
vitub maksas glükogenolüüs ja glüko-
neogenees, mille tagajärjel koguneb 
ringlusesse üha enam glükoosi, mis 
põhjustab hüperglükeemia. Veresuhk-
ru taseme tõustes üle 10 mmol/l in-
tensiivistub neerude glomerulaarfilt-
ratsioon ning neerutuubuli rakud ei 
suuda üleliigset glükoosi tagasi imen-
dada, mille tagajärjel glükoos satub 
uriini, tekib glükosuuria. Suhkru esi-
nemine uriinis viib omakorda osmoot-
se diureesi tekkeni, mis kliiniliselt väl-
jendub polüuuria ja polüdipsia näol.

Seoses insuliinipuudusega ei suu-
da glükoos rakku liikuda ning tekib 
kudede nälgus, mis väljendub looma 
kõhnumises. Diabeedi kliiniliseks tun-
nuseks on veel polüfaagia ehk liigisu-
sus, mis tekib puuduliku negatiivse 
tagasiside tõttu hüpotaalamuses asu-
vas näljakeskuses. Näljakeskus vastu-
tab otseselt söömiskäitumise, nälja- ja 
täiskõhutunde eest organismis. Kül-
lastumise signaal jõuab keskusesse 
glükoosi kandumisel rakkudesse, kuid 
diabetes mellitust põdevatel looma-
del ei saa veresuhkur insuliinipuudu-
se tõttu rakku siseneda ning negatiiv-
set tagasisidesignaali ei teki.

Anamnees ja kliinilised 
tunnused

Koerad haigestuvad diabeeti 4–14 
(sagedamini 7–9) aasta vanuselt. Ju-
veniilset suhkruhaigust esineb ülihar-
va ning sellisel juhul arvatakse olevat 
põhjuseks pankrease saarekeste hü-
poplaasia.

Emased koerad põevad diabeeti 
kaks korda sagedamini kui isased, kui-
gi viimasel ajal näib see erinevus üht-
lustuvat, tõenäoliselt seoses emasloo-
made varajase steriliseerimisega, mis-
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tõttu kaob oht diöstruses insuliini-pro-
gesterooni antagonismi tekkimiseks.

Kõrgem risk haigestuda suhkruhai-
gusesse on šnautseritel, puudlitel ja 
samojeedi koertel, kuid haigust võib 
esineda igat tõugu koertel.

Loomaomanikud pöörduvad kliini-
kusse sageli põhjusel, et nende lem-
mik on hakanud tavalisest rohkem 
urineerima või jooma, kuid esineb ka 
juhtumeid, mil peamiseks kaebuseks 
on koera nägemise halvenemine või 
selle kadu.

Polüuuria, polüdipsia, polüfaagia ja 
kehakaalu kadu on peamised kliinili-
sed tunnused, kuid olenevalt haiguse 
kestvusest võib diabeetikust koeral 
kujuneda välja süsteemsete haigus-
tunnustega väljenduv ketoatsidoos.

Katarrakt on diabeedi pöörduma-
tu komplikatsioon, millele tuleb kind-
lasti tähelepanu pöörata. Diabeetiline 
katarrakt tekib hüdrofiilsete suhkrute 
ladestumisel läätse, mille tagajärjel on 
võimalik vesivedeliku läätse liikumi-
ne, viimase tursumine ja rebenemine. 
Katarrakti kujunemisel muutuvad läät-
se proteiinid (embrüonaalse arengu 
käigus on jäänud immuunsüsteemist 
puutumata) immuunsüsteemile eks-
poneerituks, tekib põletikuline reakt-
sioon ning uveiit.

Diagnoosimine

Haiguse diagnoosimine põhineb 
anamneesil, kliinilistel tunnustel (po-
lüuuria, polüdipsia, polüfaagia ja kaa-
lukadu), püsival näljutusjärgsel hü-
perglükeemial ja glükosuurial. Tähtis 
on meeles pidada, et hüperglükeemia 
ja glükosuuria koosesinemine aitab 
diabeeti eristada primaarsest neeru-
haigusest, mille korral tekib hüperg-
lükeemiata glükosuuria, ning teistest 
glükosuuriata hüperglükeemia põh-
justest. Stressist tingitud hüperglü-
keemiat esineb sagedamini kassi-
del, kuid see võib segadust külvata 
ka hüperaktiivsetel ja agressiivsetel 
koertel.

Baasuuringuteks on soovitav võtta 
kliiniline ja biokeemiline vereproov 
ning teostada uriinianalüüs koos bak-
terite külviga, välistamaks diabeediga 
võimalikke kaasuvaid haiguseid. Pank-
reatiidi, adrenomegaalia ja püomeetra 
kahtlusel tuleks koera uurida ka suhk-
ruhaiguse suhtes. Küllalt sageli esineb 
diabeetikust koertel pankreatiiti ning 
seetõttu võiks lisauuringuna mõõta ka 
cPLI (pankrease lipaasi immunoreak-
tiivsust).

Ravi

Ravi põhineb hüperglükeemiast ja 
glükosuuriast tingitud kliiniliste tun-
nuste kõrvaldamisel ning võimalike 
kaasuvate haiguste ja komplikatsioo-
nide ärahoidmisel. Raviprotokoll hõl-
mab insuliiniravi, dieeti, liikumist, 
kaasnevate põletikuliste ja hormonaa-
lsete haiguste välistamist ning insulii-
ni-antagonistlike ravimite vältimist.

Koertel on enamasti tegemist in-
suliinist sõltuva diabeediga, mistõttu 
insuliini eksogeenne manustamine on 
äärmiselt vajalik. Koertel kasutatakse 
keskmise toimeajaga insuliini (NPH, 
lente), eelistatult inimese või sea in-
suliini kombinatsiooni, et vähendada 
insuliinivastaste antikehade võimalik-
ku teket.

Insuliini algdoos on 0,25 U/kg kaks 
korda päevas. Enne insuliini manus-
tamist tuleb veenduda, et koer on 
söönud, sest vastasel juhul on oht hü-
poglükeemia tekkeks. Preparaati ma-
nustatakse nahaaluselt eelnevalt pü-
gatud ja puhastatud süstekohta, mida 
aeg-ajalt tuleb muuta, sest pidevalt 
samasse kohta süstimine põhjustab 
lokaalset nahaalust põletikku ning in-
suliini toime võib seetõttu väheneda. 
Insuliiniravi alustamisel peaks looma 
24–48 tunniks hospitaliseerima, et lei-
da efektiivne insuliinidoos. Veresuhk-
rut mõõdetakse 3, 6 ja 9 tundi pärast 
insuliini manustamist ning vastavalt 
tulemustele muudetakse vajadusel in-
suliini doosi.
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Suukaudsete hüpoglükeemiliste ra-
vimite kasutamine on koerte puhul 
ebaefektiivne, sest neil puudub piisav 
hulk funktsioneerivaid beeta-rakkusid 
ning seega ravimi poolt stimuleeritud 
insuliini sekretsioon jääb olematuks. 

Veresuhkru taseme stabiilsena pü-
simisel on oluline roll ka dieedil ja 
mõõdukal igapäevasel liikumisel. Ras-
vumine on seotud insuliini resistent-
suse tekkega, mistõttu on kaalulan-
getus abiks veresuhkru taseme sta-
biliseerimiseks. Diabetes mellitusega 
koerte dieet peaks sisaldama rohkesti 
kiudaineid, sest nende kaastoimel on 
glükoosi imendumine vereringesse 
tunduvalt stabiilsem. Nimelt moodus-
tub kiududest viskoosne geel, mis 
aeglustab glükoosi ja vee imendumist 
vereringesse, see omakorda aitab ära 
hoida glükoositaseme suuri kõiku-
misi söömisjärgselt ning aitab kaasa 
kaalulangetamisele. Sööda vahetus 
täiskasvanud loomal võib olla prob-
lemaatiline, eriti toidu suhtes valiva-
tel koertel, sest uus kiurikas toit ei ole 
nii maitsev. Sellepärast on soovitav 
uut toitu vanaga esialgu segada, väl-
timaks söömatajäämist ning hüpoglü-
keemia teket.

Liikumine ei ole oluline mitte ainult 
ülekaalu alandamiseks, vaid ka insu-
liini transpordiks süstekohast kude-
desse.

Diabetes mellitus’t põdeva 
looma monitoorimine

Haiguse kontrolli all hoidmise eeldu-
seks on loomaomaniku-, looma- ja 
loomaarsti vaheline koostöö. Omani-

kupoolsed tähelepanekud koera ter-
visest annavad põhilise informatsioo-
ni lemmiku glükeemilisest staatusest 
ning võimalikust probleemist. Anam-
neesile ja kliinilisele ülevaatusele li-
saks aitab diabeedihaige koera glü-
keemilist taset monitoorida glükoosi 
ja fruktoosamiini mõõtmine veresee-
rumist ning uriinist glükoosi taseme 
määramine.

Üks tund pärast insuliini manusta-
mist võiks, insuliini ravile hästi alluval 
patsiendil, vere glükoosi tase jääda 
7–16 mmol/l vahemikku ja 5–8 tundi 
pärast insuliini süsti 4–9 mmol/l piiri-
desse.

Glükoosi mõõtmisele lisaks annab 
glükeemilisest kontrollist informat-
siooni ka fruktoosamiini mõõtmine. 
Fruktoosamiin on glükoosi ja proteii-
ni kompleks, mis tekib insuliinist sõl-
tumatul ensümaatilisel teel ning sel-
le kontsentratsioon veres näitab 1–3 
nädalala glükoositaseme keskmist, 
sõltuvalt proteiini ringluseast. Seeru-
mi proteiini ja glükoosi sidumisreakt-
sioon sõltub otseselt vere glükoosi 
sisaldusest: mida kõrgem on vere-
suhkru tase 2–3 nädala jooksul, seda 
kõrgem on tekkiva fruktoosamiini ta-
se, ning vastupidi. Kõrge fruktoosa-
miini tase vereseerumis viitab halvale 
ning madal väärtus suurepärasele di-
abeediravi efektiivsusele.

Seerumi fruktoosamiini kontsent-
ratsioon ei ole mõjutatav äkilisest 
glükoositaseme tõusust, seega stres-
sisituatsioonid seda ei muuda, küll, 
aga on otseselt seotud albumiini ning 
triglütseriidide tasemega veres (hü-
poalbumineemia korral vale-madal 

Tabel 1. Fruktoosamiini taseme interpreteerimine

Fruktoosamiini tase Ravi efektiivsuse hinnang
<300 µmol/l Pikaajaline hüpoglükeemia
350–400 µmol/l Suurepärane
400–450 µmol/l Hea
450–500 µmol/l Rahuldav
>500 µmol/l Puudulik
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tulemus). Insuliiniravil oleva koera 
fruktoosamiini taseme mõõtmine juba 
3–4 nädalat pärast ravi alustamist an-
nab kasulikku informatsiooni raviefek-
tiivsuse kohta. Edaspidi võiks kontrol-
lida antud markerit paari kolme kuu 
järel, olenevalt looma üldseisundist.

Koer allub insuliiniravile suurepära-
selt juhul, kui fruktoosamiini väärtus 
jääb vahemikku 350–450 µmol/l. Väär-
tused üle 500 µmol/l ja alla 300 µmol/l 
viitavad puudulikule ravile ning insu-
liinidoosi tuleb sel juhul, kas tõsta või 
langetada.

Fruktoosamiini tase üksi ei ole pii-
sav indikaator ravi õnnestumise hin-
damisel, seda tuleks interpreteerida 
koos kliinilise ülevaatuse leidude (kaa-
saarvatud kehakaalu muutus) ja oma-
nikupoolsete tähelepanekutega oma 
lemmiku tervise kohta.

Uriinist glükoosi taseme mõõtmi-
ne monitoorimise osana on võimalik 
mitte ainult kliinikus vaid ka kodustes 
tingimustes. See võimaldab kergesti 
saada informatsiooni glükoositase-
mest veres. Ketonuuria ja glükosuuria 
esinemine viitavad otseselt ebaadek-
vaatsele diabeedi kontrollile (nende 
tulemuste kinnitamiseks on loomu-
likult eespool nimetatud glükoosi ja 
fruktoosamiini mõõtmine).

Glükoosikõver

Insuliiniravi alustamisel või juhul, kui 
patsient allub ravile halvasti (esineb 
probleeme üldseisundis, püsiv hüpo- 
või hüperglükeemia ning fruktoosa-
miini väärtus ei jää soovitud vahemik-
ku) on soovitav koostada glükoosikõ-
ver. Selle alusel on võimalik muuta 
insuliinidoosi ning manustamisinter-
valli, hinnates insuliini efektiivsust, 
glükoositaseme nadiiri ehk insuliini 
maksimaalset efekti, toime kestvust 
ja glükoositaseme üldist kõikumist. 
Glükoosikõvera koostamiseks hospi-
taliseeritakse koer vähemalt 24 tun-
niks ning alustatakse koduse rutiinse 
insuliini- ja söötmisplaaniga kliinikus. 

Iga kahe tunni järel mõõdetakse koe-
ral veresuhkru taset ning joonistatak-
se vastavalt tulemustele graafik. Loo-
ma ei tohi üle 24 tunni kliinikus hoida, 
sest stress ning ängistus võib oluliselt 
kõvera pilti muuta. Agressiivsete ja 
närviliste loomade puhul on seetõt-
tu soovitatav koostada glükoosikõver 
kodustes tingimustes taskuglüko-
meetrit kasutades. Verevõtu kohaks 
sobib kriimustus kõrvalesta sisepinnal 
või igemel. Juhul kui otsustatakse ko-
duse kõvera koostamise kasuks, tuleb 
hoiatada omanikke, et insuliinidoosi 
omavoliline muutmine on ohtlik.

Insuliiniraviga kaasnevad võima-
likud komplikatsioonid

• Hüpoglükeemia – insuliini taseme 
järsu tõusu tõttu, liigse treeningu, 
isutuse või insuliini resistentsuse 
taandumise järel. Kliinilisteks tun-
nusteks nõrkus, ebaloomulik pea 
hoiak, ataksia, krambid ja kooma.

• Insuliini aladoseerimine – kliiniliste 
tunnuste püsimine hoolimata insu-
liiniravist.

• Somogy reaktsioon – hüpoglükee-
miajärgne hüperglükeemia, mis on 
tingitud insuliini liiga suure doosi 
manustamisest. Hüperglükeemia 
tekib vastureaktsioonina järsule 
hüpoglükeemiale, maksas käivitub 
glükogenolüüs ja diabetogeensete 
hormoonide sekretsioon, mis tõsta-
vad glükoosi taseme kõrgele. Efekti 
tulemuseks on hommikune hüperg-
lükeemia ja glükosuuria.

• Lühike insuliinitoime – koertel kes-
tab keskmise toimega insuliini toi-
me veres 10–14 tundi ning 12 tun-
nise intervalliga manustades tagab 
veres glükoositaseme stabiilsuse. 
Üksikutel koertel kestab lente (kesk-
mise toimega) või NPH (keskmise 
toimega) insuliini toime alla 10 tun-
ni, mistõttu tekib veres vahepeal 
hüperglükeemia. Sellistel patsienti-
del esineb hommikuti glükosuuria. 
Probleemi esinemisel tuleks koosta-
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da glükoosikõver, et muuta insuliini 
tüüpi või selle manustamise inter-
valli.

