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Kasside hüpertüreoos – haigusjuhtum ja 
kirjanduse ülevaade

Liisa Siimon

EMÜ VLI väikeloomakliinik

Hüpertüreoos ehk kilpnäärme ületalitlus 
on multisüsteemne haigus, mille põhju-
seks on organismis ringlevate aktiivsete 
türoidhormoonide trijoodtüroniini (T3) ja 
türoksiini (T4) liig. Haigus on hiljuti avasta-
tud – esimest korda kirjeldati tõbe kassidel 
1979. aastal. Tänapäeval diagnoositakse 
haigust sageli ning seda peetakse vanadel 
kassidel üheks enim levinud endokriinhai-
guseks.

Haiguslugu

Anamnees ja kliinilised tunnused
Meie patsiendiks oli 15-aastane kodukass, 
kellel oli viimase aasta jooksul täheldatud 
polüfaagiat, kaalukadu, polüuuriat ja polü-
dipsiat. Kliinilisel läbivaatusel ilmnes, et 
kassi kaela ventraalsel pinnal on umbes 3 
cm läbimõõduga tsüstjas moodustis – 
struuma. Looma karvkate oli sakris ja 
tuhm, südame auskultatsioonil oli kuuldav 
galopprütm koos umbes 3/6 kõrvalkahina-
ga, kõhuõõne palpatsioonil oli tunda toi-
dumassi ja gaasiga täitunud sooletrakti, 
kassi kehakonditsioon oli kehv (2/5).

Peamised diferentsiaaldiagnoosid an-
tud anamneesi ja kliinilise läbivaatuse lei-
dude põhjal on hüpertüreoos, diabetes 
mellitus ja neeruhaigus. Viimase puhul on 
kaalukao põhjuseks siiski isutus.

Vere hematoloogilisel uuringul märki-
misväärseid kõrvalekaldeid ei tuvastatud – 
ainukeseks muutuseks oli kerge lümfopee-
nia, mis viitab kroonilise stressi olemas-
olule (stressi leukogramm). Vere biokee-
milise analüüsi tulemus näitas mak-
saensüümide aktiivsuse tõusu: alaniin-
aminotransferaas (ALT) 630 U/l (normväär-
tus 23-109 U/l), aluseline fosfataas (ALP) 
315 U/l (normväärtus 4–81 U/l). Teiste 
määratud biokeemiliste näitajate – glükoo-
si, uurea, kreatiniini, üldvalgu, albumiini ja 
elektrolüütide (kaalium, naatrium, fosfor, 
kaltsium) – määramistulemused jäid refe-
rentsväärtuste piiridesse.

Ajendatuna hüpertüreoosile iseloomu-
likust anamneesist ja kliinilistest leidudest 
sai määratud Synlab laboratooriumis koe-
ra T4, mis osutuks kõrgeks >193 nmol/l 
(normväärtus 12–58 nmol/l).

Röntgenuuringu lateraalsed ja ventro-
dorsaalsed rinna- ja kõhuõõne ülesvõtted 
olid patoloogilise leiuta.

Ravi
Omanikuga kasu- ja kahjutegureid hinna-
tes otsustasime alustada ravi antitüreoidse 
ravimi tiamasooliga: 2,5 mg üks kord öö-
päevas. Kahe nädala pärast toimunud kor-
dusvisiidil olid kassil esinenud kliinilised 
tunnused, polüuuria ja polüdipsia, mõnin-
gal määral vähenenud. Patsiendilt võeti 
vereproov türoksiini (T4) kontsentratsi- 
ooni, alaniin-aminotransferaasi ja aluselise 
fosfataasi aktiivsuse hindamiseks. Türok-
siini kontsentratsioon oli jätkuvalt >193 
nmol/l, kuid maksaensüümide aktiivsus oli 
langenud: ALT 452 U/l ja ALP 300 U/l. Tu-
lenevalt analüüside vastusest korrigeeriti 
tiamasooli doosi: 2,5 mg kaks korda öö-
päevas. Kolm nädalat hiljem omaniku sõ-
nul polüuuriat ja polüdipsiat enam ei tähel-
datud ning kass oli kaalus juurde võtnud. 
Vereanalüüsiga määrati maksaensüümide 
aktiivsuseks: ALT 175 U/l ja ALP 174 U/l, 
uurea 11,3 nmol/l (normväärtus 5–11,3 
nmol/l) ja kreatiniin 57 µmol/l (normväär-
tus <168 µmol/l) ning türoksiini kontsent-
ratsioon 55,9 nmol/l (normväärtus 12–58 
nmol/l). Anamneesiandmetest, kliinilistest 
tunnustest ja vereanalüüsi vastustest läh-
tuvalt jätkati tiamasooli manustamist 
2,5 mg kaks korda ööpäevas.

Kordusvisiidil kolme kuu möödudes 
selgus, et omanik kassil terviseprobleeme 

Foto 1. Hüpertüreoosiga kass EMÜ loomakliinikus 
(foto autor Kerli Piller)
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enam ei täheldanud. Türoksiini kontsent-
ratsioon vereseerumis oli alanenud tase-
meni 53,2 nmol/l (normväärtus 12–58 
nmol/l). Otsustasime, et jätkame sama ra-
viskeemiga ning patsient kutsutakse 3–4 
kuu pärast kordusvisiidile.

Kirjanduse ülevaade

Etioloogia

Türotoksikoosi põhjustavate türoksiini ja 
trijoodtüroniini liigset kontsentratsiooni-
tõusu veres põhjustavad hüperfunktsio-
naalne adenomatoosne hüperplaasia või 
kilpnäärme healoomulised adenoomid, 
mis haaravad sageli mõlemat kilpnäärme 
sagarat. Kilpnäärme kartsinoomi esineb 
suhteliselt harva, umbes 4% juhtudest.

Kliinilised tunnused

Hüpertüreoos esineb tavaliselt keskealistel 
ja vanematel kassidel, keskmine vanus 
haiguse diagnoosimisel on umbes 12–13 
aastat, seejuures umbes 5% hüpertüreoo-
siga kassidest on diagnoosimisel alla 10 
aasta vanused. Tõuline ja sooline eelsoo-
dumus haiguse tekkimiseks puudub, kuid 
mõnedes artiklites on viidatud, et emastel 
kassidel esineb haigust rohkem.

Kliinilise läbivaatuse olulisemad leiud 
esinemissageduse järgi on palpeeritav 
kilpnääre, kehv kehakonditsioon, südame 
kõrvalkahin, tahhükardia, galopprütm, ra-
hutus, agressiivsus, vilets karvkate, liigne 
küünte kasv, alopeetsia, kaela ventrofleksi-
oon (tabel 1). Sageli esineb hüpertüreoid-
setel kassidel kõrget vererõhku, kuid hü-
pertensioonist tingitud silmaprobleeme 
(võrkkesta verevalumid, irdumine) ja pi-
medust esineb harva. Sellest hoolimata ta-
sub hüpertüreoosi kahtlusel, aga ka teistel 
vanematel kassidel võimalusel vaadelda 
kliinilise läbivaatuse käigus silmapõhjasid. 
Oluline on teada, et 5–10% hüpertüreoosi-
ga kassidel esineb atüüpilist hüpertüreoo-
si, mis iseloomustub klassikalisele hüper-
türeoosile vastupidiste tunnuste – letargia 
ja isutusega.

Türoidhormoonid osalevad ainevahe-
tusprotsessides ning aktiivsete türoidhor-
moonide kontsentratsiooni tõus põhjustab 
isu suurenemist, kaalu- ja lihaskadu. Tü-
roidhormoonid mõjutavad ka kesknärvi-
süsteemi, nende liig tõstab sümpaatilise 
närvisüsteemi toonust, mis omakorda 
toob endaga kaasa ärritusläve alanemise, 
tahhükardia ja treemori. Polüdipsia ja po-

lüuuria põhjuseks on türoidhormoonide 
diureetiline toime. Oksendamist kutsub 
esile ülesöömine ning umbes 15%-l hü-
pertüreoosiga kassidel võib esineda soo-
letrakti hüpermotiilsusest ja imendumis-
häiretest tingitud kõhulahtisust.

Tabel 1. Hüpertüreoosi kliinilised tunnused 
(allikas: The Cat, Clinical Medicine and 
Management, 2012)

Kliiniline tunnus Esinemise 
tõenäosus 

hüpertüreoosi 
korral (%)

Kaalukadu 88%

Polüfaagia 49%

Oksendamine 44%

Polüuuria/polüdipsia 36%

Hüperaktiivsus 31%

Vähenenud isu 16%

Kõhulahtisus 15%

Vähenenud aktiivsus 12%

Jõuetus 12%

Düspnoe 10%

Lõõtsutamine 9%

Suured roojakogused 8%

Anoreksia 7%

Diferentsiaaldiagnoosidena tulevad ar-
vesse krooniline neeruhaigus, gastrointes-
tinaalhaigused, südamehaigus ja diabetes 
mellitus, kusjuures nimetatud haigused 
võivad kaasneda ka hüpertüreoosiga.