• Pikenenud insuliinitoime – insu-
liini toime kestab kauem kui 12 
tundi ning kaks korda päevas ma-
nustades tekib hüpoglükeemia ja 
Somogy-vastus. Langev glükoosi-
tase veres enne järgnevat insuliini-
doosi manustamist annab tõestust 
liigpika insuliinitoime osas. Glükoo-
sikõvera alusel peab muutma ka-
sutatavat insuliini. Juhul kui insulii-
ni efektiivsus kestab vähem kui 16 
tundi, võib kasutada lühitoimelist 
insuliini 2 korda päevas või siis vä-
hendada keskmise toimega insuliini 
õhtust doosi võrreldes hommikuse 
doosiga. Insuliini efektiivsus üle 16 
tunni võimaldab proovida pikatoi-
melisi insuliine (glargine, detemir) 
üks kord päevas.

• Insuliini puudulik imendumine – 
süstekohas tekkiv krooniline põle-
tik vähendab insuliini imendumist 
vereringesse, seega peab aeg-ajalt 
süstekohta vahetama.

• Insuliinivastased antikehad – teki-
vad seoses võõrproteiini (insuliini) 
viimisega organismi. Insuliinivas-
taste antikehade teket mõjutab süs-
titava insuliini päritolu, koostis, süs-
timismeetod ja ebapuhtus. Koera, 
sea ja inimese insuliin on omavahel 
sarnased ning seetõttu tavaliselt an-
tikehi ei teki, kuid veise insuliini ka-
sutamisel koeral on leitud 40–65% 
loomadel antikehad insuliinile. In-
suliinivastaste antikehade toimel ei 
suuda koed, hoolimata eksogeen-
selt manustatud insuliinist, glükoosi 
omandada ning tekib püsiv hüperg-
lükeemia.

• Teised insuliini resistentsust põh-
justavad faktorid – rasvumine, di-
abetogeensed ravimid (glükokorti-
kosteroidid, innavastased preparaa-
did), hüperadrenokortitsism, diöst-
rus, krooniline pankreatiit, neeru-
puudulikkus, suuõõne- ja kuseteede 
infektsioonid, hüperlipideemia.

Kokkuvõte

Diabetes mellitus on küllalt sageli 
diagnoositav koerte endokriinhaigus, 
mida iseloomustavad peamiselt po-
lüuuria, polüdipsia, polüfaagia ja kaa-
lukadu. Selle diagnoosimine põhineb 
anamneesil, kliinilistel tunnustel ning 
püsiva hüperglükeemia ja glükosuuria 
kindlaks tegemisel. Ravi seisneb kliini-
liste tunnuste väljendumise vähenda-
mises ning glükoosi taseme langeta-
mises insuliini asendusraviga.

Diabetes mellitusega kaasnevad 
tihti teised haigused, mis põhjustavad 
insuliini antagonismi ja resistentsust. 
Probleemseteks tõbedeks on suuõõ-
ne- ja kuseteede infektsioonid, hüpe-
radrenokortitsism, neerupuudulikkus 
ning krooniline pankreatiit. Nimetatud 
seisundite korral on ravi vajalik suhk-
ruhaiguse kontrolli alla saamiseks.

Suhkruhaigust põdeva patsien-
di ravimisel on äärmiselt oluline roll 
loomaarsti, omaniku ja lemmiklooma 
omavahelisel kommunikatsioonil.
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Nugiliste levikust Eesti seafarmides

Toivo Järvis, Erika Mägi, Brian Lassen

EMÜ VLI nakkushaiguste osakond

Sissejuhatus

Parasitaarhaigused ehk nugilistõved 
(algloom-, lameuss-, ümaruss-, lest- 
ja putuktõved) on koduloomadel kõi-
ge sagedamini esinev haigusterühm. 
Kuigi paljudel juhtudel kulgevad para-
sitaarhaigused ilma selgelt avalduvate 
kliiniliste tunnusteta, põhjustavad nad 
ulatusliku leviku tõttu suuremat ma-
janduskahju kui teised haigusterüh-
mad. On leitud, et sigade parasitaar-
haigustest põhjustatav kahju isegi üle-
tab bakterite ja viiruste poolt tekitatut, 
kusjuures just sümptomiteta kulgevad 
parasitoosid on suurima kahju põhju-
seks. Uurimustes rõhutatakse sigadel 
juurdekasvu vähenemist, halvenenud 
söödaväärindamist, indlemise aktiiv-
suse langust, väiksemaid pesakondi 
ja imikpõrsaste elujõuetust. Parasii-
did halvendavad sigade tervislikku 
seisundit, soodustades sellega teiste 
nakkushaiguste levikut karjas.

Parasiitide poolt põhjustatav kahju 
seakasvatusele erineb suurel määral, 
sõltudes geograafilisest piirkonnast, 
farmitüübist, sigade pidamisviisist jt 
teguritest, samuti esinevate parasiidi-
liikide virulentsusest ja invasiooni in-
tensiivsusest.

Teadmisteta parasiitide esinemise 
või mitteesinemise kohta kasutavad 
seakasvatajad antiparasiitikume har-
jumuspäraselt või juhuslikult või ra-
vivad vaid sigu, kellel on ilmnenud 
kliinilised haigustunnused. Samal ajal 
aga jäävad sigade pidamistingimu-
sed, mis oluliselt mõjutavad nakkuse 
levikut, muutmata. Selle tulemusena 
võivad parasiitidega mittenakatunud 
sead saada keemilist ravi, mille liigsa-
gedane kasutamine põhjustab ravimi-
resistentsuse teket. Antiparasiitikumi-
de pikaajaline regulaarne manustami-

ne sigadele nõrgestab loomadel im-
muunsuse väljakujunemist haiguste 
vastu, ravimijäägid aga sisalduvad nii 
sealihas, kui saastavad ka organismist 
väljutatuna väliskeskkonda. See oma-
korda võib mõjustada ökoloogilist ta-
sakaalu looduses.

Eespooltoodut arvestades on siga-
de parasitofauna küsimuste selgitami-
se põhjal võimalik sigade parasitoosi-
de selliste tõrjemeetmete väljatööta-
mine, mis põhinevad antiparasiitiku-
mide võimalikult vähesel kasutamisel.

Sigade parasitooside tõrje teadus-
likult põhjendatud soovituste raken-
damine võimaldab parandada sigade 
heaolu, oluliselt vähendada parasiiti-
de poolt põhjustatavat majanduslikku 
kahju, saada rohkem ja kvaliteetsemat 
toodangut, vähendada keskkonna 
saastumist antiparasiitikumide jääki-
dega ning ka teiste loomaliikide ja ini-
mese nakatumise ohtu.

Püstitatud eesmärgi saavutamine 
eeldab sigade parasiitide populatsioo-
nibioloogia ja epidemioloogia tund-
mist. Arvestades, et erinevalt teistest 
haigusetekitajatest teevad paljud pa-
rasiidid arenemistsükli teatud etapi lä-
bi väliskeskkonnas, sõltub nende levik 
suurel määral piirkonna klimaatilistest 
tingimustest ning sigade söötmis- ja 
pidamisviisist.

Käesoleva uurimuse eesmärgiks oli 
selgitada sigade nakatatus parasiiti-
dega Eesti sea farmides ja leida selle 
seoseid farmitüüpide, -hügieeni ja si-
gade vanusega.

Materjal ja metoodika

Koproloogilised uuringud viidi läbi 
kokku 84 sigalas, mis paiknesid Ees-
ti 11 maakonnas (Saare, Hiiu, Pärnu, 
Harju, Järva, Viljandi, Lääne-Viru, 
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Tartu, Valga, Põlva, Võru). Uuritud si-
galatest oli suurfarme (201-11 000 
siga) 31, keskmise suurusega farme 
(11-200 siga) 17, väikefarme (1-10 si-
ga) 31 ja omaette grupina ökofarme 
5. Kokku võeti uurimiseks parasiitide 
noorvormide suhtes 3 678 sigade ko-
proproovi.

Proovide ettevalmistamisel uurimi-
seks rakendati McMasteri meetodit. 
Koktsiidide ootsüstide leiuga proo-
vides lasti ootsüstid sporuleeruda, 
et eristada Eimeria spp. ja Isospora 
suis’t. Krüptosporiidide leidmiseks 
uuriti sea väljaheite äigepreparaati 
Ziehl–Neelseni meetodil.

Iga uuritud sigala kohta koguti and-
med parasiitide levikut mõjutavatest 
teguritest, nagu sigade pidamistehno-
loogia, sigala veterinaar – sanitaarne 
seisukord, antiparasiitikumide kasu-
tamine jm. Parasiitide munade me-
haanilise edasikandumise uurimiseks 
sigalas kontrolliti vahekäikudest, tali-
tajate jalanõudelt ja sigalast eemalda-
tud sõnnikust võetud proove, kokku 
75 proovi neljast uuritavast farmirüh-
mast.

Sigade nakatumise ekstensiivsuse 
ja intensiivsuse analüüs teostati eral-
di nelja parasiitide grupi kohta – uuriti 
nakatumist askariidide, sõlmpihtlaste, 
koktsiidide ja muude parasiitidega. 
Farmitüüpide ja vanusegruppide va-
helisi erinevusi parasiitidega naka-
tumise ekstensiivsuses testiti kahe-
faktorilise logistilise mudeli abil. Nii 
farmide kui ka vanusegruppide vahe-
liste erinevuste statistilise usutavuse 
kindlakstegemiseks kasutati Wilcoxo-
ni testi. Tuvastatud erinevused loeti 
statistiliselt oluliseks p<0,05 korral.

Tulemused ja arutelu

Töö tulemusena selgus, et uuritud 
seafarmidest oli parasiitidega inva-
deerunud 71,4%, kõikidest uuritud 
sigadest aga 22,7%. Rohkem kui 
pooltes uuritud farmides esinesid 
seasolge Ascaris suum (54,8%) ja 

sea sõlmpihtlane Oesophagostomum 
spp. (51,2%). Need parasiidid olid ka 
domineerivad sigadel leitud parasiiti-
de hulgas (vastavalt 15,1% ja 14%). 
Koktsiidide rühma ainuraksete pa-
rasiitidega tabandunud seafarme oli 
23,8% ja koktsiididega nakatunud si-
gu 6,6% uuritutest.

Koktsiidide hulgas domineerisid tu-
gevasti eimeeriad, neid leiti kõikides 
koktsiididega tabandunud farmides 
(100%) ja 211 seal (86,5%). Liigiliselt 
avastati eimeeriaid järgnevalt: Eime-
ria porci, E. polita, E. suis, E. neo-
debliecki, E. scrofae ja E. debliecki. 
Metssearistanditel leiti E. guevarai. 
isospoore (Isospora suis) kahes (10%) 
koktsiididega tabandunud sigalas ja 
12  (4,9%) koktsiididega nakatunud 
seal. Isospooridega olid nakatunud 
peamiselt imikpõrsad, aga erandi-
na leiti neid ka kahel võõrdepõrsal ja 
ühel emisel. Krüptosporiide (Crypto-
sporidium spp.) sigadel leiti kolmes 
(15%) koktsiididest tabandunud far-
mis ja 53 koktsiididega tabandunud 
seal (21,7%).

Muudest parasiitidest leiti sigadel 
sea varbussi Strongyloides ransomi 
18 farmis (21,4%) ja sea piugussi Tric-
huris suis’t seitsmes sigalas (8,3%). 
Kõikidest uuritud sigadest oli varbus-
sidega nakatunud 4,0% ja piugusside-
ga 1,8%.

Ühes farmis diagnoositi neljal emi-
sel ka sea süüdiklesta Sarcoptes 
scabiei var. suis tabandus.

Käesolevas uurimistöös leitud in-
vasiooni intensiivsuse väärtused 
olid väga erinevad: Ascaris suum – 
minimaalselt 20, maksimaalselt 10 
000 muna ühe grammi rooja kohta, 
Oesophagostomum spp. – minimaa-
lselt 20 ja maksimaalselt 120 000 
ning koktsiidide ootsüste – minimaa-
lselt 100 ja maksimaalselt 10 000 ühe 
grammi kohta. Tulemused näitavad, 
et enamlevinud sigade parasiitide in-
vasiooni intensiivsus Eestis on mõ-
nevõrra väiksem suurfarmides, kuid 
statistiliselt olulist erinevust selle näi-
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taja ja farmitüübi vahel ei ilmnenud. 
Statistiliselt usutav seos puudus ka in-
vasiooni intensiivsuse ja sigade vanu-
segruppide vahel. Erinevused sigade 
invadeerituses on arusaadavad, sest 
uurimistulemused sõltuvad suuresti 
sigade pidamisviisist (farmitüübist), 
uuritud sigade vanusest, farmide ve-
terinaar-sanitaarsest seisundist, anti-
parasiitikumide kasutamisest ja mit-
metest muudest teguritest.

Joonisel 1 on kujutatud erinevat 
tüüpi farmide jaotumist invasioo-
ni ekstensiivsuse (levimuse) alusel. 
Märgatav on selge tendents – mida 
väiksem ja „maalähedasem” on farm, 
seda enam on selles parasiitidega na-
katunud sigu. See seos osutus ka sta-
tistiliselt usutavaks (p<0,001). Nii oli 
uuritud ökofarmidest kõigis parasiiti-
dega nakatunud 75% või enam siga, 
100%-line parasiitide levimus ilmnes 
60%-l ökofarmidest. Väikefarmidest 
oli nakatunud sigadeta vaid 16,1%, 
samas oli parasiitide levimus 75% või 
suurem 80,7%-l väikefarmidest. Kesk-
mise suurusega farmidest ei leitud 
parasiite 17,6%-l, 100%-line parasiiti-
de levimus ilmnes 41,2%-l keskmise 
suurusega farmidest. Suurfarmidest 
oli koguni 87,1%-l invasiooni eksten-
siivsus alla 25%, sh olid parasiidiva-

bad 45,2% suurfarmidest. Vaid 3,2%-l 
suurfarmidest olid kõik uuritud sead 
parasiitidega nakatunud.

Statistiliselt usutav erinevus parasii-
tidega nakatumises ilmnes kõigi far-
mitüüpide vahel. Seejuures on ökofar-
mis peetaval seal oht nakatuda para-
siitidega 3,8 korda suurem kui väike-
farmis peetaval seal; 13,9 korda suu-
rem võrreldes keskmise suurusega 
farmis peetava ja 85,3 korda suurem 
võrreldes suurfarmis peetava sea-
ga. Väikefarmides peetavatel sigadel 
on nakatumiseoht võrreldes keskmi-
se suurusega farmidega 3,7 korda ja 
22,4 korda suurem kui suurfarmides; 
keskmise suurusega farmides aga 
6,1 korda suurem kui suurfarmides.

Sigade vanusegruppide osas nii 
selget erinevust ei ilmnenud. Sigade 
nakatumine on väiksem noorematel 
loomadel. Seejuures on nakatumise-
oht suurem 3–6 kuu vanustel sigadel 
ja emistel. Vanusegruppide vaheline 
erinevus osutus statistiliselt oluliseks 
suur- ja keskmise suurusega farmides 
(p<0,001). Väike- ja ökofarmides va-
nusegrupi statistiliselt olulist mõju pa-
rasiitidega nakatumise ekstensiivsu-
sele ei ilmnenud. Põhjuseks võib siin 
olla eelkõige suhteliselt väike uuritud 
sigade arv nendes farmitüüpides. 

Joonis 1. Parasiitide levimus farmitüübiti
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Nii farmitüüpide kui ka vanusegrup-
pide vaheline erinevus seasolkme 
Ascaris suum’iga nakatumise eks-
tensiivsuses osutus statistiliselt olu-
liseks (p<0,001). Nakatumine oli 
väikseim suurfarmides ja suurim 
väikefarmides. Erinevalt üldisest pa-
rasiitidega nakatumisest ning ka 
Oesophagostomum’iga, koktsiididega 
ja muude parasiitidega nakatumisest, 
oli seasolkmega nakatumine ökofar-
mides keskmine ega erinenud oluli-
selt sigade nakatumise ekstensiivsu-
sest keskmise suurusega farmides.