Diagnoosimine

Hüpertüreoosi diagnoosimine on tavaliselt 
lihtne: 90%-l hüpertüreoidsetel kassidel 
on seerumis üldtüroksiin (TT4) tõusnud 
üle referentsväärtuse. Lisaks TT4 määra-
misele on oluline teostada vere hemato-
loogiline ja biokeemiline analüüs kaasuva-
te haiguste kinnitamiseks või välistami-
seks. Hematoloogilise analüüsi leiud on ta-
valiselt mittespetsiifilised ja kliinilisest sei-
sukohast mitteolulised. Umbes 50%-l hü-
pertüreoosiga kassidel võib esineda erüt-
rotsütoosi ja makrotsütoosi, mis on tingi-
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tud türoidhormooni mõjust luuüdile. Li-
saks võib esineda stressileukogrammi, 
aga ka eosinofiiliat ja lümfotsütoosi.

Vere biokeemilises analüüsis on sage-
dane leid maksaensüümide (alaniin-ami-
notransferaas, aluseline fosfataas, laktaat 
dehüdrogenaas, aspartaat-aminotransfe-
raas) aktiivsuse tõus, mis on põhjustatud 
türoidhormoonide maksatoksilisest toi-
mest. Tavaliselt hüpertüreoosi ravimisel 
maksaensüümide aktiivsus normalisee-
rub. Maksaensüümide aktiivsuse dünaa-
mikat on mõistlik kordusvisiitidel jälgida 
ning juhul, kui nende aktiivsus vaatamata 
hüpertüreoosi ravile ei alane, on mõistlik 
teostada lisauuringuid võimalike hepato-
paatiate diagnoosimiseks.

Hüpertüreoidsetel kassidel esineb sa-
geli kaasuv neeruhaigus, mille diagnoosi-
mine võib olla keeruline kahe haiguse 
koostoime tõttu organismis. Hüpertü-
reoidsetel kassidel võib liigse valgu kata-
bolismi tagajärjel vereseerumis olla tõus-
nud uurea tase, kuid antud näitaja võib ol-
la ka madal suurenenud glomerulaarfiltrat-
siooni tõttu. Kreatiniini tase vereseerumis 
on hüpertüreoidsetel kassidel tavaliselt 
madal, olles tingitud kiirenenud glomeru-
laarfiltratsioonist ja lihasmassi kaost. Kui 
tavaliselt on asoteemia põhjuse väljaselgi-
tamisel abi uriini erikaalu määramisest, siis 
siinkohal ei aita uriini kõrge erikaal välista-
da neeruhaigust, mistõttu hüpertüreoosi 
ravi alustamisel on oluline kontrollida glo-
merulaarfiltratsiooni taset, määrates uues-
ti teatud aja tagant kreatiniini ja uurea taset 
ning uriini erikaalu. Hüpertüreoidsetel kas-
sidel on vere biokeemilises analüüsis lei-
tud hüperfosfateemiat kaasuva asoteemia-
ta. Hüperfosfateemia ja aluselise fosfataasi 
tõus (luu isoensüüm) viitab muutusele luu 
ainevahetuses. Hüperglükeemia esinemi-
se põhjuseks on sageli stress, kuid hüper-
türeoosi korral võib glükoosi kliirens plas-
mast olla aeglustunud insuliini sekretsioo-
nist hoolimata.

Hüpertüreoosi diagnoosi kinnitamiseks 
on vajalik üldtüroksiini (T4) määramine ve-
re biokeemilise analüüsiga. See on spetsii-
filine ja suhteliselt tundlik test, kuigi vara-
jaste ja/või kergete juhtumite korral võib 
T4 väärtus jääda referentsväärtuse vahe-
mikku ja anda vale-negatiivse tulemuse. 
T4 väärtus võib jääda normaalväärtuste 
vahemikku ka teiste kaasuvate haiguste 
korral. Eelpool mainitud olukordades ta-
sub T4 mõõtmist korrata mõne aja möö-

dudes või kasutada vaba T4 või kilpnääret 
stimuleeriva hormooni (TSH – thyroid sti-
mulating hormone) määramist. T4 määra-
misel kasutatakse erinevaid metoodikaid 
ning pakutavate võimalustega saab tutvu-
da laborite kodulehtedel. Vaba T4 määra-
mine ei tohiks olla esmavaliku testiks, sest 
selle kontsentratsioon võib vereproovi säi-
litamise ajal tõusta, ning vaba T4 väärtust 
peab alati interpreteerima koos üld-T4 
väärtusega. Hiljuti avaldatud uuringutes 
on leitud, et koerte TSH määramine võib 
vanadel kassidel olla abiks hüpertüreoosi 
väljakujunemise ennustamisel. Seega, kui 
T4 väärtus jääb hüpertüreoosi kahtlusega 
patsiendil referentsväärtuse piiresse, võiks 
määrata ka TSH. Kasulikuks on osutunud 
ka trijoodtüroniini (T3) supressiooni ja tü-
reotropiini vabastava hormooni stimulat-
siooni test, kuid neid kasutatakse praktikas 
harvem ning tulemuste interpreteerimisel 
peab arvestama, et negatiivse tulemuse 
võivad anda nii tervete kui ka kaasuvate 
haigustega hüpertüreoidsete kasside ve-
reanalüüsi tulemused. Väga head diagnos-
tilist väärtust omab kilpnäärme stsintigraa-
fia, kuid tavapraktikas see võimalus ena-
masti puudub.

Oluline on meeles pidada, et kilpnäär-
me hormooni määramise tulemusi peab 
alati interpreteerima koos anamneesi, klii-
niliste tunnuste ja kliinilise läbivaatuse lei-
dudega.

Ravi
Hüpertüreoosi ravimeetodeid on neli, mi-
da võiks omakorda jagada kahte rühma. 
Neist esimesed on haigust potentsiaalselt 
välja ravivad meetodid – radioaktiivse joo-
di manustamine ja türoidektoomia; teise 
gruppi kuuluvad aga eluaegne jälgimist 
vajav ravi antitüreoidsete ravimitega ja 
joodivaene dieet. Ravi valikul lähtutakse 
patsiendist, tema omaniku soovidest, 
praksise (loomakliiniku) meeskonnast ja 
kliiniku varustatusest.

Medikamentoosset ravi teostatakse an-
titüreoidsete ravimite metimasooli (tiama-
sool) ja karbimasooliga, mis blokeerivad 
türoidhormooni sünteesi, kuid ei vähenda 
struuma suurust (adenomatoosne hüper-
plaasia või adenoomid võivad edasi kas-
vada). Medikamentoosne ravi hoiab um-
bes 90%-l kassidel haiguse kliinilise aval-
dumise kontrolli all, kuid patsient vajab 
kindlasti veterinaarset järelkontrolli ning 
vajadusel ravimdoosi korrigeerimist. Kuna 
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sel (kilpnäärme adenomatoosne hüper-
plaasia/adenoomid, mis on 70%-l kassidel 
bilateraalsed) saab teise sagara eemalda-
da paari nädala möödudes. Juhul, kui tei-
se sagara eemaldamist ei teostata, määra-
takse postoperatiivselt üld-T4 ühe ja seejä-
rel 6 kuu möödudes hüpertüreoosi taas-
tekke varajaseks kindlakstegemiseks. Siin-
juures on oluline mainida, et mõnedel kas-
sidel esineb ektoopilist kilpnäärmekudet, 
mis asub hoopiski rinnaõõne kraniaalsest 
apertuurist kaudaalselt ning selle leidmine 
vajab juba stsintigraafilist uuringut.

Radioaktiivse joodi (I¹³¹) ravi peetakse 
hüpertüreoosi kuldstandardiks. Ühekordse 
suukaudse või nahaaluse radioaktiivse 
joodi manustamisega saavutatakse suurel 
osal hüpertüreoidsetel kassidel eutüreoi-
dism. Protseduuri läbimine on kassidele 
suhteliselt stressivaba ning radioaktiivne 
jood hävitab hüperaktiivse türoidkoe nii 
kaela- kui ka ektoopilistest piirkondadest. 
Ravi teostamiseks on vajalik spetsiaalse 
varustuse ja kiiritusalase koolituse saanud 
personali olemasolu ning seadusandluse-
ga nõutud aspektide täitmine. Radioaktiiv-
se joodiga ravitud kassid peavad seoses 
kiirgusohuga olema hospitaliseeritud vä-
hemalt 7–10 päeva.
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Eestis on türoidhormooni sünteesi blokee-
rivatest toimeainetest saadaval ainult tia-
masool (metimasooli eelaine), siis siin- 
kohal karbimasooli doose ja kõrvaltoimeid 
eraldi välja ei too. Ravi tiamasooliga alus-
tatakse madalaimast doosist, 2,5 mg kassi 
kohta päevas ühekordselt manustatuna, 
ning vajadusel tõstetakse doosi kuni 5 mg-
ni kaks korda päevas. Kõrvaltoimetena on 
kirjeldatud mööduvat isutust, oksenda-
mist, letargiat, kusjuures seda esineb um-
bes 10%-l kassidel. Ravimikoguse vähen-
damine madalaima efektiivse doosini on 
sageli piisav kõrvaltoimete vähendami-
seks. Harvem on kõrvaltoimena esinenud 
vere düskraasiat – neutropeeniat ja trom-
botsütopeeniat, hepatopaatiat ja näo- ning 
kaelapiirkonna marrastusi. Need kõrvaltoi-
med mööduvad ravimi manustamise lõpe-
tamisel.