Vanusegruppidest osutusid Asca-
ris’ega enim nakatunuks 3–6 kuused 
sead, väikseim oli nakatumise eks-
tensiivsus alla 3 kuu vanuste sigade 
ja kultide rühmas. Seejuures osutu-
sid vanusegruppide vahelised erine-
vused statistiliselt oluliseks nii suur-
farmides, keskmise suurusega far-
mides (p<0,001) kui ka ökofarmides 
(p=0,05).

Sea sõlmpihtlasega nakatumine 
Eesti erinevat tüüpi farmides osutus 
statistiliselt oluliselt erinevaks, seejuu-
res esines neid sagedamini ökofarmi-
des ja kõige harvemini suurfarmides.

Statistiliselt usutavalt (p<0,05) eri-
nes sigade nakatumine koktsiididega 
kõigi farmitüüpide vahel, seejuures 
esines neid sagedamini öko- ja kõige 
harvemini suurfarmides. Ökofarmides 
peetaval seal on koktsiididega nakatu-
mise oht 21,5 korda suurem võrreldes 
väikefarmis peetava seaga ja 47,6 kor-
da suurem võrreldes suurfarmis pee-
tava seaga. Mõnede teadlaste arvates 
ongi farmi hügieenilise olukorra üheks 
indikaatoriks eimeeriate leid sigadel – 
mida halvem on farmihügieeni alane 
olukord, seda sagedamini eimeeriaid 
leitakse.

Käesoleva teadustöö raames sea-
talitajate jalanõudelt, sigalate vahe-
käikudest ja sulgude ümbrusest ning 
eemaldatud sõnnikust võetud proo-
vides parasiitide mune/ootsüste ega 
vastseid ei leitud. Paljudes farmides 
oli kasse, linde, väikenärilisi jt. loomi.

Väga heaks hinnati sigala veteri-
naar-sanitaarne olukord (üldmulje 
sigalast, kuivus, valgustus, koristami-
ne, desomatid jms) 8,3% (kõik suur-
farmid), heaks 46,4%, rahuldavaks 
34,6% ja halvaks 10,7% uuritud si-
galatest. Viimasesse rühma kuulu-
sid kõik ökofarmid, kolm väikefarmi 
ja kaks keskmise suurusega farmi. 
Hinnang sigalas töötavate inimeste 
osalusele nakkuse levitamises andis 
eelmisega enam-vähem sarnase tu-
lemuse. Väga hea oli see 8,3% (kõik 
suurfarmid), hea 41,7%, rahuldav sa-
muti 41,7% ja halb 8,3% (neli ökofar-
mi, kolm väikefarmi ja üks keskmise 
suurusega farm) sigalates.

Antiparasiitikumide kasutamise sel-
gitamisel ilmnes, et 32,2% farmidest 
kasutatakse neid regulaarselt, 20,2% 
farmidest juhuslikult (aeg–ajalt) ja 
47,6% farmidest ei kasutata (sh kõik 
ökofarmid). Antiparasiitikumidest ka-
sutati valdavalt ussnugiliste vastaseid, 
vaid mõnes üksikus farmis ka ainurak-
sete vastaseid preparaate.

Seega kinnitavad meie uuringud, 
et parasiitide levik sigalates on ti-
hedas seoses loomakasvatuse teh-
noloogia ja organiseerimise põhi-
küsimustega. Ekstensiivse looma-
kasvatustehnoloogia korral on nii 
otsese arenemistsükliga kui ka vahe-
peremeeste osavõtul arenevad para-
siidid laialt levinud. Intensiivse looma-
kasvatustehnoloogia puhul langevad 
kõigepealt ära viimasena nimetatud 
parasiitide põhjustatud haigused, 
sest aastaringse ruumispidamise kor-
ral katkeb sigade kontakt parasiitide 
vaheperemeestega. Intensiivne loo-
makasvatustehnoloogia vähendab ka 
sigalate suurema puhtuse, kuivuse, 
desinfektsiooni jms. abil mitmete va-
heperemeheta arenevate parasiiti-
de (strongüloidid, eimeeriad jt) levi-
kut, samas loomade tiheda kontakti 
ja suure arvu tõttu on suurfarmides 
soodsad tingimused seal püsima jää-
nud parasiitide kiireks ja hulgaliseks 
levikuks.
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Järeldused

Olulised momendid parasiitide leviku 
vältimiseks sigalates on:
1) noorloomade isoleeritud pidami-

ne, kuna vanemad sead on sageli 
haigustunnusteta parasiidikandjad, 
noorloomad aga nakkusele vastu-
võtlikud;

2) sulgude igapäevane ja harvemini 
põhjalik koristamine. Koos sõnni-
kuga eemaldatakse ruumidest pa-
rasiitide noorvormid, mis saavuta-
vad nakatamisvõime allapanus ja 
sõnnikus. Sigala kuivus (kuiv alla-
panu, põranda kalle, kanalisatsioo-
ni-, ventilatsiooni- ja küttesüsteemi 
korrasolek) pidurdab parasiitide 
noorvormide arengut ja kiirendab 
nende hukkumist;

3) veterinaarhügieeni üks põhireeg-
leid on loomapartiide ruumidesse 
korraga sissetoomine ja väljaviimi-
ne. See võimaldab voorude vahe-
lisi aegu kasutada ruumide põhja-
likuks puhastamiseks, jooksvaks 
remondiks, desinfektsiooniks ja 
deratisatsiooniks;

4) suletud farmi režiim, mille korral ei 
lubata farmi kõrvalisi isikuid;

5) desomatid aitavad vältida parasiiti-
de sissetoomist farmi;

6) juurdetoodud loomi tuleb hoida 
profülaktilises karantiinis, sel ajal 
neid uurida parasiitide suhtes ja 
vajadusel ravida;

7) parasiitide mehaanilise edasikand-
mise vältimine. Selleks peavad 
loomatalitajatel olema tööjalatsid 
ja -rõivad ning nende pesemis- ja 
desinfitseerimisvõimalus koha-
peal. Parasiitide levitajateks võivad 
olla ka närilised, kassid, linnud jt. 
Seepärast on tarvis takistada nen-
de sissepääsu sigalatesse;

8) parasiitide tõrje seafarmis peab 
põhinema sigala parasitoloogilise 
olukorra teadmisel. Selleks on tar-
vis sigu – eriti emiseid ja võõrde-
põrsaid aeg-ajalt parasiitide suhtes 
uurida;

9) antiparasiitikumide põhjendatud 
kasutamine nii metafülaktiliselt kui 
ka ravi otstarbel.
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Ülevaade sigade heaolu hindamismetoodikatest

Kristi Kerner

EMÜ VLI toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond

Sissejuhatus

Loomade heaolu mõiste võeti kasutu-
sele selleks, et rõhutada inimese eeti-
lisi kohustusi loomade ees ning muu-
ta loomakasvatust ökonoomsemaks. 
Mahatma Gandhi on öelnud: „Rahvu-
se suuruse ja moraalse progressi üle 
saab otsustada selle järgi, kuidas see 
käitub loomadega.“

Loomade heaolu on üldine omadus 
toidu kvaliteedi kontseptsioonis ning 
tarbijad eeldavad, et loomne toit on 
toodetud austusega loomade vastu. 
Hiljutised Euroopa Komitee poolt läbi 
viidud uuring ning Loomade Heaolu 
projekt kinnitavad, et loomade heaolu 
on Euroopa tarbijate jaoks märgata-
va tähtsusega, kuna neile on oluline, 
et kasutatavad tooted pärinevad ter-
vetelt ja heades pidamistingimustes 
peetud loomadelt. Viimaste aastatega 
on suurenenud huvi farmiloomade 
heaolu vastu, toimunud suundumine 
loomasõbralikematele pidamissüstee-
midele (vabapidamissüsteemid, pii-
malehmade sügavallapanuga laudad, 
tiinete emiste grupis pidamine jne). 
Loomasõbralikes pidamissüsteemi-
des toodetud liha ja teised loomsed 
tooted on vastavalt märgistatud ja 
müüakse traditsiooniliste toodetega 
võrreldes kallimalt. Et tagada tarbijate 
ja valitsuse usaldus, on vajalik teatud 
heaolutaseme kontroll.

Heaolu on seisund, milles kajastu-
vad organismi püüdlused kohaneda 
ümbritseva keskkonnaga, st säilitada 
homöostaas ehk organismi sisekesk-
konna stabiilsus. Kui organism on 
homöostaasi säilitamiseks liialt koor-
matud, kaasneb stress, mis vähen-
dab looma heaolutaset. Heaolu on 
laiema tähendusega kui tervis, kuna 
see hõlmab ka looma bioloogilisi- ja 

käitumisvajadusi ning nende rakenda-
misvõimalusi, mis omakorda tagavad 
harmoonia organismi ja keskkonna 
vahel.

Üldist tunnustamist on leidnud Far-
miloomade Heaolu Nõukogu (FAWC) 
poolt defineeritud nn viis vabadust, 
mida tuleb loomapidamisel järgida 
(Farm Animal Welfare Council, 1979). 

Need on:
• vabadus mitte taluda nälga, janu, 

alatoitumist;
• vabadus ebamugavustundest;
• vabadus valust, vigastusest ja 

haigusest;
• vabadus mitte tunda hirmu, ängi, 

vaimset kurnatust;
• vabadus loomupäraselt käituda.

Küllaldasel tasemel oleva heaolu 
tunnusteks on näiteks looma rahuldav 
kasv, paljunemine, normaalsed füsio-
loogilised protsessid, käitumishäirete 
puudumine, pikaealisus, bioloogiline 
kohasus.

Joonis 1 näitab üldist loomade 
heaolu kontseptsiooni, hõlmates nor-
maalse füsioloogia ja käitumise ko-
handumisi, mille lõpptulemuseks on 
hea tervis, mis omakorda suurendab 
tootlikkust.

Loomade heaolu hindamis-
meetodid ja indikaatorid

Heaolu taset on võimalik välja selgi-
tada üsnagi täpselt, kasutades erine-
vaid uuringuid, mis hõlmavad endas 
organismi kasvu, arengu, haiguste ja 
vigastuste kindlakstegemist, käitumis-
hälvete registreerimist jms.

Loomade heaolualased teaduslikud 
uuringud on kiirelt arenenud viima-
se 15 aastaga. Kontseptsioone ning 
meetodite valikut on täiustatud. Mõ-
ningad loomade heaolu mõõtmised 
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hõlmavad halvenenud tervisenäita-
jate hindamist (vigastused, haigused 
ja alatoitumus). Teised mõõtmised 
annavad teavet loomade vajaduste 
ja afektiivsete seisundite nagu nälg, 
valu ja hirm kohta, mõõtes loomade 
eelistusi, motivatsioone ja vastumeel-
sust. Kolmandad hindavad füsioloogi-
lisi, käitumuslikke ja immunoloogilisi 
muutusi või mõju, mida loomad vas-
tuseks erinevatele väljakutsetele välja 
näitavad. Sellised mõõtmised viivad 

kriteeriumite ja indikaatoriteni, mis ai-
tavad hinnata, kuidas erinevad looma-
de pidamismeetodid mõjutavad nen-
de heaolu. Joonis 2 kirjeldab erinevat 
tüüpi loomi iseloomustavaid heaolu 
indikaatoreid.

Üha enam suureneb arusaam, et 
heaolu peaks määrama looma tase-
mel, kuna pidamistingimused ja too-
dangunäitajad on vaid kaudsed indi-
kaatorid. Võtmeelementideks on fü-
sioloogia, käitumine ja haigestumised.

Joonis 1. Loomade heaolu üldine kontseptsioon (Sejian jt, 2011)

Sõrestiku 
hammustamine

Keele rullimine

Sulgede 
nokkimine

Saba hammus-
tamine

LOOMADE HEAOLU INDIKAATORID

Vähenenud
kehamass

Kasvuhäired

Vähenenud
piimatoodang

Vähenenud 
villa- ja muna-
toodang

Kortisoolitase

Vähenenud 
söömus

Füsioloogilise
reaktsiooni
muutus

Joonis 2. Erinevad farmides peetavate loomade heaolu indikaatorid

Keha-
vigastused

Liigeste 
paistetused

Mädanikud

Villa/karva 
väljalangemine

KÄITUMUSLIK FÜÜSILINE FÜSIO-
LOOGILINE

TOODANG
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2004. a käivitati Euroopa Liidus loo-
made heaolu kvaliteedi projekt (The 
Welfare Quality® Project), mille ees-
märkideks seati:
• välja töötada praktilised strateegiad 

ja meetmed loomade heaolu paran-
damiseks;

• luua loomade heaolu hindamise 
Euroopa standard;

• luua Euroopa loomade heaolualase 
informatsiooni standard, mille alu-
sel saaks määratleda farme ja tapa-
majasid heaolu kategooriatesse.
Kuna loomade heaolu hinnang on 

seotud eetiliste otsustega, kaasati me-
toodika väljatöötamisse eksperdid, 
loomateadlased, sotsiaalteadlased ja 
huvigrupid, ning hindamismetoodikat 
kohandati vastavalt nende arvamuste-
le. Praeguseks on välja töötatud pro-
tokollid piimalehmade, lihaveiste, va-
sikate, emiste, nuumsigade, munaka-
nade ja broilerite heaolu hindamiseks.

Heaolu on iseloomulik individuaal-

sele loomale, seega on Welfare Qua-
lity projekt võtnud heaolu hindamisel 
aluseks loomapõhised näitajad (ter-
vis, käitumine). Kui loomapõhiste näi-
tajate kasutamine ei ole võimalik ega 
piisavalt usutav, kasutatakse allika- ja 
pidamispõhiseid mõõtmisi (paigutus-
tihedus, pidamistüüp, aretusstratee-
giad) kontrollimaks, et antud heaolu 
kriteerium on täidetud.

Heaolu kvaliteedi hindamissüsteem 
baseerub neljal loomade heaolu ta-
gamise printsiibil: hea pidamine, hea 
söötmine, hea tervis ja loomupärane 
käitumine (farmis, transpordil ja tapa-
majas).

Hindamisel määratakse kindlaks 
neli peamist heaolu printsiipi, mis lii-
gendatakse kaheteistkümneks iseseis-
vaks heaolu kriteeriumiks (vt tabel 1). 
Lõpuks valitakse meetmed, kuidas 
neid kriteeriume hinnata. Üldiselt on 
valitud printsiibid ja kriteeriumid as-
jakohased, hindamaks erinevate loo-

Tabel 1. Heaolu hindamisprintsiibid ja -kriteeriumid (Welfare Quality. Assess-
ment..., 2009)

PRINTSIIBID KRITEERIUMID

1. Hea
 söötmine

1. Loomad ei tohi kannatada pikaajalist nälga. Neil peab 
olema piisav ja kohane sööt.

2.  Loomad ei tohi kannatada pikaajalist janu, s.t vesi peab 
olema kättesaadav piisavas koguses.

2. Hea 
pidamine

3.  Loomade puhkamine peab olema mugav.
4.  Loomadele tuleb tagada termokomfort, s.t neil ei tohi ol-

la ei liiga külm ega palav.
5.  Loomadel peab olema piisavalt ruumi vabalt liikuda.

3. Hea
tervis

6.  Loomadel tuleb vältida füüsilisi vigastusi.
7.  Loomad peavad olema vabad haigustest, selleks peavad 

loomapidajad tagama kohase hügieeni ja hoolduse.
8.  Loomad ei tohi kannatada valu, mida põhjustavad mit-

tekohane pidamine, kohtlemine, tapmine või kirurgiline 
protseduur.

4. Loomu-
pärane (liigi-
spetsiifiline) 
käitumine

9.  Loomadel peab olema võimalus normaalseks sotsiaal-
seks käitumiseks.

10.  Loomadel peab olema võimalik käituda liigispetsiifiliselt.
11.  Loomi peab kohtlema hästi kõigis situatsioonides.
12. Vältida tuleb negatiivseid emotsioone nagu hirm, äng, 

vaimne kurnatus ja apaatia.
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maliikide heaolu kogu nende eluea 
jooksul.

Farmides kogutud andmeid kasuta-
takse 12-le heaolu kriteeriumile vas-
tavuse kontrollimiseks. Kriteeriumi ta-
sandil saadud tulemusi kõrvutatakse 
võrdlevalt, hindamaks farmide vasta-
vust neljale heaolu printsiibile. Lõpuks 
kasutatakse printsiipide tulemusi üldise 
heaoluhinde andmiseks. Farmi vasta-
vust iga heaolu kriteeriumi suhtes kont-
rollitakse ühe või mitme mõõtmisega.

Sigade heaolu hindamise protokoll 
on keskendunud tootmise „võtme-
loomadele” – emistele, põrsastele ja 
nuumsigadele. Vaadeldakse kolme 
põhilist perioodi: reproduktsiooni- ja 
nuumaperiood (emised ja tapaküpsed 
sead) ning sigade tapaeelne käitlemi-
ne. Hindamisprotokoll on rakendatav 
nii ekstensiivse kui intensiivse pidami-
se puhul.

Emiste ja põrsaste heaolu hindami-
seks kasutatakse järgmisi näitajaid:
• Hea söötmine: kehakonditsioon, 

võõrutusvanus, veega varustatus;
• Hea pidamine: bursiidid (liigese-

paunapõletikud), sõnniku puudumi-
ne kehal, hingeldamine, piisav liiku-
misruum, poegimissulud;

• Hea tervis: lonkamine, haavad ke-
hal, häbemekahjustused, surevus, 
köhimine, aevastamine, päraku väl-
jalangemine, kõhulahtisus, kõhukin-
nisus, metriit (emaka bakteriaalne 
infektsioon), mastiit (udarapõletik), 
emaka väljalangemine, naha sei-
sund, rebendid ja songad, lokaalsed 
infektsioonid, neuroloogilised haigu-
sed, tagajalgade osaline halvatus, ni-
na rõngastamine ja kärpimine, kast-
reerimine, hammaste eemaldamine;

• Loomupärane käitumine: sotsiaa-
lne käitumine, stereotüübid, uuriv 
käitumine, hirm inimeste ees, kvali-
tatiivne käitumise hindamine.

Nuumsigade heaolu hindamiseks ko-
gutakse farmis järgmised näitajad:

• Hea söötmine: kehakonditsioon, 
veega varustatus;

• Hea pidamine: bursiidid, sõnniku 

puudumine kehal, värisemine, hin-
geldamine, piisavalt ruumi liikumi-
seks;

• Hea tervis: lonkamine, haavad ke-
hal, saba närimine, surevus, köhi-
mine, aevastamine, raskendatud 
hingamine, kõverdunud kärss (at-
roofilise riniidi üks tunnus), päraku 
väljalangemine, kõhulahtisus, naha 
seisund, rebendid ja songad, kast-
reerimine, saba kärpimine;

• Loomupärane käitumine: sotsiaal-
ne käitumine, uuriv käitumine, hirm 
inimeste ees, kvalitatiivne käitumise 
hindamine.
Tulemuste töötlemiseks on välja 

töötatud spetsiaalne tarkvara. Iga kri-
teeriumi kohta saadud andmed muu-
detakse heaolu väärtuse tulemuseks 
skaalal 0–100, kus tulemus 0 vastab 
halvimale situatsioonile, 100 ideaalse-
le ja 50 keskmisele.

Kokkuvõte

Viimastel aastatel on kasvanud ini-
meste mure loomade heaolu pärast. 
Selle tulemusena peab paranema ka 
põllumajandustootjate suhtumine 
loomadesse, kuna inimtegevus läbi 
seadusandluse, avalikkuse teavitami-
se ja spetsialistide koolitamise saab 
parandada loomade heaolutingimusi. 
Sobivates pidamistingimustes hästi 
koheldud loomad annavad ka rohkem 
ja paremat toodangut. Tervis ja hea-
olutase sõltuvad sigade regulaarsest 
kontrollist. Loomapidajad peaksid loo-
mi pidevalt jälgima, et leida märke hai-
gestunud sigadest ning viie vabadu-
se tagamise kaudu kindlustada neile 
stressivaba keskkond. Kõige selle tu-
lemuseks on loomade heaolu parane-
mine ning inimeste teadlikkuse kasv.

Kasutatud kir jandus:
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Welfare Quality. Assessment protocol for pigs, 
2009, lk 21-27.
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Emaka väljalangemine veisel – üliõpilase ettekanne 
koos praktiku kommentaaridega

Katri Pentjärv, Alar Onoper

EMÜ VLI suurloomakliinik

Sissejuhatus

Antud teksti püstkirjas osa on üliõpi-
lase Katri Pentjärve (K. P.) poolt kirju-
tatud ja seminaril ette kantud. Nimelt 
peavad kõik üliõpilased suurlooma-
kliiniku praktikumi käigus esitama vä-
hemalt kolm ettekannet, mille sisuks 
kas praktikumis kogetud haigusjuhud 
või kirjandusallikate põhjal koostatud 
haiguslood. Kuna on palju teemasid, 
mis võiksid huvi pakkuda ka prakti-
seerivatele arstidele, tekkis mõte neid 
ELÜ-s avaldama hakata. Kaldkirjaga 
tekstilõigud on minupoolsed kom-
mentaarid teemale (A. O). Nii saan ka 
ise oma arvamust ja kogemusi jaga-
da. Loodan siiralt, et need materjalid 
on huvitavad ja abiks praktiseerivate-
le loomaarstidele.

Alar Onoper

Etioloogia

K. P. Emaka väljalangemiseks nimeta-
takse küübestunud emakasarve väl-
jaulatumist häbemepilu vahelt. Välja-
langemisele eelneb tiine olnud ema-
kasarve sopistumine oma laiemasse 
ossa. Haruharva küübestub mittetiine 
olnud sarv. Harilikult küübestub ja lan-
geb välja tiine olnud emakasarv, haa-
rates kaasa ka mittetiine sarve, mis 
asub küübestunud ja väljalangenud 
emakasarve sees serooskestaga välja-
poole. (Jalakas, 2006).

Andrews’i (2004) andmetel tekib 
emaka väljalangemist sporaadiliselt 
0,3% kõikidest poegimistest, kuid 
patoloogia esinemise tõenäosus on 
suurem abistatud poegimiste korral 
(0,5%). Enamus väljalangemisi toi-
mub esimese 15 tunni jooksul pä-
rast poegimist. Väljalangemine roh-

kem kui 24 tunni pärast on harv ning 
komplitseeritud emakakaela osalise 
sulgumise tõttu, mistõttu on reponee-
rimine väga raske või isegi võimatu. 
Patoloogiat esineb nii heas toitumises 
loomadel (kõrge proteiini sisaldusega 
sööt enne poegimist) kui ka kroonili-
selt haigetel. Momont’i (2005) väitel 
esineb emaka väljalangemist rohkem 
mitmendat korda poegivatel piima-
veistel. Erinevalt tupe prolapsist, ei 
ole emaka väljalangemine päritav 
(Miesner ja Anderson, 2008).

Emaka väljalangemise kõige olu-
lisemaks tekkepõhjuseks loetakse 
emaka atooniat. Otseseks emaka 
küübestuse põhjuseks on siiski ema-
ka düsmotoorika, sest emaka täieliku 
atoonia korral emakasein ei küübestu. 
Emakaatoonia põhjused esmaspoe-
gijatel ja korduvalt poeginud lehma-
del on erinevad. Esmaspoegijatel on 
põhjuseks pikaleveninud väljutusjärk 
ja loote jõuga väljatõmbamine (s.o 
teisesed nõrgad väitused), korduvalt 
poeginud loomadel aga peamiselt hü-
pokaltseemia (Jalakas, 2006).

Andrews (2004) ning Weaver jt 
(2005) toovad võimalike emaka väl-
jalangemist soodustavate faktoritena 
välja järgmised aspektid:
a) absoluutselt või suhteliselt suur 

loode, 
b) düstookia,
c) loote kinnijäämine sünnitustee-

desse,
d) hüpokaltseemia,
e) päramiste peetus,
f) enne poegimist suurenenud östro-

geenide tarbimine (hallitanud söö-
dad).
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Kliinilised tunnused ja 
diagnoos

K. P. Emaka väljalangemise kliinilised 
tunnused on ilmselged: läbi tupe on 
tunginud ümberpööratud emakas, 
mille küljes on terves ulatuses karun-
kulid (diameetriga 6–8 cm). Emakas 
ulatub tavaliselt kuni kannaliigeseni. 
Platsenta võib olla endiselt kinnitu-
nud. Tavaliselt on karunkulitest mär-
gata vähest verejooksu. Kohe pärast 
väljalangemist on emaka koed nor-
maalsed (limaskest helepunane ning 
läikiv), kuid need tursuvad mõne tun-
niga. Limaskest muutub tume- kuni 
mustjaspunaseks ning läige kaob seo-
ses algava gangreeniga. Endomeet-
rium on sageli saastunud rooja ning 
allapanuga. Mõnedel juhtudel võivad 
olla emaka koed haavandunud või 
traumeeritud. Kliiniliselt võivad lisan-
duda veel aeg-ajalt tekkivad väitused, 
rahutus, anoreksia, kiirenenud pulss 
ning hingamissagedus; poegimisjärg-
ne parees on piimalehmadel sageda-
ne. (Jalakas, 2006; Smith, 2002; Scott 
jt, 2011).
A. O. Endomeetrium on emaka väl-
jalangemise korral alati saastunud. 
Seega tuleks igal juhul emaka lopu-
tuseks kasutada desinfitseerivaid pre-
paraate.

Patsiendi seisund sõltub suuresti 
sellest, kui kiiresti on looma omanik 
patoloogiat märganud ja kas esineb 
lisaks veel teisi haigustunnuseid. Po-
le harvad juhud, kui loom on poegi-
misjärgselt maas ja teda ümbritsenud 
loomad on oma sõrgadega emaka 
mulgustanud. Samuti võib looma-
omanik minna segadusse, pidades 
tupeküübestust emaka väljalange-
miseks. Tuttav lambakasvataja pidas 
seevastu väljalangenud emakat pä-
ramiste peetuseks ja lõikas noaga 
emaka küljest. Nähes seejärel, et ve-
rejooks on kuidagi liialt suur, pöördus 
selguse saamiseks loomaarsti poole. 

Pole haruldased ka juhtumid, kus 
loomaomanik näeb sünnituse käigus, 
et häbemepilu vahelt paistavad soo-

led. Looma juurde jõudes selgubki, 
et nii vasikas kui lehma peensooled 
tahavad koos välja tulla. Nimelt võib 
vasika jäse perforeerida emaka seina, 
mille kaudu lehma sooled tungivad 
emakasse ja sealt edasi tupe kaudu 
väliskeskkonda.

Kui poegimise ajal paistavad sooled 
häbemepilu vahelt välja, siis on suure 
tõenäosusega tegu avatud rinna- ja 
kõhuõõnega lootega. Kord helistas 
zootehnik ja ütles, et temale tundub, 
nagu paistaksid lehma häbemest 
justkui sooled. Ei tahtnud seda kuida-
gi uskuda ja läksin kohe kohale. Ja nii 
oligi. Seega, mis loomaarstile tundub 
ilmselge, ei pruugi see olla looma-
omanikule ja vastupidi.

Ravi

K. P. Emaka väljalangemist tuleb ravi-
da kui erakorralist olukorda – võima-
likult kiiresti. Enne emaka paigaldust 
tuleks edasiste vigastuste vältimiseks 
emaka koed katta niiske riidega, mis 
takistab edasist saastumist ning li-
maskesta kuivamist. Võimalusel aja-
da karjas olevad loomad haige veise 
juurest ära, et vältida emakale peale 
astumise võimalust (Miesner ja An-
derson, 2008).
A. O. Emaka katmine riidega on prak-
tikas juba suur luksus. Piisab täiesti 
sellest, kui leitakse emakale alla pu-
has kile ning emakat hakataks niisuta-
mise ja turse vähendamise eesmärgil 
külma veega üle valama. Talvel võib 
külma vee asemel olla lumi. Veele 
võiks lisada natuke kaaliumperman-
ganaati või povidoonjodiidi, mis sa-
mal ajal ka desinfitseerib määrdunud 
emakat.

Kindlasti peaks kiiresti üle vaata-
ma emaka kahjustused. Kui karunkul 
on eemaldunud ja sealt on tekkinud 
verejooks, siis tuleks kindlasti vere-
soon ligeerida. Tähelepanelik tuleks 
olla ka emaka mulgustuse korral. Kui 
emakas on perforeerunud, siis on 
väga oluline emakasisene kontroll, 
mille käigus tuvastatakse, kas ka 
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sooled on perforeerunud ja kui on, 
siis kui ulatuslikult.
K. P. Emakat võib paigaldada nii seis-
val kui ka lamaval loomal. Lamav 
loom lükatakse rinnakule ning tagaja-
lad tõmmatakse kaudaalselt (nn kon-
na asendisse), emakas reponeeritak-
se sirutatud jalgade vahelt. Seisval 
loomal on soovitav kergitada taga-
keha. Scott jt (2011) ei poolda välja-
langenud emakaga looma tõstmist 
puusarangidega. Emakas tuleks tõsta 
häbemega samale kõrgusele või na-
tuke kõrgemale, et kergendada re-
poneerimist (Youngquist ja Threlfall, 
2007).
A. O. Lamav loom tuleks kindlasti en-
ne emaka reponeerimist rinnakule 
lükata. Veelgi parem oleks, kui loom 
tõuseks püsti. Tagajäsemete tõmba-
mist kaudaalses suunas ei soovita, 
sest kui jäsemeid tahapoole kinni 
ei seota, siis need seal ka ei püsi, li-
saks kipuvad loomad niiviisi rabele-
des sõrgatsi eespinnal olevat nahka 
kahjustama ning ei tule hiljem enam 
valu pärast püsti. Kõige suurem oht 
seisneb selles, et kui tagajäsemed on 
tõmmatud kaudaalselt ja lehm hak-
kab püsti tõusmiseks rabelema, võib 
reieluupea puusanapast välja tulla.
K. P. Epiduraalanesteesia on sageli 
näidustatud, et suruda maha väitusi 
ning kergendada reponeerimist. Sa-
muti lakkab protseduuride ajaks rooja-
mine, mis vähendab juba puhastatud 
emaka taassaastumise ohtu (Noakes 
jt, 2001). Emaka väljalangemise kor-
ral on soovitatav madalsakraal-epidu-
raalanesteesiaks kasutada mõnd ksü-
lasiinipreparaati (0,07 mg ksülasiini 1 
kg kehamassi kohta). Tagamaks lahu-
se levikut epiduraalruumis lisatakse 
6-8 ml füsioloogilist lahust. Ksülasiin 
tugevdab emaka kontraktsioone ja 
et tema toimel anesteseeruvad enne 
tundenärvid ning hiljem motoorsed, 
siis seisab loom paremini püsti kui 
lidokaiini- või prokaiinilahuse kasuta-
misel (Jalakas, 2006).