Joodivaene dieet (saadaval on kom-
mertsiaalsed valmissöödad) on alternatii-
viks hüpertüreoidsetele kassidele, kellele 
tableti andmine ei õnnestu või kellele ei 
saa mingil põhjusel teostada definitiivset 
ravi (türoidektoomiat või radioaktiivse joo-
di manustamist). Dieedi rakendamisel on 
väga oluline meeles pidada, et isegi väike-
ne kogus muud toitu (kaasaarvatud kütitud 
hiired jms) muudab dieedi ravi eesmärgil 
mõttetuks. Dieeti ei saa rakendada kassi-
dele, kes käivad vabalt õues, on toidu suh-
tes valivad või kellel esineb kaasuvaid hai-
gusi (neeruhaigus, põletikuline soolehai-
gus jt), mille korral on näidustatud eridieet. 
Dieedi raviefektiivsust hüpertüreoosi kor-
ral ei ole veel palju uuritud, mistõttu ei tea-
ta veel, kas ja milliseid komplikatsioone 
võib joodivaese dieediga kaasneda.

Türeoidektoomia ehk kilpnäärme ee-
maldamine on suhteliselt kiire ja tõhus hü-
pertüreoosi ravimeetod. Anesteesiariskide 
vähendamiseks on soovitatav enne kirur-
gilist sekkumist saavutada patsiendi eutü-
reoidne seisund antitüreoidsete ravimite 
või joodivaese dieedi abil. Türeoidektoo-
mia suurimaks komplikatsiooniks on kõr-
valkilpnäärme kahjustuse tagajärjel tekkiv 
hüpokaltseemia, mistõttu ei soovitata 
teostada bilateraalset kilpnäärme eemal-
damist, vaid eemaldada üks iseloomuliku-
mate muutustega (suurem) sagar. Vajadu-
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Kasside hüpertüreoidismi pikaajaliseks raviks.
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Haiguslugu – urolitiaas jääral

Ain Piir

Räpina, Veriora ja Mikitamäe valla loomaarst

Anamneesiandmed

Käesoleva aasta 18. aprillil märkasin oma 
13 kuud vanal jääral (85% tekseli tõug) hai-
gustunnuseid – loom heitis sageli pikali, 
hoidus teistest loomadest eemale, ei tul-
nud sööma ning tegi liigutusi nagu tahaks 
urineerida. Loom seisis tagumised jäse-
med väljasirutatud asendis, eelistas lama-
mist, krigistas hambaid ning oigas. Kõht 
oli peenise ja munandite piirkonnas pal-
peerimisel väga valulik. Läbi kõhuseina 
olid neerud palpeerimisel tunda ning suu-
renenud. Vähesel määral loom sõi ja mä-
letses. Looma esmakordsel kraadimisel oli 
kehatemperatuur 39,0 °C, hilisematel 
mõõtmistel 38,5 °C. Jäära hingamissage-
dus oli mõõdukalt suurenenud.

Ravi

Vastavalt esialgsele diagnoosile (kopsupõ-
letik) alustasin ravi pikatoimelise amoksit-
silliini (15 mg/kg i.m 48 tunnise intervalli-
ga) ning diklofenakiga (2,5 mg/kg i.m üks 
kord päevas). Ravi tagajärjel looma sei-
sund oluliselt ei paranenud, kuid ravi jät-
kus ka teisel haiguspäeval. Teise haigus-
päeva hommikul kahtlustasin, et haiguse 
põhjuseks võib olla kuseteede põletik. 
Konsulteerisin Eesti Maaülikooli suurloo-
makliiniku loomaarstidega ning sain juhi-
seid diagnoosi panemise ja raviprotseduu-
ride teostamise osas. Kuna kahtlustasin 
kusiti obstruktsiooni kusekivi(de)ga, tegin 
kolmanda haiguspäeva õhtul jäärale se-
datsiooni 2%-lise ksülasiiniga (0,15 mg/kg 
i.m) eesmärgiga uurida alumisi kuseteid. 
Vaatamata sedatsioonile oli peenise kätte-

Foto 3. Verise uriiniga täitunud jäära kusepõis ja 
uriin purgis (foto autor Ain Piir)

Foto 1. Patsient – 13-kuune tekseli tõugu lammas 
(foto autor Ain Piir)

Foto 2. Jäära kusiti ja seda ummistav kusekivi
(foto autor Ain Piir)

saamine raskendatud. Lõikasin kusitijätke 
maha võimalikult peenise lukikaela lähe-
dalt. Kusejuha ummistavaid kusekive ei 
õnnestunud tuvastada. Jäära urineerimine 
ei taastunud, mistõttu loom suri 21. aprilli 
hommikul.

Retseptiravim. 
Müügiloa hoidja: Le Vet Beheer B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Holland 

Kasside hüpertüreoidismi pikaajaliseks raviks.
Hüpertüreoidismi stabiliseerimiseks kassidel enne 
türeoidektoomia operatsiooni.

THIAFELINE® vet
Tiamasool

UUS!

Hüpertüreoos on üle 
8-aastaste kasside 
kõige sagedasem 
endokriinhaigus.

THIAFELINETHIAFELINE® vet

Täiendav teave on saadaval ravimi müügiloa hoidja esindusest:
OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue 76505
Klienditoe telefon: 800 9000
zoovet@zoovet.ee
www.zoovet.ee

Vanus ja 
haigused 
tulevad 
käsikäes
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Lahanguandmed

Kusepõis oli tugevalt uriiniga täitunud, 
põie veresooned laienenud. Uriini kogus 
kusepõies oli ca 750 ml, värvus punakas. 
Kusepõie limaskest oli veripunane. Põies 
leidus 1–2 mm suuruseid valget värvi kivi-
kesi. Lümfisõlmed kuse- ja suguorganite 
läheduses olid suurenenud ning punakat 
värvi. Neerud olid suurenenud, pehme 
konsistentsiga, värvuselt normaalsest pi-
sut heledamad. Neerudesse sisselõike te-
gemisel võis näha väikseid liivaterade suu-
ruseid kivikesi. Peenis oli normaalne, kusi-
tijätke allesjäänud osast leidsin ca 2 mm 

Foto 4. Kusepõie limaskest ja kusekivi 
(foto autor Ain Piir)

Foto 5. Hüdronefroos (foto autor Ain Piir)

läbimõõduga kusekivi, mis oli kusiti tihkelt 
sulgenud.

Sooled ja maod olid morfoloogiliselt 
normaalsed, eesmagudes oli normaalses 
koguses söödamassi. Kõhuõõnes oli ca 
1000 ml hägust punakat vedelikku. Maks 
oli suurenenud, värvuselt punakaspruun 
heledamate hajusate laikudega, sapipõis 
tugevalt täitunud. Kopsud olid turses, nen-
de pinnal tumepunased täppverevalumid. 
Rinnaõõnes oli umbes 500 ml punakat ve-
delikku. Süda, eriti selle parem vatsake, oli 
mõõdukalt laienenud.
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Kusekivid väikemäletsejalistel

Hertta Pirkkalainen

EMÜ VLI suurloomakliinik

Teatud mineraalsed lahustunud ained või-
vad sadestuda ning moodustada uriinis 
kristalle; need kristallid omakorda võivad 
koonduda ja muutuda makroskoopilisteks, 
mille korral neid nimetatakse kusekivideks. 
Kusekivid sisaldavad üldjuhul orgaanilist 
ainet vahemikus 2–10% kivi keemilisest 
koostisest, ülejäänud 90–98% kivist moo-
dustavad mineraalained, mille täpne koos-
tis sõltub kusekivi tüübist.

Kusekivitõbi (urolitiaas) on üldine ter-
min seisundile, mille korral kusekivid paik-
nevad urinaartrakti teatus osas: neerudes, 
kusejuhas, kusepõies või kusitis.