Vatsa puhituse vältimiseks on soo-

vitav see sondeerida enne emaka re-
poneerimist (Momont, 2005).
A. O. Kui teostatakse epiduraalanes-
teesia, siis tuleks pigem kasutada li-
dokaiini, sest ksülasiin põhjustab vat-
sa tümpaaniat ja emaka kontraktsioo-
ne, mis mõlemad takistavad emaka 
reponeerimist. Lidokaiini miinuseks 
võib pidada seda, et seisev loom võib 
maha heita ja seda ka siis, kui doos 
ei ületa 10 ml. Põhjuseks on looma-
de väga individuaalne tundlikkus lido-
kaiinile.

Kindlasti ei soovita enne emaka re-
poneerimist süstida lihastesse oksü-
totsiini. Oksütotsiini toimel muutub 
emakas väga tihkeks ja selle tagasi 
paigaldamine muutub märgatavalt 
raskemaks.

Emaka reponeeerimist hõlbustab 
rohke libestusgeeli kasutamine.
K. P. Emaka koed tuleb pesta sooja 
veega, eemaldada kogu võõrmater-
jal (kasutada kudesid mitteärritavaid, 
antiseptilisi lahuseid). Kergesti eemal-
datavad päramised tuleks eemalda-
da, kuid mitte juhul, kui emakakäbid 
on emaka seina küljes kõvasti kinni. 
Emakat läbistavad haavad õmmel-
da. Paigaldust alustada emakakaela 
poolsest osast ning emaka ventraalne 
ning dorsaalne osa masseerida nor-
maalsesse positsiooni. Kindlasti tu-
leks kasutada rohkesti libestit. Repo-
neerimisel kasutada mõõdukat survet, 
kuid olla ettevaatlik, et mitte perforee-
rida emaka seina sõrmedega (Smith, 
2002; Blowey ja Weaver, 2003; And-
rews, 2004). Pärast reponeerimist 
tuleks täita emakas nii suure hulga 
sooja lahusega kui võimalik (nt pro-
vidoonjodiid), eesmärgiga taastada 
emakasarvede anatoomiliselt korrekt-
ne asend. Seejärel tühjendada ema-
kas veest, et vähendada rebendi ohtu. 
Kuigi erinevad allikad (Jalakas, 2006; 
Andrews, 2004) soovitavad emakasar-
ve reponeerimiseks kasutada ümarate 
servadega pudeleid, siis lavaažiga on 
emaka kahjustamise oht väiksem. Pu-
deliga surudes võib kahjustada karun-



Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2012 19

TEOORIA JA PRAKTIKA

kuleid ning emaka seina, ühtlasi ei ole 
see väga efektiivne. Emakasarve tip-
pude reponeerimine on hädavajalik, 
sest ka väike invaginatsioon võib kaa-
sa tuua uue prolapsi või emakasarve 
tipu isheemilise nekroosi (Youngquist 
ja Threlfall, 2007; Kahn ja Line, 2005).
A. O. Pärast emaka reponeerimist 
soovitan emakasse pumbata või leht-
riga valada leiget vett, millele on lisa-
tud natuke kaaliumpermanganaati või 
povidoonjodiidi. Vett võiks pumbata 
nii palju, kui emakasse mahub. Samal 
ajal peab abiline hoidma häbeme-
mokkadest tugevalt sõrmedega kinni, 
et vedelik välja ei voolaks. Tavaliselt 
mahutab emakas sellisel moel 30-50 
l vett. Kui tekib tugevam kontraktsioo-
nilaine ja vedeliku väljavoolu emakast 
ei ole võimalik vältida sõrmedega hä-
bememokki kokku surudes, võib lasta 
sellel välja voolata. Järgmine kogus 
vett peaks olema juba jahedam, et 
soodustada emaka kokkutõmbeid.

Vett kasutades ei kahjusta me ka-
runkuleid ja tõenäosus, et vesi lükkab 
emakasarve tipu välja on suur. Pudeli-
ga pimesi emakasarve sirgeks lükates 
on suur oht karunkuleid vigastada, 
mille tulemusena võib tekkida surma-
ga lõppev verejooks.

Kindlasti tuleks peale emaka repo-
neerimist süstida lehmale oksütot-
siini. Soovitatavalt pikatoimelist (Hy-
pophysin LA, Veyx-Pharma). Kui ema-
kasarve tipp mingil põhjusel sirgu ei 
lähe, siis langeb emakas uuesti välja 
kas koheselt või paari tunni jooksul. 
Kui aga selle aja jooksul emaka väl-
jalangemist ei järgne, siis hiljem on 
probleemi taastekke tõenäosus väike.

Patsiendid, kellel on emaka välja-
langemine, on sageli hüpokaltsee-
milised. Seega tuleks alati kaaluda 
sellistele loomadele kaltsiumi ma-
nustamist. Siinkohal juhin tähelepanu 
sellele, et alati kui süstida veeni kalt-
siumilahuseid, tuleb samal ajal kuula-
ta südame tööd, sest kaltsium on kar-
diotoksiline. Liiga kiire infusioon võib 
patsiendi tappa. Kaltsiumi ühekordne 

doos ei tohi ületada 9 g täiskasvanud 
lehma kohta (ühes kaltsiumi sisalda-
vas pudelis ongi umbes 9 g kaltsiu-
mi). Juhul kui loom pärast kaltsiumi 
manustamist kuue tunni jooksul püsti 
ei tõuse, tuleb võimalusel võtta enne 
teistkordset veenisüsti vereproov ja 
viia laborisse ning määrata Ca-, P- ja 
K-sisaldus veres, sest sageli ravitak-
se maaslamaval lehmal hüpokaltsee-
miat, mida patsiendil ei esinegi.

Tehnikumi ajal, kui olin suurfarmis 
loomaarsti juures praktikal, oli juh-
tum, kus loomaarst käskis meil tilgu-
tada lehma, kes oli pärast poegimist 
maha jäänud, kaks korda päevas Ca 
lahustega. Kui kolmandal päeval lehm 
ikkagi püsti ei tulnud, selgus et leh-
mal on murdunud hoopiski reieluu. 
Seega alati enne looma ravimist tu-
leks teha kliiniline ülevaatus ja ürita-
da panna võimalikult täpne diagnoos. 

Tihti manustatakse lehmadele vee-
ni ka 40% glükoosilahust. Selle ma-
nustamisega tuleks olla ettevaatlik, 
sest sageli on emaka väljalangemise-
ga loomadel hoopis hüperglükeemia 
(norm 2-4 mmol/L). On selgunud, et 
lehmadel, kellel juba esineb hüperg-
lükeemia ja kellele manustatakse veel 
lisaglükoosi, on paranemise protsent 
madalam, kui nendel, kes ei saanud 
glükoosi.

Seega võiks alati enne loomadele 
lahuste manustamist võtta vereproo-
vi, millest on võimalik määrata glüko-
meetriga glükoosi tase (kui glükoosi 
tase on >4 mmol/L, siis pole vaja se-
da manustada).
K. P. Youngquist ja Threlfall (2007), 
samuti Smith (2002) leiavad, et hä-
bemeõmblused ei ole korrektse re-
poneerimise puhul vajalikud. Pigem 
võivad õmblused kaasa tuua suuri 
probleeme, kui on säilinud emaka 
invaginatsioon ning toimub uus pro-
laps. Kui õmblused surve tagajärjel ei 
katke, siis emakas ei lange välja täie-
likult vaid täidab tupe. Verevarustuse 
häirumise tõttu kaasneb sellega ema-
ka nekroos. Kui siiski otsustatakse hä-
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be sulgeda Bühner’i õmblusega, siis 
tuleks õmblus eemaldada vähemalt 
kolme päeva jooksul pärast paigalda-
mist, eriti kui platsenta ei ole eemal-
dunud, sest on oht septilise metriidi 
tekkeks (Scott jt, 2011). Samuti võib 
õmbluste korral väljalangeva emaka 
surve tekitada ulatusliku häbeme ning 
perineumi trauma (Momont, 2005).
A. O. Häbemel ma õmblusi (nt Büh-
ner) pärast emaka reponeerimist ka-
sutada ei soovita. Olen näinud mit-
meid patsiente, kellel on kasutatud 
Bühner`i õmblust ja emakas on sel-
lele vaatamata uuesti välja langenud, 
kuid nüüd mitte enam loomulikust 
kehaavausest vaid läbistades peh-
meid kudesid õmbluste kõrvalt. Seda 
enam, et nii mõnelgi loomaarstil pole 
käepärast võtta häbeme sulgemiseks 
mõeldud instrumente ja siis võetak-
se kasutusele oma fantaasia, kuidas 
ühte loomulikku kehaava paariks päe-
vaks sulgeda. Näiteks on torgatud 
troakaarid diagonaalis läbi mõlema 
häbememoka ja siis pallinööriga ka-
heksakujuliselt kokku köidetud. Selle 
tulemusena tursusid häbememokad 
eriti tugevalt ja hiljem nekrotiseeru-
sid.

Kuna endal ja tuttavatel kolleegidel, 
kes on kasutanud emakasarve sirgeks 
ajamisel vett, pole kordagi teistkord-
selt emakas välja langenud, siis ei 
näe mingit põhjust, miks seda üldse 
teha.
K. P. Pärast emaka reponeerimist tu-
leks emaka involutsiooni soodusta-
miseks süstida oksütotsiini (20–40 
IU, IM.). Oksütotsiini süstimise kohta 
emaka lihaskesta enne paigaldamist 
on vastukäivaid andmeid. Jalakas 
(2006) soovitab seda süstida 2–3 koh-
ta 15-20 toimeühikut. Selle tulemuse-
na tõmbub emakas kokku, tema maht 
väheneb tunduvalt ning reponeeri-
mine on kergem. Seevastu Noaks jt 
(2001) leiavad, et oksütotsiini toimel 
tõmbub emakas liialt jäigaks ning re-
poneerimine on seetõttu raskem.

Loomadele, kellel kahtlustatakse 

hüpokaltseemiat süstitakse 400 ml 
40% kaltsium- boroglükonaati aeg-
laselt (üle 10 min) veeni. Samal ajal 
tuleb jälgida südametegevust. Väga 
tugevate hüpokaltseemia ilmingute-
ga loomal ravida kaltsiumipuudust 
enne emaka paigaldamist, sest hüpo-
kaltseemilistel loomadel võib tekkida 
vatsa sisaldise regurgitatsioonijärgne 
aspiratsioon kopsudesse (Andrews, 
2004). Valu vähendamiseks manus-
tada NSAID’e (fluniksiin, karprofeen). 
Metriidi vältimiseks manustatak-
se antibiootikume (näiteks oksüte-
tratsükliin) 3-5 päeva pärast emaka re-
poneerimist, vajadusel kauem. Lokaa-
lse antibiootikumiravi vajaduse kohta 
ei ole ühtset seisukohta, kuid kindlasti 
on vaja neid manustada parenteraa-
lselt. Lüpsilehmi tuleks kontrollida 
21 päeva pärast ning vajadusel ravi-
da kroonilist endometriiti PGF2α-ga 
(Scott jt, 2011).
A. O. Metriidi vältimiseks tuleks ka-
sutada kas lokaalseid emakatablette 
(oksütetratsükliin) või parenteraalselt 
antibiootikume (prokaiin-penitsilliin) 
kuni 5 päevane kuur. Esimesel ka-
hel päeval oleks soovitav kasutada 
NSAID’e (nt Flunixin 1,1 mg/kg.) Anti-
bakteriaalse ravi pikkus sõltub eeskätt 
sellest, kas päramised jäid emakasse 
ja kui kaua nad seal olid. Pärast pära-
miste eemaldumist peaks kuur kest-
ma veel 3 päeva. Kindlasti pole soo-
vitatav kasutada parenteraalseks ra-
viks tsefalosporiine (Cobactan, Eficur, 
Excenel, Naxcel jne). Kuna antud pre-
paraatide toimeained on kasutusel ka 
humaanmeditsiinis reservpreparaa-
tidena, siis põllumajandusloomadel 
nende kasutamine soodustab mikroo-
bide resistentsuse kiiremat teket. See 
põhjendus, et enamustel tsefalospo-
riinidel puudub piimakeeluaeg ja loo-
maarstil endal on neid lihtsam ning 
mugavam kasutada, pole kahjuks tõ-
siseltvõetav argument haritud looma-
arsti suust.
K. P. Võimalikud emaka väljalange-
mise komplikatsioonid on hüpokalt-
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seemia, verejooks (emaka laisideme 
rebendi tagajärjel), metriit, endomet-
riit, peritoniit, tokseemia/septitsee-
mia, emaka kudede nekroos, ema-
ka rebend, tromboemboolia, šokk 
(Andrews, 2004; Fubini ja Ducharme, 
2004; Jalakas, 2006). Paigaldamise 
ajal võivad loomad surra verejooksu 
või šoki tagajärjel.

Juhul kui lehma enesetunne peale 
emaka reponeerimist ja kahekordset 
kaltsiumi süstimist ei parane, tuleks 
eelkõige mõelda fosfori vähesusele 
veres (mida esineb päris sageli), ras-
vunud maksa sündroomile (lehmad 
kelle kehakonditsiooni indeks poegi-
mise ajal on >3,5) ja emakarebendile. 
Viimast saab diagnoosida vereproo-
vi uurides. Lisaks on võimalik võtta 
steriilse nisakanüüliga proov kõhu-
õõnest. Kanüül tuleb torgata läbi kõ-
huseina ja kui selle kaudu hakkab val-
guma verd, on tõenäoliselt tegemist 
emaka rebendiga. Harvemini võivad 
maaslamamise põhjusteks olla hüpo-
kaltseemia või luumurrud.

Andrews (2004) märgib, et emaka 
väljalangemisega lehma prognoos 
sõltub kolmest aspektist: emaka väl-
jalangemise ning ravi teostamise 
vahelisest ajast, emaka kahjustuse 
määrast ning väljalangemisega kaas-
nevatest probleemidest (verejooks, 
hüpokaltseemia). Fubini ja Ducharme 
(2004), samuti Jubb jt (1990) andme-
tel lehmade elulemuse protsent on 
ligikaudu 75. Tervenenud loomadest 
85%-l säilib fertiilsus, kuid nad hakka-
vad indlema 10 päeva hiljem kui ter-
ved loomad. Kirjanduse andmetel on 
emaka väljalangemise taaskordumise 
tõenäosus järgmisel poegimisel väike 
(Noaks jt, 2001).

Kui emakat ei ole võimalik reponee-
rida või on see liialt kahjustatud (ne-
kroos, emaka külmumine, gangreen), 
siis tuleb kõne alla emaka amputeeri-
me, kuid prognoos on halb võimaliku 
verejooksu ning šoki tagajärjel (Wea-
ver jt, 2005; Noakes jt, 2001).

A. O. Kuigi minul endal pole veel ol-
nud võimalust emaka amputeerimi-
seks, on siiski väike soovitus kolleegi-
dele, kellel see protseduur tuleb ette 
võtta. Nimelt tuleb šoki ära hoidmi-
seks paigaldada enne amputatsiooni 
mõlemasse kägiveeni suure valendi-
kuga kanüül ning manustada suurel 
kiirusel füsioloogilisi lahuseid. Vere-
jooksu vältimine sõltub juba loomaa-
rsti enda osavusest.
K. P. Kuna emaka väljalangemine on 
seotud enamasti hüpokaltseemiaga, 
siis on hädavajalik õige söötmine en-
ne poegimist. Kuigi väljalangemine 
võib toimuda pärast normaalset poe-
gimist, on see sagedamini seotud 
düstookiaga ning abistatud sünnitu-
sega (loote jõuga välja tõmbamine) 
(Smith, 2002)
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Mükotoksiinide lagundajad: praktilised võimalused 
mükotoksiinide neutraliseerimiseks
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Sissejuhatus

Alates sellest, kui eelmise sajandi 
60ndate aastate alguses teatati es-
makordselt mükotoksikoosidest, on 
teadlased üle kogu maailma püüdnud 
leida võimalusi nende ärahoidmiseks 
või vähemalt riski vähendamiseks. 
Söötade saastumist põhjustavate mü-
kotoksiinide arvukusest ja nende eri-
nevast keemilisest koostisest tulene-
valt on aga nendevastaste meetmete 
väljatöötamine võrdlemisi komplit-
seeritud ülesanne.