Patogenees
Kusekivitõbi on produktiivloomadest ena-
masti sokkudel ja jääradel esinev haigus, 
seda eriti lemmikloomadena peetavatel 
isasloomadel, kuna lemmikloomi toidetak-
se tihti valesti. Kusekivide struktuur variee-
rub sõltuvalt lokalisatsioonist ja tarbitavast 
söödast, kuid üldjuhul on need moodustu-
nud kaltsium- ja fosforsooladest. Harva 
esineb väikemäletsejatel ka oksalaat- ja si-
likaatkivisid. Kõikide kusekivide struktuur 
on sarnane: soolad ja mineraalid ümbrit-
sevad orgaanilist, mukoproteiinidest koos-
nevad sisemust. Kivid võivad moodustuda 
nii ülemistes kui alumistes kuseteedes. Kui 
kivid on piisavalt suured (1–2 mm), siis 
need ummistavad kitsamaid kuseteid. 
Isasloomade eelsoodumus kusekivide tek-
keks tuleneb kusiti pikast ja peenikesest 
struktuurist. Kitsedel ja lammastel on kõi-
ge tüüpilisemad ummistuskohad kusitijät-
ke ning kusiti distaalne sigmafleksuur.

Kusekivitõve soodumuslikeks teguri-
teks on valed söötmispraktikad, vee piira-
tud kättesaadavus, uriini ebanormaalne 
pH (normaalne pH on väikemäletsejatel 
veidi aluseline ehk ≥7,2), kastreerimisva-
nus ning geneetiline eelsoodumus. Palju 
kontsentraate ja vähe koresööta sisaldava 
dieedi korral tekib häire organismi kaltsiu-
mi ja fosfori tasakaalus. Normaalselt, kõr-
ge koresöödasisaldusega dieedi puhul, 
eritatakse organismist üleliigne fosfor sül-
ge ja viiakse organismist roojaga välja. 
Kõrge kontsentraatide osakaalu puhul loo-
mad mäletsevad vähem, eritavad vähem 

sülge ning fosfor jääb organismi, kumu-
leerudes uriinis ning moodustades seal 
kusekivisid. Lisaks soodustavad kusekivi-
de teket kõrge magneesiumisisaldus söö-
das ning leeliseline uriin. Teatud tõuline 
eelsoodumus kusekivide tekkeks on sa-
muti olemas – näiteks tekseli lihalamba-
tõugu loomadel on kõrgenenud fosforita-
se uriinis. Liiga varajane kastratsioon võib 
mõjutada kusiti arengut nii, et see jääb 
väiksema diameetriga.

Kliinilised tunnused
Urineerimisraskused, uriini tilkumine ning 
looma kaeblev häälitsemine on kõige tava-
lisemateks sümptomiteks kusekividega 
väikemäletsejatel. Tihti esineb lisaks nime-
tatud tunnustele verekusesust, pikenenud 
urineerimisaega, sabaga vehkimist ja kõ-
huvalu, mille sümptomiteks on jäsemete 
peksmine vastu kõhtu, jalgade sirutamine 
ning hammaste krigistamine. Pikka aega 
kestnud haiguse korral võib täheldada kõ-
hualust turset, kõhu olulist laienemist, isu-
tust ja letargiat. Võib esineda eesnaha või 
pärasoole väljalangemist kõhupresside ta-
gajärjel. Kõhualuse piirkonna karvadest 
võib leida uriini ja soolakristalle.

Anamneesi kogumisel tuleb küsida loo-
ma söötmise, eluviisi ning kastratsiooni 
kohta. Kliinilisel läbivaatusel täheldatakse 
südame löögisageduse ja hingamissage-
duse tõusu. Oluliseks diagnostiliseks mee-
todiks on peenise sirgutõmbamine ja kusi-
tijätke uurimine. Kusitijätke ummistuse pu-
hul võib palpeerimisel tunda kivisid ja nä-
ha nekrotiseerunud kudesid.

Kõhuõõne palpeerimisel on tunda suu-
renenud kusepõit. Ultraheliga on transab-
dominaalselt võimalik uurida kõhuõõnt, 
kusepõit ja neerusid. Normaalselt on väi-
kemäletsejate kusepõie läbimõõt 5–8 cm. 
Neerudes võib tõsise kuseteede ummistu-
se puhul esineda hüdronefroosi ehk nee-
ruvaagna haiguslikku laienemist. Vaba ve-
deliku olemasolu kõhuõõnes viitab kuse-
põie rebenemisele või uriini imbumisele 
läbi kusepõie seina. Röntgenuuringuga 
võib tuvastada teatud kusekiviliike, näiteks 
kaltsiumoksalaate. Röntgeni abil on või-
malik selgitada ka kusekivide asukohta.
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Vere biokeemilisel uurimisel võib tu-
vastada asoteemiat ja hüperkaleemiat, 
ning esineb metaboolne atsidoos. Urii-
niproovi on kusekividega loomalt tõenäoli-
selt raske saada, kuid protseduuri õnnes-
tumisel võib uriinis tuvastada verd, proteii-
ne ja soolakristalle.

Prognoos ja ravi
Prognoos sõltub looma üldseisundist ning 
probleemi tõsidusest. Kui kuseteede um-
mistuse tagajärjel on kusepõis rebenenud 
või uriin imbunud läbi kusepõie seina kõ-
huõõnde, on prognoos halvem. Viimasel 
juhul tekib asoteemia ja veres hüperkalee-
mia, mis on kardiotoksiline. Kõhuõõnes 
asetsev vedelik imbub ümbritsevatesse 
kudedesse, raskendades kirurgiliste mani-
pulatsioonide teostamist. Soovitav on ve-
resoonesisene vedelikteraapia ja vajadu-
sel kusepõie tühjendamine tsüstotsentee-
siga ultraheli kontrolli abil, seda enne teis-
te kirurgiliste protseduuride teostamist.

Kusitijätke on sokkudel ja jääradel 
1–2 cm pikkune osa peenise tipus. Kusiti-
jätke amputeerimine on praktilises mõttes 
teostatav ja lihtne raviprotseduur juhul, kui 
kivi on kusitijätkesse kinni kiilunud. Ampu-
teerimist raskendavaks asjaoluks võib osu-
tuda peenise kättesaamine. Selleks tuleks 
loom rahustada kas atsepromasiiniga 
(0,03–0,1 mg/kg i.v) või diasepaamiga 
(0,1–0,2 mg/kg aeglaselt i.v), ka epidu-
raalanesteesia on siinkohal sobilik. Rahus-
tatud loom tuleks panna istuvasse asen-
disse, seejärel haarata peenise otsast läbi 
naha kinni, samaaegselt vajutada eesnah-
ka tahapoole ja sirgestada distaalne sig-
mafleksuur, et peenis välja sirutuks. Kirjan-
duses on antud ka soovitus proovida pee-
nise tipust kinni haarata veresoonesulguri-
tega eesnaha seest. Peenise otsast haara-
takse tampoonidega kinni ja kusitijätke lõi-
gatakse ära kas kääride või skalpelliga või-
malikult peenise tipu lähedalt. Kui ummis-
tus sellega likvideerub, peaks uriin kohe 
vabalt voolama hakkama. Kusitijätke ee-
maldamine ei mõjuta looma kasutamisvõi-
malust paaritusloomana pikemas perspek-
tiivis, küll aga tuleks loomale tagada paari 
nädala pikkune paaritusvaba periood.

Kui kusitijätke amputeerimine problee-
mi ei lahenda, tasub proovida kusepõie 
kateteriseerimist. Arvestada tuleks sellega, 
et kateteriseerimisel on võimalik juba kah-
justunud kudesid veelgi traumeerida ning 
kusitit rebestada. Samuti on kitsedel ja 

lammastel kateetri pääs kusepõide väga 
keeruline istmikuluu piirkonnas asetseva 
kusiti divertiikulumi tõttu. Kusepõie katete-
riseerimiseks sobivad koera kusekateetrid 
suurusega 5–8. Kusiti tuimestamiseks ja li-
bestamiseks võib kateetri kaudu manusta-
da libestit ja lidokaiinilahust (1/4 osa 2%-list 
lidokaiini ja ¾ osa füsioloogilist lahust). 
Kusitis asetsevaid kivisid võib proovida la-
hustada nõrgalt happelise (pH 4,5-5,5)  
lahusega (1 osa lauaäädikat ja 1–4 osa 
vett).

Kolmas mittekirurgilise sekkumise 
meetod on tsüstotsentees ja happelise la-
huse süstimine läbi kõhuseina otse kuse-
põide. Kirjanduses on soovitatud selleks 
kasutada kommertsiaalset Walpole-lahust 
(pH 4,5), mis on mõeldud kassi kusekivide 
lahustamiseks kateetri kaudu, kuid Eestis 
ei ole mainitud preparaati veel saada. 
2009. aastal tehtud uuringus uuriti 26 kit-
se, kellel esines osaline või täielik kusiti 
ummistus. 80%-l loomadest õnnestus ki-
vid sellisel viisil ära lahustada, kuid 30%-l 
juhtudest tekkisid kivid uuesti.

Kusekividega patsientide puhul tuleb 
pidada meeles, et kivide taasteke on väga 
tõenäoline ning riski vähendamiseks tu-
leks koheselt uriini hapendamisega alusta-
da. Patsiendi sööt peaks põhinema heinal, 
kontsentraatide osakaal peaks olema väi-
ke. Sööda Ca ja P suhe peaks olema vähe-
malt 1:1 või 2:1. Uriini hapendamiseks ja 
kusekivide lahustamiseks võib loomale 
suu kaudu manustada ammooniumkloriidi 
(300 mg/kg). Kuna ammooniumkloriid on 
kibeda maitsega, tuleks see segada näi-
teks melassiga. Joogivee hulka võib lisada 
soola (4%-ne lahus), et suurendada vee 
tarbimist. Sööda piisav A- ja C-vitamiinide 
sisalduse tagamine on samuti ühe kuseki-
vide teket ennetava meetodina soovitatud. 
Valu vaigistamiseks ja kudede turse vä-
hendamiseks kasutatakse mittesteroidseid 
põletikuvastaseid aineid (nt fluniksiin- 
meglumiin 1–2 mg/kg i.v). Antibiootikume 
(penitsilliin või sulfoonamiidid) manusta-
takse juhtudel, mil koed on tugevalt kah-
justunud ning esineb oht bakteriaalse põ-
letiku tekkeks.

Üldiselt ei ole keerulisemate kirurgiliste 
raviprotseduuride teostamine välitingi-
mustes teostatav ning üldjuhul on ka nen-
de efektiivsus väike. Kui ravi tulemuslikkus 
ülaltoodud meetoditega ei ole hea, on 
soovitav loom kiiresti tapale saata või  
eutaneerida. Kõik keerukamad kirurgilised 
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raviprotseduurid tuleb teostada kliiniku 
tingimustes ning nendel käesolevas artik-
lis ei peatuta.
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Toidu keemilised ohud – akrüülamiid

Mati Roasto1, Andres Elias1, Mari Reinik2, Terje Elias1

1EMÜ VLI toiduhügieeni osakond, 2Terviseameti Tartu labor

Eesti Loomaarstliku Ringvaate toidurubrii-
gis oleme senini käsitlenud eelkõige toidu 
mikrobioloogilise ohutusega seonduvaid 
teemasid. Oluliseks tuleb pidada ka toidu 
keemilisi ohte, nt saasteaineid, mis võivad 
toitu sattuda toidutoorme kasvatamisel ja/
või erinevates toidu käitlemise ja valmista-
mise etappides. Toidutekkelisi haigusi 
põhjustavad enim toiduga seonduvad bio-
loogilised ohutegurid, seevastu keemilis-
test ohuteguritest põhjustatud toidutekke-
lised haigused võivad olla suuresti alare-
gistreeritud, sest haiguse avaldumine sõl-
tub aine doosist, toksikandi kumulatsioo-
nist organismis ning inimese vastuvõtlik-
kusest. Enamik tänapäeva keemilisi toidu-
mürke on madalast doosist tingituna kroo-
nilise toimega ning tulemuseks on kant-
serogenees. Siiski ollakse arvamusel, et 
toiduga seonduvatest ohtudest on kõige 
olulisemad bioloogilised, millele järgne-
vad keemilised ning füüsikalised ohud.

Toidu keemilised ohud võib jaotada 
kahte kategooriasse. Esimesse kuuluvad 
keemilised ühendid, mida toidus ei tohi 
üldse esineda, ning teise kategooriasse nn 
vältimatud kahjulikud ühendid, mille suh-
tes on kehtestatud kindlad piirnormid toi-
dus.

Keemiliste ohtudena tuleb vahet teha 
toidu lisa- ning saasteainetel. Lisaained on 
ained, mida tavaliselt ei tarbita toiduna, 
vaid mis lisatakse toitu tahtlikult tehnoloo-
gilisel eesmärgil, näiteks toidu säilitami-
seks (EÜ määrus nr 1333/2008). Saasteai-
ne on igasugune aine, mida ei ole toitu li-
satud taotluslikult, vaid mis on sattunud 
sinna toorme kasvatamise, toidu tootmise, 
valmistamise, töötlemise, ettevalmistuse, 
käitluse, pakkimise, transpordi või hoidmi-
se käigus või keskkonnasaaste tulemuse-
na ning mis võib muuta toidu kvaliteeti 
halvemaks ja olla ohtlik inimese tervisele 
(EMÜ Nõukogu määrus nr 315/93).

Päritolu järgi jaotatakse saasteained 
nelja gruppi: keskkonnast tulenevad saas-
teained, nt raskemetallid, dioksiinid, polü- 
kloreeritud bifenüülid jt.; toidu töötlemisel 
tekkivad saasteained, nt akrüülamiid, po-
lütsüklilised aromaatsed süsivesinikud, 
kloropropanoolid, furaan, etüülkarbamaat 

jt.; toidu tootmisel tekkivad saasteained, 
nt pestitsiidide, veterinaarravimite ning 
väetiste jäägid; looduslikult esinevad tok-
silised ühendid, nt mükotoksiinid ja glü-
koalkaloidid.

Akrüülamiidi (CH2=CHCONH2) puhul 
on tegemist toidu töötlemisel tekkiva saas-
teainega, mis võib toidus tekkida läbi Mail-
lardi reaktsiooni. Tavaliselt toimub reakt-
sioon süsivesikuterikastes ja valguvaestes 
taimsetes toodetes kuumtöötlemise ajal, 
näiteks praadimisel, küpsetamisel või rös-
timisel temperatuuril üle 120 °C. On teada, 
et akrüülamiid tekib toidus looduslikult si-
salduvate suhkrute (nt fruktoos ja glükoos) 
ning aminohappe asparagiini omavaheli-
sel reageerimisel. Tekkiva akrüülamiidi ko-
gus sõltub peamiselt toidu valmistamise 
temperatuurist, küpsetamise ajast, aspara-
giini ja redutseerivate suhkrute kogusest 
toidus. Peamised toidugrupid, kust akrüül- 
amiidi on suuremates kogustes tuvasta-
tud, on kartulikrõpsud, friikartulid, leib, 
küpsised, vahvlid, kreekerid, näkileivad, 
piparkoogid, konserveeritud beebitoidud, 
hommikusöögihelbed ja müslid ning kohv.

Akrüülamiid on laialdaselt kasutusel ka 
tööstusliku kemikaalina, mida kasutatakse 
nt plastiku tootmisel, heitvete puhastami-
sel ja kosmeetikas (EFSA, 2015).

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) on 
avaldanud toiduainete akrüülamiidisisal-
duse andmed 2007–2010. aasta kohta, mil 
ühtekokku analüüsiti 13 162 toiduproovi. 
Avaldati, millised toiduained on kõige suu-
remad akrüülamiidiallikad, kui palju akrüül- 
amiidi inimeste organismi satub ja kas 
need kogused näitavad kasvu- või kahane-
mistrendi. Selgus, et täiskasvanud inime-
sed said ohtlikku ainet peamiselt leiva- ja 
saiatoodetest, prae- ja friikartulitest ning 
kohvist. Lapsed ja noored said akrüülamii-
di eelkõige prae– ja friikartulitest, kartuli-
krõpsudest, küpsistest ning leiva- ja saia-
toodetest.

Perioodi 2007–2010 lõikes suuri kasvu- 
või kahanemistrende toidu akrüülamiidisi-
salduses ei täheldatud. Akrüülamiidikogu-
sed kahanesid vaid väikelastele mõeldud 
küpsistes ja leivakuivikutes ning mitte-kar-
tulipõhistes snäkkides. Kohvis ja kohvi- 
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asendajates olid akrüülamiidikogused 
hoopis veidi tõusnud. Marginaalset akrüül- 
amiiditaseme tõusu täheldati ka värsketest 
kartulitest valmistatud friikartulites ning la-
hustuvas kohvis. Teistes analüüsitud toi-
duainegruppides polnud märkimisväär-
seid muutusi toimunud. Leiti, et kuigi  
Euroopa toiduainetööstused on kokku lep-
pinud, et akrüülamiidikoguseid üritatakse 
toodetes vähendada, polnud selline vaba-
tahtlik kokkulepe EFSA hinnangul siiski toi-
minud. Juba tollased tulemused viitasid 
sellele, et suure tõenäosusega soovib Eu-
roopa Liit kehtestada teatud toidugruppi-
de akrüülamiidisisaldusele kohustuslikud 
piirmäärad (EFSA, 2012).