Mükotoksikoose ennetavate meeto-
dite hulgas on kõige lihtsamaks või-
maluseks tõkestada mükotoksiinide 
moodustumist söötades. Isegi kaas-
aegsete tehnoloogiate kasutamise 
korral on väga raske ära hoida sööta-
de saastumist mükotoksiinidega, kas 
saagikoristusele eelnevalt, söötade 
valmistamisel või säilitamisel. Kui aga 
söötade valmistamiseks kasutatavad 
komponendid on juba saastunud mük-
otoksiinidega, on kõige efektiivsemaks 
meetodiks toksikoosiprobleemide väl-
timisel nende kõrvaldamine. Kahjuks 
on aga söötade erinevate koostisosa-
de saasteastet väga raske kindlaks te-
ha, sest see eeldaks vastavate proovi-
de uurimist, kuid koostisosad on juba 
kokku segatud. Arvestades selleks mi-
nevaid kulutusi ja ebapraktilisust, tege-
letakse praktikas söötade komponenti-
de asendamisega märksa harvemini, 
kui seda soovitatakse. Seega võivad 
loomasöödad sageli olla saastunud 
mükotoksiinidega, mis põhjustavad 
loomakasvatusele suurt majanduslikku 
kahju. Veelgi enam: mükotoksiinid ku-
jutavad endast ohtu ka inimese tervi-
sele, sest toksiinijäägid võivad nende-
ga saastunud looma- või linnukasva-
tussaadustega inimesele üle kanduda.

Mükotoksiinide dekontamineeri-
mine tähendab meetodite kogumit, 
millega neutraliseeritakse toksiinid 
söötadest või kõrvaldatakse need 
sealt. Detoksifikatsioon on aga mee-
todite kogum, millega kõrvaldatakse 
toksiinide toksilised omadused. Need 
metoodikakogumid kätkevad endas 
nii füüsikalisi, keemilisi kui ka bioloo-
gilisi meetodeid. Saastunud söötade 
keemiline töötlemine aluste, hapetega 
või teiste kemikaalidega, ammonisee-
rimine, osoonimine, segamine selliste 
lisandite nagu naatriumbisulfaat on 
osutunud efektiivseks aflatoksiiniga 
saastunud söötade detoksifitseerimi-
seks. Bioloogilised meetodid, mille 
põhialuseks on toksiinide lagunda-
mine mikroobide vahendusel, on vii-
mastel aastatel andnud häid tulemusi 
ja pälvinud teadlaste üha suuremat 
huvi. Füüsikalisi meetodeid nagu söö-
dakomponentide sorteerimine, termi-
line töötlemine, kiiritamine või saastu-
nud komponentide kõrvaldamine on 
kasutatud vahelduva eduga.

Kõik mükotoksiinidega saastunud 
söötade dekontamineerimiseks või de-
toksifikatsiooniks kasutatavad meetodid 
peavad vastama järgmistele nõuetele:
1.  Olema efektiivsed mükotoksiini-

de eemaldamisel, hävitamisel või 
inaktiveerimisel;

2.  Ei tohi põhjustada töödeldavates 
söötades ega sööta tarbivate loo-
made organismis toksiliste ega kant-
sero-mutageensete ainete moo-
dustumist;

3.  Ei tohi kahjustada töödeldavate 
söötade toiteväärtust ega seedu-
vust;

4.  Olema odavad ja hõlpsasti kasuta-
tavad, et mitte tõsta lõppprodukti 
hinda.
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mida kasutatakse nende seina kompo-
nentide saamiseks, erinevad rakusei-
na ehituse poolest. Mõlemal juhul on 
nendesse rühmadesse kuuluvate ük-
sikkomponentide füsioloogilis-keemili-
sed omadused, mis määravadki nende 
toime mükotoksiinidesse, erinevad.

Toksiinidesse toime uurimine
in vitro

Erinevate ainete toksiinidesse toime 
uurimine on komplitseeritud, sest selli-
selt nagu nad toimivad in vitro ei pruu-
gi nad toimida in vivo. Paljud uuringud 
on kinnitanud, et in vitro toksiine efek-
tiivselt hävitavad ained on osutunud in 
vivo väheefektiivseks. Nii näiteks hävi-
tas aktiveeritud süsi in vitro katsetes 
ohratoksiini A erineva pHga keskkon-
nas, selle söötmine aga kanatibudele, 
kellele anti toksiiniga saastunud sööta-
sid, ei hoidnud ära nende haigestumist 
toksikoosi. Ka kolm saviliiki, mis efek-
tiivselt neutraliseerisid tsütopiasoon-
hapet in vitro, ei hoidnud praktikas ära 
toksiini imendumist broileritibudel.

Katsed, mis viidi läbi sigade ja lam-
mastega, andsid samu tulemusi. Aktiiv-
süsi, mis toimis efektiivselt fumonisiini 
in vitro, ei kaitsnud põrsaid mürgistuse 
vastu in vivo. Katseliselt kinnitati, et ak-
tiveeritud süsi ja kaltsiumbentoniit, mis 
efektiivselt neutraliseerisid aflatoksiini 
in vitro katsetes, ei kaitsnud piimaleh-
mi mürgistuse eest in vivo. Siiski jää-
vad laborkatsed oluliseks kriteeriumiks 
toksiinidesse toimivate ainete valiku 
sooritamisel. Kui nendel puudub toime 
toksiinidesse in vitro, on vähe tõenäo-
line, et see toimuks in vivo.

Laborkatsetes uuritakse konkreetse 
toksiini absorbeerumist adekvaatses 
keskkonnas, toimub reaktsioon toksiini 
ja uuritavat toksiini neutraliseeriva aine 
vahel, mille korral teatud toksiinikogus 
seotakse teatud aine teatud neutrali-
seeriva kogusega. Katse lõpus määra-
takse neutraliseerimata jäänud toksiini-
kogus katsematerjalis. Kuna mükotok-
siinid lahustuvad suhteliselt halvasti, 
kasutatakse neid sellistes katsetes 
väga väikeste kogustena. Arvestades 

Paljud kirjanduses toodud söötade 
kahjutustamise füüsikalised, keemili-
sed ja bioloogilised meetodid on osu-
tunud praktikas efektiivseks ja seni 
pole teada neile võrdseid alternatiive. 
Toitainete või muude söödalisandi-
te, millel on toksikoositekke vastased 
omadused või mükotoksiinide bioo-
mastatavust pidurdavad omadused, 
lisamine söötadele, dekontaminee-
rivad või detoksifitseerivad söödad 
juhul, kui need vastavad ülaltoodud 
neljale kriteeriumile. Mittetoitumuslike 
toksiinidele toimivate söödalisandi-
te kasutamine mükotoksiinide toime 
vähendamiseks on praktikas laialt le-
vinud ja hästi läbibuuritud valdkond. 
Efektiivseks sekvesteerivaks agensiks 
loetakse selline, mis on võimeline pi-
durdama toksiini imendumist looma 
seedetraktis. Ideaalne oleks, kui sel-
line agens toimiks erinevatele mük-
otoksiinidele, sest sageli on söödad 
saastunud mitme erineva mükotok-
siiniga. Et need oleksid ka praktikas 
laialt kasutatavad, peab neil olema 
mõistlik hind ja need ei tohi moodus-
tada mahukamat osa kogusöödast.

Sellised lisandid peavad olema 
puhtad, kõrvalmaitse ja -lõhna vabad. 
Käesoleva ülevaateartikli eesmärgiks 
on võtta kokku informatsioon, mis on 
teada mittetoitumuslike söödalisandite 
kasutamise kohta eesmärgiga vähen-
dada mükotoksiinide toksilisi omadusi 
ja minimaliseerida nende potentsiaa-
lset levikuohtu saastunud loomsete 
saadustega inimesele. Antakse üle-
vaade põhiliste toksiine neutralisee-
rivate ainete nagu silikaatmineraalid, 
aktiveeritud süsi, polümeerid, klorofüll 
ja seente derivaadid kasutamise kohta.

Üheks toksiinidele toimivate ainete 
efektiivsuse hindamise kriteeriumiteks 
on nende õige klassifitseerimine. Tu-
leks hoiduda erinevatesse rühmades-
se kuuluvate ainete toime üldistami-
sest, sest mitte kõik klassifikatsioonis 
ühte rühma kuuluvad ained ei pruugi 
olla ühesuguse struktuuriga ega toi-
mida ka toksiinidesse ühtemoodi. Nii 
näiteks on savid erineva struktuuri ja 
mineraalide sisaldusega, seened aga, 
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selliste katsete läbiviimise lihtsust, 
kasutatakse neid kahjuks sageli soo-
vituste andmiseks ühe või teise kom-
mertspreparaadi mükotoksiinide neut-
raliseerijana kasutamiseks praktikas.

Enamik välja töötatud laborkatsetest 
sooritatakse kaheastmelisena. Hinna-
takse uuritava aine toksiinilõhustavat 
toimet, mõõtes kõigepealt lõhustatud 
toksiini koguse ja seejärel teises faasis 
määratakse toksiini võimalik vallan-
dumine uuritavast ainest. Aine toime 
efektiivsuse hindamisel arvestatakse 
mõlema näitajaga. Kuigi sellised tes-
tid lubavad hinnata uuritavate toksiine 
neutraliseerivate ainete potentsiaal-
set efektiivsust, ei sobi nad erinevate 
ainete omavaheliseks võrdlemiseks. 
Need katsed ei näita ka, milline on tok-
siine kahjutuks tegevate ainete edasi-
ne saatus elusas organismis.

Isotermide absorbtsioonitesti on 
edukalt kasutatud toksiine lagundava-
te ainete uurimisel. Kehamassi ühiku 
kohta imenduv toksiinikogus vastan-
datakse lahuses konstantsel tempera-
tuuril stabiilsetes tingimustes säilitata-
vale toksiinikogusele. Selle süsteemi 
kasutamisel arvestatakse, et mükotok-
siinide lammutumine on keemiliselt ta-
sakaalustatud pöörduv protsess. Tok-
siinide imendumine on nende kont-
sentratsioonist sõltuv protsess, mida 
mõjutab nende lammutamiseks kasu-
tatavate ainete afiinsus nende suhtes.

Lõppjärelduste tegemiseks mingi 
mükotoksiine lammutava aine efek-
tiivsuse kohta tuleb arvestada nii la-
bor- kui ka välikatsetes saadud tule-
musi, loomaliigi ja toksiiniga saastu-
nud söötadega.

Aktiveeritud süsi

Aktiveeritud süsi on õhuvabas kesk-
konnas kuumutatud ja seejärel hapni-
kuga rikastatud süsi. Viimane protse-
duur vabastab miljonid poorid süsiniku 
aatomite vahel. Söe algmaterjaliks so-
bivad puu, pähklikoored, sammal jms. 
Aktiveeritud sütt on kasutatud mürgis-
tuste korral juba alates 19 sajandist.

Aktiveeritud söe lisamine söötade-

le toimib dekontamineerivalt nende 
saastumise korral aflatoksiinide või 
teiste mükotoksiinidega, kuigi paremi-
ni sobiks see kasutamiseks loomadel 
antidoodina raskete mürgistuste kor-
ral. Aktiivsöe antidootilised omadu-
sed sõltuvad paljudest teguritest nagu 
pooride ja resorbtsioonipinna suurus, 
mükotoksiini struktuur ja kogus. Ku-
na aktiivsöe kasutamise tulemused 
praktikas erinevad, tuleb selle kasuta-
misse suhtuda siiski teatud ettevaatu-
sega. Aktiivsöe pinna suurus kõigub 
500 m2/g (ligniinil baseeruv) kuni 3500 
m2/g (superaktiveeritud).

Hatch jt (1982) kasutasid aktiivsütt 
edukalt aflatoksiini B surmava doosi 
neutraliseerimiseks kitsedel. Võrrel-
des aktiivsütt mittesaanud loomadega 
puudusid seda saanutel patoloogili-
sed muutused maksas. Arvukad kat-
sed kanatibudega, kellele manustati 
aktiivsütt ja aflatoksiini B, lubavad 
järeldada, et aktiivsüsi blokeerib af-
latoksiini imendumise maosooletrak-
tist. Arvatakse ka, et aktiivsüsi muu-
dab keemilisi protsesse aflatoksiini 
imendumiskohas, mõjustades selliselt 
toksiini sorbtsiooni ja resorbtsiooni. 
Aktiivsöe manustamise korral vähe-
nes aflatoksiini M sisaldus kalkuniti-
bude väljaheites, mis kinnitab toksiini 
imendumise vähenemist organismis. 
Aktiivsöe andmine aflatoksikoosi hai-
gestunud naaritsatele vähendas 50% 
nende suremust. Oluliselt vähenes ka 
maksakahjustuste arv. Aflatoksikoosi 
leevendamiseks soovitatakse kasuta-
da suuri aktiivsöe koguseid. Kahe ak-
tiivsöe võrdleval kasutamisel selgus, 
et üks neist blokeeris oluliselt aflatok-
siin B muundumist aflatoksiiniks M 
lehmade piimas, teine aga mitte.

Katseliselt näidati, et aktiivsöe ma-
nustamine suurendas kuuekordse 
LD50 T-2 toksiini saanud rottide elule-
must 70%. Järeldati, et aktiivsüsi toi-
mis neutraliseerivalt sapiga eritatavas-
se toksiini, pidurdades sel viisil selle 
resorbtsiooni. Veelgi enam, aktiivsüsi 
seob ka seedetrakti mikroobide poolt 
produtseeritavaid endotoksiine, mis 
mükotoksikooside korral tänu seede-
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trakti limaskesta kahjustustele imen-
duksid kiiresti.

Aktiivsöel puudus, segatuna tibude 
sööda hulka, milles oli 4 ppm ohra-
toksiini, toksikoosi leevendav toime. 
Ka fumonisiinimürgistuse korral puu-
dus aktiivsõel antidootiline toime. 
Veelgi enam: selgus, et aktiivsüsi ise-
gi võimendas fumonisiini toimet orga-
nismis. Arvatakse, et aktiivsüsi võib 
organismis lammutada ka olulisi toi-
tekomponente nagu vitamiinid, mine-
raalid ja asendamatud aminohapped, 
mis võib oluliselt mõjustada loomade 
tervislikku seisundit.

Niisiis on aktiivsüsi paljudesse mü-
kotoksiinidesse lagundavalt toimiv 
substants. Paljud vasturääkivad uu-
rimistulemused nende efektiivsuse 
kohta ja nende võimalik organismile 
vajalike ainete lammutav toime muu-
davad nende igapäevase kasutamise 
söödalisandina siiski küsitavaks.

Silikaatmineraalid

Kõige suuremaks mükotoksiine la-
gundavate ainete rühmaks on sili-
kaatmineraalid. Selles on kaks olulist 
alamrühma: füllo- ja tektosilikaadid. 
Mineraalsed savid kuuluvad füllosi-
likaatide alamrühma. Siia kuuluvad 
sellised efektiivsed mükotoksiinide la-
gundajad nagu montmorilloniit/smek-
tiitrühm, kaoliinide rühm ja illiitrühm 
(savi-vilgukivi). Tektosilikaatide hulka 
kuuluvad hästi läbi uuritud zeoliidid.