Käesoleval aastal avaldas Euroopa Toi-
duohutusamet teadusliku arvamuse ak-
rüülamiidi esinemise kohta toidus (EFSA, 
2015), mida kokkuvõtvalt järgnevalt tut-
vustame.

EFSA CONTAM paneel hindas 43 419 
toiduproovi analüüsitulemusi ning leidis, 
et kõrgeimad akrüülamiidisisaldused olid 
kohviasendajates ja kohvis (keskmine tase 
578 μg/kg), millele järgnesid kartulikrõp-
sud ja snäkid (389 μg/kg) ning praetud kar-
tulitooted (308 μg/kg). Toidud, millest ini-
mesed enamasti said akrüülamiidi, vasta-
valt tarbimiskogustele, olid praetud kartu-
litooted, v.a kartulikrõpsud ja snäkid. Ak-

rüülamiidisisaldus oli näkileibades kõrgem 
kui pehmes leivas. Samuti olid sisaldused 
kõrgemad piparkookides võrreldes kree-
kerite ja muude küpsistega. Imiku- ja väi-
kelastetoitudes leiti kõrgeimaid akrüül- 
amiiditasemeid töödeldud teraviljapõhis-
test lastetoitudest ja kuivatatud ploome si-
saldavatest lastetoitudest. Antud hinnan-
gu järgi saavad toiduga akrüülamiidi enim 
väikelapsed ja imikud. Keskmised väärtu-
sed ning 95. protsentiil toiduga saadava-
test akrüülamiidi kogustest kõiki laste va-
nusegruppe arvestades jäid vastavalt va-
hemikku 0,4–1,9 µg/kg ning 0,6–3,4 µg/kg 
kehakaalu kohta päevas. FAO/WHO poolt 
avaldatud andmete põhjal annavad paga-
ritooted nagu leivad ja saiakesed 10–30% 
kogu päevasest saadavast akrüülamiidist 
(FAO/WHO, 2011). Poola uurijad (Mojska 
jt, 2010) määrasid akrüülamiidisisaldust 
erinevates Poola toiduainetes ning arvuta-
sid välja inimeste poolt saadavad keskmi-
sed akrüülamiidikogused. Analüüsiti 225 
toodet ning akrüülamiidisisaldused erine-
vates toodetes olid väga erinevad: alates 
11 kuni 3647 µg/kg. Poolakate (vanuse-
rühm 1–96 aastased) poolt saadav keskmi-
ne akrüülamiidikogus oli 0,43 µg/kg keha-
massi kohta päevas. Tulemustest selgus, 
et poolakad saavad koguni 45% kogu päe-
vasest akrüülamiidikogusest leivast. Katz jt 

Tabel 1. Belgia ja Läti toiduainete akrüülamiidisisalduste võrdlused erinevates uuringu-
tes (Pugajeva jt, 2014; Claeys jt, 2016)

Analüüsitud toiduaine
Proovide arv 

(n)
Belgia/Läti

Keskmine
sisaldus(µg/kg)

Belgia/Läti

Maksimaalne
sisaldus (µg/kg)

Belgia/Läti

Hommikusöögi helbed 160/- 163/- 674/-

Kartulikrõpsud 151/55 525/560 3200/1570

Friikartulid 273/- 252/- 3300/-

Röstitud kohv 108/13 277/450 2522/600

Lahustuv kohv 73/4 694/900 3800/920

Kohvi asendajad/siguri kohv 84/1 2814/2790 5400/2790

Piparkoogid 106/2 431/238 2100/280

Šokolaad 47/- 129/- 750/-

Popkorn 102/- 220/- 1100/-

Väikelaste küpsised 177/- 155/- 1217/-

Sai -/48 -/14 -/36

Lisaainetega sai -/11 -/29 -/54

Rukkileib -/77 -/48 -/87
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(2012) uuringust selgus, et need tarbijad, 
kes toituvad nn lääneliku toidusedeli alusel 
(rohkelt friikartuleid ja kartulikrõpse), 
omastavad akrüülamiide päevas tunduvalt 
rohkem kui seda toitumisspetsialistide 
poolt soovitatud toidusedeli järgimisel. 
Przygodzka jt (2015) uuringud näitasid, et 
pagaritoodetes sõltub akrüülamiidi teke 
kasutatavast jahust. Kõige madalamad si-
saldused olid nisujahust valmistatud too-
detes, järgnesid speltajahust valmistatud 
tooted ja kõrgeimad akrüülamiidi kogused 
tuvastati rukkijahutoodetes. Tabelis 1 on 
toodud akrüülamiidi sisaldused võrreldu-
na Belgias ja Lätis hiljuti tehtud uuringute-
ga (Pugajeva jt, 2014; Claeys jt, 2016).

2015. aastal on Euroopa Liidus kavas 
alustada akrüülamiidi võimalike piirnormi-
de arutelu teatud toidugruppide osas nagu 
leib, sai, hommikuhelbed, küpsised, kohv, 
lastetoit. Toiduohutuse seisukohast on 
hetkel Eestis seireprogrammide raames 
kogutud andmed ebapiisavad riskihinnan-
gute tegemiseks. Varasemate uuringute 
tulemused on kättesaadavad Maaelumi-
nisteeriumi ja Veterinaar- ja Toiduameti ko-
dulehekülgedel. Samuti on oluline maini-
da, et käesoleva aasta lõpuks valmib uuri-
mus akrüülamiidi sisalduste kohta valitud 
Eesti toiduainetes, mille tulemustest teavi-
tatakse ka avalikkust.

EFSA 2015. aasta teaduslikus arvamu-
ses konstateeriti, et koduseks toidu val-
mistamiseks antavate soovituste järgimine 
võib oluliselt vähendada toiduga saadava 
akrüülamiidi koguseid. Selgitati, et toidu 
söömisel imendub akrüülamiid mao-soo-
letraktist kergesti ning satub hõlpsasti kõi-
kidesse organitesse. Akrüülamiid metabo-
liseeritakse organismis suurel määral ning 
seda põhiliselt glutatiooniga ühinemisel 
ning epoksüdatsioonil glütsiidamiidiks 
(GA). Viimati mainitud ühendi teket orga-
nismis seostatakse otseselt akrüülamiidi 
genotoksilise ja kantserogeense toimega. 
Loomkatsete tulemusena on selgunud, et 
akrüülamiidil võib olla neurotoksiline, isas-
loomade sigivust pärssiv, arenguhäireid 
põhjustav ning kantserogeenne efekt. Eu-
roopa Toiduohutusameti hinnangul on se-
nised inimkatsed olnud ebapiisavad sel-
leks, et hinnata akrüülamiidi toimet inime-
sele (EFSA, 2015). EFSA teaduspaneel jä-
reldas, et seniste toiduanalüüsiandmete 
põhjal selgunud toiduga saadavad akrüül- 
amiidikogused ei põhjusta reeglina toksi-
koosi. Vaatamata sellele, et senised epide-

mioloogilised uuringud ei ole tõestanud 
akrüülamiidi rolli vähkkasvajate tekkes ini-
mestel, viitavad loomkatsete tulemused 
siiski selle võimalikkusele. Loomkatsetega 
on tõestatud, et akrüülamiid on kantsero- 
geenne ning omab ka neurotoksilist ja ge-
notoksilist toimet.

Viimasest tingituna on maailma toidu-
ohutusespetsialistid soovitanud (Commis-
sion Recomendation, 2013) toidus akrüül- 
amiidi sisaldust vähendada, lähtudes põhi-
mõttest “nii madal kui võimalik” (ALARA, 
as low as reasonably achievable).

Euroopa Komisjoni poolt on 2013. aas-
tal välja antud akrüülamiidi soovituslikud 
väärtused (soovituslik – mitte ületada) mõ-
ningates toidugruppides, nt alates 50 µg/
kg imikute ja väikelaste toitudes kuni 4000 
µg/kg kohviasendajates. Akrüülamiidisisal-
duste vähendamine on eelkõige vajalik 
seetõttu, et teadaolevalt on viimaste aas-
tate jooksul muutunud tarbijate toitumis-
harjumused: menüüs on suurenenud töö-
deldud ja valmistoidu osakaal (Delgado-
Andrade, 2014). Sellised muutused puu-
dutavad eriti nooremat generatsiooni, kes 
tarbib suuremal hulgal snäkke ja valmistoi-
te, millistes leidub kõrgemal määral akrüül- 
amiide (Gilbert ja Khokhar, 2008; Delgado-
Andrade jt, 2012).

Kasulik on teada, et Euroopa toidu- ja 
joogiettevõtteid tarbija huvidega ühendav 
organisatsioon (FoodDrinkEurope) on 
2013. aastal tootjate abistamiseks välja 
andnud mõned soovituslikud meetmed 
akrüülamiidi sisalduse vähendamiseks 
toodetes. Näiteks leivatoodete puhul soo-
vitatakse tooraine valikul teravili koguda 
põldudelt, kus mulla väävlisisaldus ei oleks 
liiga madal. Toote koostisosade valikul 
soovitatakse ammooniumvesinikkarbo-
naadi (happesuse regulaator, kergitusaine) 
asemel kasutada võimalusel kaaliumkar-
bonaati koos kaaliumtartraadiga või di-
naatriumfosfaati koos naatriumvesinikkar-
bonaadiga. Kaltsiumkarbonaadi või kalt-
siumsulfaadi (happesuse regulaator, paa-
kumisvastane aine) toitudesse lisamine on 
akrüülamiidi teket vähendanud ning nt nä-
kileibades võiks akrüülamiidi sisalduse vä-
hendamiseks kasutada ensüüm asparagi-
naasi. Töötlemisprotsessi valikul on mõ-
ningate toodete puhul saadud väiksemaid 
akrüülamiidisisaldusi juhtudel, kus küpse-
tamisel on kasutatud tavapärasest madala-
maid temperatuure pikema aja vältel. Väl-
tida tuleks leivatoodete kooriku liigset 
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pruunistumist. Eelnevalt soovitatud võtete 
kasutamisel võib mingil määral muutuda 
toote maitse ja tekstuur, kuid akrüülamiidi-
sisaldus on madalam. Märgitakse, et too-
dete vähendatud kuumtöötlemisel tuleb 
tagada toodete mikrobioloogiline ohutus 
ning adekvaatne säilimisaeg. Selliseid 
soovitusi antakse dokumendis erinevatele 
tootegruppidele, mis on akrüülamiidi osas 
kõrgendatud riskiga. Lugejad, kes soovi-
vad antud dokumendiga põhjalikumalt tut-
vuda, peaksid järgima käesoleva artikli ka-
sutatud kirjanduse osas viidet FoodDrink- 
Europe (2013).

Nagu eelnevalt mainitud, sõltub akrüül- 
amiidikogus toidus selle valmistamise 
temperatuurist, kuumtöötlemise ajalisest 
kestusest ning toidu koostisest. Seetõttu 
on võimalik rakendada ka mõningaid 
meetmeid akrüülamiidisisalduse vähenda-
miseks kodustes tingimustes. Näiteks saia 
röstimisel ning kartulite praadimisel ja frii-
kartulite valmistamisel tuleks eelistada val-
mistoote võimalikult heledat kuldset vär-
vust. Nimetatud kemikaali tekib rohkem 
siis, kui toidu töötlemine toimub kõrgetel 
temperatuuridel ning pikaajaliselt, kuid 
keetmise ja aurutamise korral akrüülamiidi 
tavaliselt ei moodustu.

Tegelikult kehtib kõikide toitude küpse-
tamisel reegel, et toitu ei tohi üle küpseta-
da, sest viimane ei soodusta mitte üksnes 
akrüülamiidi, vaid ka teiste kahjulike ainete 
teket toidus, sõltuvalt toidu koostisest ja 
valmistamise viisist.

Täname Maaeluministeeriumit raken-
dusuuringuprojekti „Akrüülamiid toidus“ 
rahastamise eest.
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Miks ei ole välja töötatud sigade Aafrika katku 
vaktsiini?

Arvo Viltrop

EMÜ VLI populatsioonimeditsiini ja alusteaduste osakond

Sigade Aafrika katku viirus on suhteliselt 
suur ja keeruline. Tema genoomis on 165 
geeni, viiruse partikkel on mitmekihiline ja 
sisaldab enam kui 50 erinevat proteiini. 
Viiruse poolt indutseeritud antikehade 
neutraliseeriv toime on nõrk. Protektiivsu-
se saavutamiseks peab vaktsiiniviirus akti-
veerima CD8+ tsütotoksilisi T-rakke. Viiru-
sel on aga mitmeid mehhanisme sea im-
muunsüsteemi vältimiseks. Teadmised vii-
ruse antigeenide kohta, mis stimuleerivad 
neutraliseerivate antikehade teket, on küll 

olemas, kuid CD8 T-rakke stimuleerivate 
epitoopide kohta neid napib. Seetõttu on 
tänaseni väljatöötatud vaktsiinid olnud vä-
heefektiivsed nii nakkuse kui haigestumise 
vältimisel. Lisaks on erinevate viiruse ge-
notüüpide vaheline ristimmuunsus looma-
del puudulik, mis tähendab, et vaktsiinid 
peavad olema genotüübispetsiifilised. 
Kõik see on tänaseni olnud takistuseks 
vaktsineerimise kui tõrjestrateegia kaalu-
misele võtmisel.
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EMÜ loomaarstiõppe kvaliteedi rahvusvaheline 
hindamine 2015

Andres Aland

EMÜ VLI direktor

Käesoleval aastal täitus Eesti veterinaar- 
haridusel auväärne 167. „eluaasta“. Täna 
on Eesti väikseima rahvaarvuga oma vete-
rinaariaõpet arendav riik nii Euroopas kui 
suure tõenäosusega maailmaski. Oma 
loomaarstiõpet – olgu ajaloolises perspek-
tiivis või kaasaegsetele arvamustele tugi-
nedes – võib läbi aegade valdavalt kvali-
teetseks ja põhjalikuks pidada.

Uhkelt oma maailmas asjaajamine po-
leks meid aga väärikalt asustatud punktina 
loomaarstiõppe-kaardil kaua hoidnud. Ligi 
15 aastat on VLI kuulunud hetkel 96 õppe-
asutust 33 maalt koondavasse Euroopa 
Loomaarstiharidust Andvate Õppeasutus-
te Assotsiatsiooni (European Association 
of Establishments for Veterinary Educa-
tion, EAEVE), mille kehtestatud kvaliteedi-
nõudeid oma igapäevases õppetegevuses 
silmas peame.

Teatavasti kuulub loomaarsti elukutse 
nende seitsme eriala hulka, millele kehti-
vad Euroopa Liidus üldiselt 
reguleeritud nõuded. Need 
on sätestatud Euroopa Parla-
mendi ja Nõukogu direktiiviga 
kutsekvalifikatsioonide tun-
nustamise kohta (Directive of 
the European Parliament and 
the Council on the Recogni-
tion of Professional Qualifica-
tions. The latest version: Di-
rective 2005/36/EC of 7 Sep-
tember 2005).

EAEVE hindas EMÜ loo-
maarstiõppe kava ja selle täit-
mise kvaliteeti oma täiemahu-
lise visiidi korras esmakord-
selt 2004. aastal. Tollal hinda-
miskomisjoni tuvastatud üksi-
kud puudujäägid likvideeriti 
ning 2009. aastal sai EMÜ 
loomaarstiõpe EAEVE tun-
nustuse.

Kuigi 2010. aasta algusest 
kehtiv heakskiidetud (appro-
ved) staatus kestab meie ins-
tituudil ametlikult kuni 2020. 
aasta veebruarini, dikteerib 
organisatsiooni töökorraldus 
täismahulist hindamist iga 10 

aasta järel kordama. Seega õieti pidanuks 
meie teistkordne hindamine aset leidma 
juba eelmisel aastal. Siis aga leidsime, et 
äsjase haridusreformiga kohanemiseks 
ning 2013. aasta septembris alguse saa-
nud paralleelse ingliskeelse õppetöö kor-
ralikuks käivitamiseks oleks otstarbekas 
küsida ajapikendust. Seda meile ka lahkelt 
võimaldati.

EAEVE hindamiskomisjoni täisvisiidile 
peab eelnema täpselt ette antud sisuga 
enesehinnaguraporti (Self Evaluation Re-
port) koostamine, mis peab hindamisko-
misjoni liikmetele kätte jõudma hiljemalt 
kaks kuud enne visiiti.

Tööd selle põhjaliku dokumendiga 
alustasime juunis 2014, mil moodustasime 
instituudis enesehinnanguraporti koosta-
mise meeskonna, kelle esimeseks ülesan-
deks sai kõigilt akadeemilistelt töötajatelt 
vajamineva sisendinfo kogumine ja süste-

Foto 1. Enesehinnanguraporti esikaas
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matiseerimine. Alates sügisest 2014 hak-
kasid juba toimuma komisjoni regulaarsed 
koosolekud. 2015. aasta algusest muutus 
töö järjest intensiivsemaks, arutelud hõi-
vasid komisjoniliikmete aega järjest roh-
kem. Meeskonnaga liitus peaspetsialist 
Külli Kõrgesaar, kes tulevikus hakkabki õp-
pekavajuhtide abina VLI õppekavade kvali-
teedi eest hea seisma. Pingeline töö rapor-
ti kallal päädis k.a juunis nõupidamisega 
kahepäevasel väljasõidul Rõuge lähedale 
Võrumaal. Suve alguseks saime raporti 
mustandi „kaante vahele“. Suvi jäi üllitise 
ülelugemiseks, mida palusime ka ülikooli 
juhtkonnal ning tudengiesindajatel teha. 
Väärt kommentaare ja täiendusettepane-
kuid saabus kõigilt, aga komisjoni eriline 
tänu äärmise põhjalikkuse eest kuulub tea-
dusprorektor Ülle Jaakmale.