Montmorilloniit/bentoniit

Montmorilloniit on bentoniidi põhiline 
koostisosa. Vahetatavate katioonide 
alusel klassifitseeritakse bentoniidid 
kaltsium-, magneesium, kaalium- ja 
naatriumbentoniitideks. Kuna nad si-
saldavad montmorilloniiti, paisuvad 
nad ja moodustavad triksotroopilise 
geeli. Seepärast kasutatakse mont-
morilloniiti ja bentoniite lahuste sta-
bilisaatoritena valukodade puhastami-
sel. Tänu ioonidevahetamise võime-
le, kasutatakse neid aineid laialdaselt 
mükotoksiinide neutraliseerimiseks.

On kindlaks tehtud, et paljud bento-

niidid on võimelised siduma aflatoksii-
ni B puhverlahuses. Veelgi enam: sel-
gus, et paljud bentoniidid on võime-
lised aflatoksiine lõhustama mitmesu-
gustes vedelates keskkondades nagu 
vesi, soolalahus, sigade vereseerum, 
maonõre ja veiste vatsanõre. Arvatak-
se, et bentoniidid on võimelised afla-
toksiinidele toimima ka in vivo. Naat-
riumbentoniidi (0,5%) lisamisel siga-
de söödale, mis oli saastunud aflatok-
siiniga B (600 ppb), paranes söömus 
ja suurenesid juurdekasvud ning vere 
üldvalgu, kusiaine ja albumiini sisal-
dused. Aktiveerus aluselise fosfataasi 
ja α-glutamüülaminotransferraasi ak-
tiivsus. Arvatakse, et bentoniit moo-
dustab aflatoksiiniga ühendi, mis ei 
imendu läbi sooletrakti limaskesta.

Zeoliidid

Zeoliidid on rühm silikaate, mis sisal-
davad omavahel seostuvaid SiO4 ja 
AlO4 tetrahedoone. Nende alumiinium-
silikaadist karkass on negatiivse laen-
guga ja seob positiivse laenguga ka-
tioonid. Kuna zeoliidi poorid on suurte 
mõõtmetega, siis suudab see siduda 
ka suurte mõõtmetega katioone nagu 
Na, K, Ba ja Ca ning suhteliselt suur-
te mõõtmetega molekule nagu vesi, 
ammoonium, süsiniku ja nitraatide 
ioonid. Mõnede zeoliitide sisestruk-
tuuris moodustuvad, sõltuvalt nende 
mineraalainete sisaldusest, pikad ja 
laiad kanalid. Need hõlbustavad resi-
dentioonide sisse- ja väljarännet struk-
tuurist. Nad on võimelised vett siduma 
ja kaotama ilma, et nende kristalliline 
struktuur muutuks. Tänapäeval on tun-
tud umbes 45 zeoliitide hulka kuuluvat 
looduslikku mineraali, mis omakorda 
klassifitseeritakse silikaatzeoliitideks, 
sünteetilisteks zeoliitideks ja zeoliiti-
de struktuuriga fosfaatmineraalideks. 
Zeoliitide rühmas tuntakse üle 120 
struktuurse erimi.

Kuna zeoliidid osutusid in vitro kat-
setes efektiivseteks aflatoksiini B la-
gundajateks, uuriti nende kasutamis-
võimalusi erinevatel loomaliikidel. 
Zeoliiti söödeti broileritele, kes said 
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aflatoksiini 2,5 ppm. Zeoliidi lisamine 
söödale 1% ulatuses pidurdas juur-
dekasve ja vähendas aflatoksiini poolt 
põhjustatud lipiidide koguse suurene-
mist maksas. Zeoliidi toimel aga vähe-
nes aflatoksiinist sõltumatult seerumi 
fosfori ja kloori sisaldus. Zeoliidi lisa-
mine söödale 5% ulatuses aga pidur-
das oluliselt aflatoksiini saanud broi-
leritel heterofiilia ja leukopeenia teket, 
kuid kahjuks ei hoidnud ära toksiini 
toimel tekkivaid muutusi maksas. Uuri-
mised on kinnitanud, et mitte kõik zeo-
liidid ei ole efektiivsed aflatoksikoosi 
antidoodid. Klinoptiloliidi lisamine söö-
dale 2% ulatuses hoidis ära maksakah-
justuste tekkimise kanadel, kellele anti 
aflatoksiini sisaldavat sööta. Katsed tii-
nete rottidega ei olnud aga nii lootust-
andvad. Klinoptiloliiti saanud rottide 
maksas tekkisid raskemad muutused, 
kui ainult aflatoksiini saanud rottidel. 
Tehti järeldus, et ilmselt mõjustab kli-
noptiloliit toitelisi komponente, mis 
moduleerivad aflatoksikoosiprotsessi. 
Rottidel täheldati aflatoksiini uriiniga 
väljutamise vähenemist. Arvatakse, 
et zeoliit seob aflatoksiini ja tõkestab 
selle imendumist seedetraktist ning 
muundumist maksas aflatoksiiniks M, 
toksiini väljutamine uriiniga väheneb. 
Ka jaapani vuttidele mõjus klinoptiloliit 
antidoodina aflatoksikoosi korral.

HSCAS

Hüdreerunud naatrium-kaltsium-alu-
miiniumsiilkaat on kõige enam uuri-
tud mükotoksiine kahjutustav subs-
tants mineraalsete savide hulgast. 
Selle mükotoksiine kahjutustav toime 
on seotud silikaatmineraali võimega 
sekvesteerida nii positiivse kui ka ne-
gatiivse laenguga osi. Algselt kasutati 
seda söödalisandina söötade niisku-
sesisalduse vähendamiseks ja pare-
maks transportimiseks ja säilitami-
seks, kui selgus, et sellel oli efektiivne 
aflatoksikoosi vastane toime lindudel. 
Rida laborkatseid kinnitas, et HSCAS 
osutus mineraalsetest savidest kõige 
efektiivsemaks aflatoksiinide kahjutus-
tajaks, kuna sel ainel oli kõrge afiin-

sus nimetatud toksiini suhtes. HSCAS 
seob toksiini molekuli koordineerima-
tus servas oleva beetakarbonüülosa 
alumiiniumi ioonid. Edasi selgus, et 
HSCAS oli võimeline siduma toksiini 
koguses 200–232 nmol milligrammi 
kohta ja reaktsioon tasakaalustus 30 
min möödudes. Järgnevad arvukad 
katsed kinnitasid HSCAS-i aflatoksiini 
kahjutustavat toimet paljudel loomalii-
kidel: kanad, kalkunid, sead, piimaleh-
mad, lambad, kitsed, naaritsad.

Uuriti HSCAC toimet ka teistesse 
mükotoksiinidesse. Selgus aga, et 
teiste mükotoksiinide suhtes osutus 
see ebaefektiivseks.

Kolestüramiin

Kolestüramiin on anioone vahetav, 
happeid siduv resiin, mida meditsiinis 
kasutatakse sapihapete sidumiseks 
mao-sooletraktis ja terapeutikumi-
na kolesteroolitaseme alandamiseks. 
Laborkatsetes on kindlaks tehtud, et 
sel on ohratoksiini ja zearalenooni 
kahjutustav toime. Rottidel vähenes 
kolestüramiini toimel ohratoksiini A 
sisaldus plasmas. Arvatakse, et see 
vähendab ohratoksiini imendumist 
kas sapihapete kontsentratsiooni vä-
henemise – mis pidurdab toksiini 
imendumist peensooles – või toksiini 
molekuli otsese sidumise tõttu. Ku-
na kolestüramiini keemiline koostis 
on sarnane sapihapete omale, on vä-
ga tõenäoline, et toimivad mõlemad 
mehhanismid. Kõrge hinna tõttu aga 
seda vahendit praktikas ei kasutata.

Klorofülliin

Klorofülliin on taimse pigmendi klo-
rofülli vees lahustuv derivaat. Sellel 
on aflatoksikoosi leevendav toime. 
Mitmed uuringud on kinnitanud klo-
rofülliini kemoprotektiivseid omadusi. 
Arvatakse, et selle põhjuseks on klo-
rofülliini antioksüdatiivsed omadused. 
Kontakti korral hitosaaniga (polüglü-
koosamiin) moodustub lahustumatu 
soolataoline ühend, mis võib mitte-
kovalentselt seonduda polütsükliliste 
ühendite nagu aflatoksiiniga. Katsetest 
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vikerforellidega selgus, et klorofülliin 
blokeeris oluliselt AFB1 imendumist 
ja osutus efektiivseks kemoterapeu-
tikumiks. Seega peetakse klorofülliini 
efektiivseks aflatoksikoosi vastaseks 
vahendiks. See toimib ka teiste po-
lütsüklilise struktuuriga mükotoksiini-
de tõttu tekkivate mürgistuste korral.

Pärmseente rakuseina 
derivaadid mükotoksiinide 
lõhustajatena

Algselt selgus, et seene Sacc-
haromyces cerevisiae tüvel 1026 oli 
positiivne toime lindude tervislikule 
seisundile. See viis teadlased mõttele, 
et sellel seenel võib olla mükotoksiine 
lagundav toime. Edasi selgus, et mük-
otoksiinidega reageerisid seene seina 
teatud komponendid. Kaasaegset teh-
noloogiat kasutades on võimalik sel-
liseid komponente saada tööstuslikul 
tasemel.

Seene rakuseina karbohüdraat-
kompleksi adsorbtsioonivõime pakub 
alternatiivset huvi anorgaanilistele ad-
sorbentidele. Mineraalseid, savidel 
ja aktiivsöel baseeruvaid adsorben-
te kasutatakse sööda hulka segatuna 
tavaliselt suurtes kogustes (üle 1%). 
Söödakogustest sõltuva juurdekas-
vuga lindudel ja sigadel oleks oluline, 
et mitmesugusel eesmärgil söötadele 
lisatavad mittetoitumuslike lisandite 
kogused oleksid nii minimaalsed kui 
võimalik. Pealegi võib rohkete mittetoi-
tumuslike lisandite sisaldus söötades 
halvendada oluliste toitainete kättesaa-
davust. Pärmseente rakuseina kompo-
nentide head adsorbeerivad omadu-
sed lubavad neid kasutada aga märksa 
väiksemates kogustes. Väiksemate ko-
guste (1–2 kg/T) tõttu mõjustavad nad 
minimaalselt söötades leiduvate toitai-
nete tihedust. Nad on toksiinide suhtes 
aktiivsema toimega ega mõjusta põ-
hitoitainete kättesaadavust söötadest.

Toimemehhanism

On läbi viidud arvukaid uurimusi 
pärmseente rakuseina konkreetse osa 
– mükosorbi (MS) – mükotoksiini ad-

sorbeerivate omaduste välja selgitami-
seks. Selgus, et MS on efektiivne afla-
toksiini adsorbent juba väga väikestes 
kogustes, mis kinnitab selle tugevat 
afiinsust aflatoksiini suhtes.

Edasi uuriti laborkatsetes pärmseen-
te rakuseina derivaatide toimemehha-
nismi mükotoksiinidesse. Selgus, et 
kuna toksiin adsorbeerus rakuseina 
glükomanniinile, siis on mükotoksiini-
de adsorbeerumine kontsentratsioo-
nist sõltuv reversiivne protsess, mille 
käigus toksiini omadused ei muutu. 
Adsorbtsiooniprotsessi mõjustas ve-
dela keskkonna pH. Maksimaalselt 
toimus see pH 4,0 juures. Samuti 
sõltus see keskkonna fosfaatidesisal-
dusest. Maksimaalne adsorbtsioon 
toimus puhverlahuses, mille fosfaati-
desisaldus oli 0,5 M. Kuna mao vas-
tavad näitajad ühtivad nendega, mis 
soodustavad toksiini maksimaalset 
adsorbtsiooni pärmi rakuseina kom-
ponentidele, siis on alust arvata, et 
maos on ideaalsed tingimused toksiini 
kahjutustamiseks pärmseente poolt.

Hiljuti korraldati seeria katseid, et 
välja selgitada zearalenooni osalust 
mükotoksiini MS kompleksi moodus-
tamisel. Selgus, et selles osalevad kah-
te tüüpi reaktsioonid. Esmalt reageerib 
toksiinimolekul stabiilselt glükaaniga, 
seejärel toimub vähemstabiilne reakt-
sioon toksiini ja glükaani vahel. Tok-
siini adsorbtsioon rakuseinale toimub 
β-D-glükaani vahendusel, mille käi-
gus tekivad nõrgad mittekovalentsed 
sidemed zearalenooni ja rakuseina 
komplekside vahel. See kinnitab, et 
keemiline reaktsioon β-D-glükaani ja 
zearalenooni molekulide vahel toimub 
mitte kovalentse seostumise, vaid 
toksiini adsorbtsiooni tagajärjel. Sel-
gus, et selles protsessis osaleb zea-
ralenooni hüdroksüülrühm ja valitseb 
geomeetriline komplementaarsus tok-
siini β-D-glükaani heliksi vahel. Peale 
hüdroksüülrühma reageerivad β-D-
glükaaniga veel toksiini laktoon- ja 
ketoonrühmad. Pärmseente rakuseina 
füüsikalis-keemilised omadused mää-
ravad selle mükotoksiinide sidumise 
võime. Mida komplekssem on raku-
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seina ehitus, seda tugevam on glü-
kaani mükotoksiine siduv võime.

Loomkatsed

Mükosorbi lisamine on oluliselt vähen-
danud lindude riski haigestuda mit-
mesugustesse mükotoksikoosidesse. 
Suurenesid juurdekasvud ja taastus 
aflatoksiini, ohratoksiini ja T-2 toksiini 
poolt blokeeritud antikehade süntees. 
Samuti paranesid vere biokeemilised 
ja hematoloogilised parameetrid. Ar-
vatakse, et see polümeer pidurdab T-2 
toksiini antioksüdantide ja vitamiini A 
sünteesi maksas blokeeriva toime. See 
seob T-2 toksiini, tõkestab selle imen-
dumise sooletraktist ja väldib T-2 poolt 
põhjustatava oksüdatiivse stressi teket 
sooltes. Tänu antioksüdantide sünteesi 
pidurdumisele maksas suurenes katse-
loomade tundlikkus lipiidide peroksü-
datsiooni suhtes kaks korda. Mükosor-
bi lisamine T-2 toksiiniga saastunud 
söödale vähendas oluliselt kudede 
tundlikkust lipiidide peroksüdatsiooni 
suhtes, võrreldes ainult toksiini sisal-
davate söötadega, kuigi see täielikult 
ei vaigistanud T-2 poolt võimendatud 
lipiidide peroksüdatsiooniprotsessi.

Aurofurasiin, Fusarium gramine-
arum’ i sekundaarne metaboliit, muu-
dab oluliselt vutimunade aminohape-
te ja antioksüdantide sisaldust. Mük-
osorbi lisamine aurofurasiiniga saas-
tunud söödale taastas aminohapete 
ja antioksüdantide sisalduse munare-
bus, samuti aitas säilitada vitamiini E 
sisaldust munas ja maksas vastkooru-
nud vutitibudel. Veelgi enam: retinoo-
li, retinüülestrite ja karotinoidide sisal-
dus aurotoksiiniga saastunud muna-
dest koorunud vutitibude maksas oli 
söödale mükosorbi lisamisel suurem. 
Seega oli lipiidide peroksüdatsioon 
vastkoorunud vutitibude kudedes olu-
liselt pidurdunud.

Mükotoksiinidega saastunud söö-
dad pidurdasid oluliselt broilerite juur-
dekasvu. Vähenes söömus ja halvenes 
söödaväärindus. Kahjustus immuun-
süsteem, vähenesid tüümuse ja kloa-
kaalpauna kaalud, halvenes antikehade 

süntees Newcastle haiguse vaktsiini 
manustamisele. Mükosorbi lisamine 
söödale parandas aga oluliselt sööda 
söömust, -väärindust ja juurdekasvu. 
Samuti taastusid immuunsüsteemi 
olulised organid tüümus ja kloakaal-
paun. Samasugune toime oli mük-
osorbil ka munakanadele, kellele söö-
deti Fusarium’i perekonna seentega 
saastunud söötasid.

Sigadel, kellele söödeti Fusarium’i 
perekonna seentega saastunud sööta-
sid, ei parandanud mükosorbi lisamine 
söödale (kogus 2 kg MS/T) oluliselt ei 
juurdekasve ega söödaväärindust, küll 
aga pidurdusid mõningad toksiini poolt 
vallandatud neurokeemilised protses-
sid nagu norepinefriini kontsentrat-
siooni tõus ajus. Ilmselt oli see tingitud 
sellest, et mükosorb pidurdas toksiini 
imendumist seedetraktis. Samuti taas-
tusid immuunglobuliinide A ja M tiitrid 
veres. Kaaluiivete vähenemine sigadel 
fusariotoksikoosi korral on seotud söö-
muse halvenemisega. Kuigi mükosor-
bi lisamine sigadele antavale söödale 
normaliseeris toksiini poolt põhjusta-
tud ainevahetuse häireid, ei taastunud 
selle lisamisel söödale koguses 2 kg 
MS/T isu täiel määral.

Järeldused

Mükotoksiinidega saastunud söötade 
kasutamine on kaasaegses loomakas-
vatuses küllaltki sage ja vältimatu näh-
tus. Toksikooside ärahoidmise stratee-
gia oluliseks osaks on mitmesuguste 
toksiine kahjutustavate ainete lisamine 
saastunud söötadele. Viimased või-
vad oma omadustelt ja toimelt aga – 
kuuludes isegi ühte klassi – olla väga 
erinevad. Arvestades mükotoksiinide 
erinevat koostist, võivad ka nende 
neutraliseerimiseks kasutatavad ained 
toimida efektiivselt küll ühtedesse, aga 
mitte teistesse. Seega on väga oluline 
valida konkreetse mükotoksiini kahju-
tustamiseks söötades selleks sobivad, 
teaduslikult põhjendatud vahendid.

AS Remedium palvel tõlkinud 
Jaagup Alaots
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Kuidas on valla loomaarsti töö korraldatud Soomes

Hertta Pirkkalainen

EMÜ VLI suurloomakliinik

Soomes on seadusega ette nähtud, et 
iga vald peab tagama loomaarstitee-
nuse osutamise, seda ka öisel ajal hä-
daolukorras olevatele loomadele.

Vanasti oli igal vallal oma loomaa-
rst, kes valvas ka öösiti ja nädalava-
hetustel. Viimase 20 aasta jooksul on 
veiste pidamine vähenenud ja lem-
mikloomade ning hobuste pidamine 
lisandunud. Need muutused on too-
nud endaga kaasa vajaduse muuta 
kogu süsteemi.

Praegusel hetkel ei pruugi igas val-
las olla eraldi loomaarsti, vaid teenus 
ostetakse naabervaldadelt. Öösiti, nä-
dalavahetustel ning pühade ajal on 
tagatud loomaarsti teenindus valda-
devahelise koostöökokkuleppe alusel 
ja valved on jagatud naabervaldade 
loomaarstide vahel. Problemaatiliseks 
teeb asja see, et piirkondi ühendades 
muutub valveala tihti väga suureks ja 
ühest piirkonna nurgast teiseni võib 
olla isegi kuni 300 km.

Valvesüsteemi järgi on põllumajan-
dusloomad esikohal. Väikeloomad 
suunatakse tihti erakliinikutesse.

Vallaloomaarsti tavaline töögraafik 
näeb ette, et tööl ollakse argipäeviti 
8.00–16.00. Sellele tööajale lisandub 
igal nädalal üks öövalve vahemikus 
16.00–8.00 ning igal kuul üks nädala-
vahetus. Nädalavahetusel algab valve 
reedel kell 16.00 ja lõpeb esmaspäe-
val kell 8.00. Nii on tagatud piisav loo-
maarstiteenindus, aga samas ei teki 
loomaarstidele ülekoormust. Looma-
omanikud saavad visiidiaegu bronee-
rida hommikuti 8.00–9.00. Muul ajal 
vastab telefonikõnedele automaatvas-
taja ning loomaarst kuulab alati või-
maluse tekkides sõnumid üle.

Vallaloomaarsti kuine töötasu koos-
neb kahest osast: valla poolt makstud 
palgast (2000–3000 €) ja klientidelt 

saadud teenustasust. Soome looma-
arstide ühing on kehtestanud looma-
arsti poolt osutatavatele teenustele 
soovituslikud hinnad ja loomaarstid 
lähtuvad sellest. Vald maksab looma-
arstidele iga valvatud tunni eest tasu, 
mille loomaarst saab kätte sõltumata 
sellest, kas väljakutseid oli või mitte. 
Mõnes vallas on kasutusel põhimõte, 
et iga valvatud päeva eest saab võtta 
ühe puhkepäeva, mis tuleb paari nä-
dala jooksul ära kasutada. Puhkepäevi 
„koguda“ ei ole lubatud.

Ühe visiidi hind sõltub sellest, kui 
kaugel farm asub ehk mida kaugemal, 
seda kallim. Mõni vald kasutab toe-
tussüsteemi ning maksab osa farmeri 
arvest kinni. Tavaliselt toetatakse läbi-
tud kilomeetrite maksumuse ja/või vi-
siiditasu osas. Visiidi hinda mõjutavad 
veel ravitavate loomade arv, teostatud 
protseduuride raskusaste ning kasuta-
tavad ravimid.

Tavaliselt on igas vallas loomaarsti 
vastuvõturuum, kus loomaarstidel on 
võimalus tegeleda väikeloomadega. 
Mõnes vallas koosnebki loomaarsti-
töö enamasti väikeloomade ravist. Vii-
masel ajal levinud mudel on teha mit-
me valla vahel ühine vastuvõtt, kus 
päevatööd jagatakse hommikuti kõigi 
selles piirkonnas tööl olevate looma-
arstide vahel ära. See tagab erinevate 
valdade vahel ühtlasema tööjaotuse 
ja võimaldab loomaarstidel endale 
sobivamaid töid valida. Tavaliselt on 
vastuvõturuumides loomaarstile ole-
mas ka puhkeruum, kus ta võib valve-
te ajal viibida. Iga vald on ostnud vas-
tuvõturuumidesse mõned hädavaja-
likud aparaadid, näiteks mikroskoobi, 
otoskoobi, autoklaavi, väikeloomade 
operatsioonilaua, arvuti, ultraheliapa-
raadi nii väikeloomadele kui ka trans-
porditava mudeli suurloomade jaoks, 
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väikseimad instrumente jms. Ravimid 
ja abivahendid on loomaarsti enda 
omad.

Vallaloomaarsti tööde hulka kuulu-
vad ka näiteks kalakasvatusmajandite 
järelevalve, loomakaitseküsimused, 
tauditõrje jt. Vallaarstidel on võima-
lus sõlmida farmidega lepinguid, mis 
tähendab seda, et lisaks väljakutsele 
teeb loomaarst neli korda aastas kar-
jatervisevisiidi. Igal korral hinnatakse 
karja üldist seisundit ning tehakse vi-
siidist raport koos soovitustega.

Ravimeid ei ole lubatud niisama 
farmidesse jätta. Loomaomanik saab 
valuvaigistid ja antibiootikumid ainult 
veterinaararsti poolt ülevaadatud loo-
ma raviks. Alati peab loomaarst jätma 
visiidi käigus omanikule täpsed and-
med selle kohta, keda ta ravis, millega 
ravis, kui kaua ravi kestab ja kui pikk 
on keeluaeg piimale ning lihale. Soo-
mes kasutatakse suurloomadele väga 
väheseid antibiootikume. Esmavalik 

on penitsilliin. Üldine kokkulepe loo-
maarstide vahel on, et tsefalosporiine 
nagu Excenel, Naxcel, Cobactan põl-
lumajandusloomadel üldse ei kasuta-
ta. Viimase valikuna kasutatakse kino-
loone (Enrofloksatsiin) kolimastiidiga 
lehmadel ja septitseemilistel vasika-
tel. Udarapõletike korral on omanikud 
harjunud võtma kohe piimaproovi 
ja saatma piimaautoga laborisse. Ka 
loomaarst võib võtta piimaproovi ja 
saata selle postiga edasi laborisse või 
külvata ja kasvatada proovi ise oma 
vastuvõturuumides.

Vallaarstina Soomes töötamine on 
väga mitmekesine ja huvitav. Vastu-
tust on palju, valved on vahel rasked, 
aga palk on hea ja töökeskkond meel-
div. Leian, et Eestis tuleks uurida või-
malusi sarnase süsteemi loomiseks. 
Oma väikese pindala tõttu ei peaks 
olema probleemiks Eesti katmine toi-
miva valvevõrgustikuga.
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Juubilar

Aadu Kolk 75

miseks Tartus ka ingliskeelsete õp-
perühmade avamist; ning käesoleval 
hetkel on see vajaduste sunnil jõustu-
mas. Rõhutamist väärib eelnevas kon-
tekstis seegi Aadu Kolgi seisukoht, et 
ka eestikeelne veterinaariaõpe koos 
selle aluseks oleva teaduskeelega 
peab kõigi arengute kiuste säilima ja 
elujõuliselt edenema. Ühes varase-
mas Eesti Loomaarstlikus Ringvaates 
avaldas Aadu Kolk arvamust, et “ühe 
riigi ja rahvuse sõltumatus ja iseseis-
vus on kui vundament, mis koosneb 
teatud kividest. Üheks selliseks on 
kindlasti rahvuslik meditsiin, arstid ja 
õed, kes suhtlevad emakeeles ning 
üheks kiviks on kahtlemata rahvuslik 
veterinaarmeditsiin.“ Need on kuld-
sed sõnad, mida tasub alati meeles 
pidada – eriti nendel, kes eestikeelset 
ülikooliharidust piisaval määral väär-
tustada ei oska.

Kolmandal augustikuu päeval tähista-
me EMÜ (omaaegse EPA) veterinaa-
riateaduskonna kauaaegse dekaani 
(1980-1994) ning toiduhügieeni õp-
pe- ja teadusvaldkonna rajaja kolleeg 
Aadu Kolgi 75. juubelit ning oleme 
tänulikud kõige selle eest, mida koos 
töötatud aastate jooksul oleme temalt 
õppinud ja instituudi õppe- ning tea-
dustöös ellu rakendanud.

Tuleb tunnistada, et Aadu Kolgi 
viimased tööaastad instituudis, mil 
ta PHARE-projektide juhina tegeles 
põhiliselt veterinaarse kõrghariduse 
eurotasemele viimisega, olid mur-
rangulise tähtsusega Eesti kõrgemale 
veterinaarharidusele rahvusvahelise 
akrediteeringu saamisel. Eesti loo-
maarstihariduse jätkusuutlikkuses 
ei kahelnud Aadu Kolk kunagi ning 
oma realistlikku optimismi süstis ta 
ka noorematesse kolleegidesse, kelle 
väliskoolitamist ning rahvusvaheliste 
kontaktide loomist pidas ta Eesti loo-
maarstihariduse edendamisel esma-
tähtsateks sammudeks.

Toiduhügieeni osakonna kolleegid 
peavad toiduhügieeni ja -ohutuse 
valdkonna hüppelise arengu promoo-
toriks eelkõige Aadu Kolki, kelle init-
siatiivil ja juhtimisel viidi ellu toiduhü-
gieeni osakonna ruumiline ja labor-
tehniline arenguprogramm ning selle 
tulemina asuti tööle Kreutzwaldi 58A 
hoones, kus osakond veidi suuremal 
laboripinnal ka käesoleval hetkel paik-
neb.

Aadu Kolk on varasemalt öelnud, et 
“me ei saa territoriaalselt kunagi väga 
suureks riigiks, ka rahvastiku poolest 
mitte, aga õppe ja teaduse poolest 
võime olla võrdväärsed suurriikide-
ga.” Juba aastaid tagasi nägi Aadu 
Kolk ühe lisavõimalusena veterinaar-
kõrgkooli säilimiseks ja edasiarenda-
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Lühidalt juubilari eluteel peatudes 
mainin, et Aadu Kolk sündis 3. au-
gustil 1937. a loomaarsti perekonnas 
Põltsamaal ning loomade ja nende 
ravimisega tutvus ta juba oma isa 
veterinaarkliinikus. Pärast Rakvere I 
Keskkooli (1955) ja EPA veterinaaria-
teaduskonna lõpetamist 1960. aastal 
tegi ta erialast tööd Kingissepa (prae-
guse Kuressaare) lihakombinaadis 
tehnoloogi ja tootmisala juhatajana 
(1960–61) ning kolhoosis veterinaar-
arstina (1961-63). Alates 1963. aastal 
aspirantuuri astumisest järgnes aas-
takümneid kestnud äärmiselt pühen-
dunud töö teaduskonna heaks: õppe-
jõuna, teadlasena, administraatorina, 
projektijuhina. Veterinaar-sanitaarse 
ekspertiisi küsimusi käsitleva väitekir-
ja kaitses Aadu Kolk ajastule omaselt 
Moskvas 1969. aastal.

Aadu Kolk on käesoleva artikli kir-
jutaja akadeemiline isa, kellega koos 

töötamine ja arenemine oli tõeline pri-
vileeg. Toiduhügieeni osakonna kol-
leegidele meenub see, et tema poole 
erialase küsimuse või probleemiga 
pöördudes leidis ta alati aega abiotsi-
jat aidata, seda isegi hetkedel, kui tal 
oma tegemistega väga kiire oli.

Aadu Kolk on veterinaarmeditsiini 
tippspetsialist, kes meenub paljudele 
kolleegidele äärmiselt intelligentse, 
tasakaaluka ja abivalmis inimesena. 
Tema tööde ja läbiviidud projektide 
mõju kestab veel palju aastaid, öel-
dud või kirjapandud mõtted on meile 
innustavad ning värsked meenutada 
ka edaspidi.

Õnnitleme juubilari ning soovime 
palju jaksu ja tugevat tervist paljudeks 
aastateks!

Kõigi kolleegide nimel,
Mati Roasto, 
VLI toiduhügieeni osakonna juhataja



Konverents-näitus  

„Veterinaarmeditsiin 2012“
toimub Tartus 26–27.10.2012

Konverentsi toimumise kohaks on 
konverentsikeskus Dorpat, mis asub Tasku keskuses,

Tartu südalinnas.

• Konverents-näitusele eelnevad 25.10.2012 õpitoad 
väikeloomade ja suurloomade sektsioonis. 

• Õpitoad on eelregistreerimisega ja eraldi osalustasu eest.

• Väikeloomade õpituba on pühendatud hammastele ja 
suurloomade õpituba veiste kirurgijale.

Täpsem info ja ajakava www.vet.ee

O o t a m e  r o h k e t  o s a l e m i s t !

Midagi ka uut sellel aastal: 



Peatoimetaja
Andres Aland

Toimetus
Jaagup Alaots, Kristel Peetsalu, 
Kristi Praakle-Amin, Kerli Raaperi, 
Alar Onoper, Madis Aidnik

Esikaane foto
“Lillevalvur” Tiina Tootma

Trükk
Vaba Maa, Laki 26, Tallinn

ISSN 1024-2600

Eesti Loomaarstide Ühing
Kreutzwaldi 62
51014 Tartu

GSM: 5011882
Sekretär: 5520767
e-post: info@vet.ee
Reg. nr. 80077287

President
Priit Koppel

Pangaarve
1120072962 Swedbank