Augusti lõpus-septembri alguses toi-
musid veel viimased ajurünnakud. Mõne 
päevaga tegi raporti tehnilise toimetamise 

meie laborant Tiina Kivisäkk ning 14. sep-
tembri hommikupoolikul läks dokument 
hindamiskomisjoni liikmetele ning EAEVE 
Viini peakontorisse teele.

EAEVE hindamiskomisjoni Tartu-visiit 
leiab aset 16.–20. novembril. Komisjoni 
seitsmest liikmest kaks tulevad Hollandist, 
ülejäänud viis esindavad Austriat, Horvaa-
tiat, Iirimaad, Soomet ja Suurbritanniat.

Enesehinnanguraporti valmimisse and-
sid suure ideelise ja töise panuse komisjo-
niliikmed Piret Kalmus, Külli Kõrgesaar, 
Andžela Lehtla, Toomas Orro, Mati Roasto, 
Toomas Tiirats ja Arvo Viltrop. Sisulisi ja 
keelelisi kommentaare jagus ka instituudi 
inglasest õppejõul David Arney’l.

Suur siiras tänu kõigile!
Loodame, et hindamiskomisjoni visiit 

õnnestub nii nende kui meie seisukohast. 
Eriti meie seisukohast, sest kindlus oma 
kvaliteeditasemes on edasipürgimise eluli-
ne eeldus. Pöidlad pihku!
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Loomaarstide Suvekool Tartus

Andžela Lehtla

EMÜ VLI kliinilise veterinaarmeditsiini osakond

Tänavu juulis toimus Tartus meie instituu-
dis, ning lemmikloomatoidu firma Virbac 
toetusel juba neljandat korda venekeelne 
suvekool loomaarstidele. Nelja aasta jook-
sul on suvekoolis osalenud kokku 235 loo-
maarsti. Osavõtjaid on olnud nii Vene-
maalt, Lätist, Leedust, Valgevenest, Ukrai-
nast ja muidugi ka Eestist.

Kui kahel esimesel aastal pühendusime 
väikeloomade naha- ja silmahaigustele, 
siis hiljem oleme temaatikat laiendanud 
ning käsitlesime lisaks ka sisehaigusi, 
anestesioloogiat, kirurgiat ja eksootiliste 
loomade haigusi.

Selle aasta suvekooli neli pikka töist 
päeva sisustasid lektorid Svetlana Belova, 
Olga Sjatkovskaja, Merit Villemson-Kavak, 
Aleksander Semjonov ja Andžela Lehtla 
haigusjuhtumite aruteluga, praktilise õppe 
ning interaktiivsete loengutega.

Pärast pikki õppepäevi tutvustasime 
osalejatele ülikoolilinna vaatamisväärsusi. 
Arutelud erialastel ja elulistel teemade jät-
kusid hiliste õhtutundideni kena suveilma 
ja linnamelu saatel.

Kolleegide positiivne tagasi-
side, head ideed ja suurepära-
ne võimalus jagada kogemusi 
inspireerisid jätkata Suvekooli-
ga ka järgnevatel aastatel. Hu-
vilised saavad jälgida infot vee-
bilehelt http://www.vetder/les-
hk/.

Foto 3. Lektor Olga 
Sjatkovskaja räägib 
kasside toksoplas-
moosist (foto autor 
Erge Sonn)

Foto 2. Praktiline õpe mikro-
skoopidega: nahatsütoloo-
gia (foto autor Erge Sonn)

Foto 1. Suvekooli õpilased ja lektorid EMÜ Zoo-
meedikumi taustal (foto autor Erge Sonn)
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Praktikal Pisa Ülikooli väikeloomakliinikus

Karin Adamson

EMÜ VLI 6. aasta veterinaarmeditsiini tudeng

Möödunud suvel avanes mul võimalus 
minna Pisa Ülikooli väikeloomakliinikusse 
läbima üheksanädalast praktikat. Koos mi-
nuga olid samas kliinikus kokku üheksa 
Erasmus programmi raames praktikat läbi-
vat välistudengit.

Pisa Ülikool asutati 1343. aastal, olles 
üks vanimaid maailmas. Tänapäeval on Pi-
sa Ülikoolis 11 õppehoonet ja 57 teadus-
konda koos kõrgelt arenenud teaduskes-
kustega põllumajanduse, astrofüüsika, IT, 
inseneriteaduse, matemaatika, meditsiini 
ja veterinaarmeditsiini valdkondades. Üli-
koolil on lähedased suhted Rahvusliku Uu-
rimisnõukogu Pisa Instituutidega (Pisan 
Institutes of the National Research 
Council), paljude kultuuriinstituutidega 
rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil ja 
tööstustega, eriti infotehnoloogia vallas. 
Viimane tegi drastilise edasimineku Pisas 
1960- ja 1970-ndatel.

Pisa Ülikooli väikeloomakliinikus toi-
mus nii päevane kui ka erakorraline vastu-
võtt, ning see oli avatud ööpäevaringselt. 
Patsientide päevane vastuvõtt toimus kella 
9.00-st kuni 18.00-ni. Intensiivravi osakon-
na vastuvõtt oli jagatud aga kolme vahe-
tusse: hommikune (8.00–14.00), õhtune 
(14.00–20.00) ja öine (20.00–8.00).

Minu töönädalad olid viiepäevased. 
Roteerusin üldmeditsiini, anesteesia, kirur-
gia, ortopeedia, radioloogia ja intensiivravi 
osakondade vahel, tänu millele oli nähtud 
haigusjuhtude variatsioon suur. Kliiniku 
personali suhtumine praktikantidesse oli 
sõbralik, tudengeid kaasati kõikidesse 
protseduuridesse ja selgitati põhjalikult 
haiglas viibivate patsientide haiguslugu-
sid, teostatavate protseduuride läbiviimist 
ja raviprotokolle. Minu jaoks olid kõige hu-
vitavamad patsiendid just kriitilised haiged 
intensiivravi osakonnas, kelle raviplaanid, 
protseduurid ning elutähtsate näitajate jäl-
gimine vajasid järjepidevalt väga suurt tä-
helepanu ja kogu meeskonna oskusi ning 
teadmisi. Igal hommikul vaadati ühiselt lä-
bi intensiivravis olevate patsientide hai-
guslood ning otsustati nende edasine käe-
käik ja ravi.

Kliinikus prooviti arvestada omanike 
soovide ning loomulikult ka rahakotiga. Nii 
jäi ühele õnnetult pureda saanud keskmist 
kasvu koerale alles jalg. Kirurg oleks soo-
vinud amputeerida kogu käpa vigastuse 
ulatuse tõttu, kuid loomaomanik soovis 
kindlalt, et loom oleks hiljem suuteline il-
ma abivahendita käima. Vastasel juhul 
oleks ta eelistanud looma eutanaasiat. 

Foto 1. Kompuutertomograafiaks ettevalmistatud koer (foto autor Karin Adamson)
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Seetõttu prooviti vastu tulla patsiendi 
omaniku soovidele, sest iga elu on väär-
tuslik. Kirurg oli sunnitud siiski amputeeri-
ma patsiendi ühe varba, sest sealset vere-
varustust ei olnud võimalik taastada. Ope-
ratsioon õnnestus ning loom ei vajanud 
täiendavaid operatsioone, mistõttu sai 
alustada taastusraviga. Ajaks, mil kliinikust 
lahkusin, oli looma jäse küll veel jäigas la-
hases, kuid ta liikus ning hullem oli möö-
das.

Radiograafia meeskonnal oli kasutada 
lisaks röntgenile ja ultrahelile ka kompuu-
tertomograafia aparaat. Neist kolmest lei-
dis kompuutertomograafia siiski kõige vä-
hem kasutust, sest loom oli selleks vaja 
viia üldanesteesiasse ning protseduur võis 
olla seetõttu patsiendile vastunäidustatud 
või loomaomanikule liiga kulukas. Sellest 
hoolimata oli aparaat kasutuses vähemalt 
paaril korral nädalas. Ultraheli ja röntgen 
leidsid igapäevaselt kasutust niivõrd palju, 
et neile oli lausa järjekord.

Arhiveerimine oli Pisa Ülikooli väike-
loomakliinikus viidud arvutisüsteemile. 
Loomadel olid intensiivraviosakonnas küll 
paberkandjal ravikaustad, kuid lõpuks  
kanti ka nendes olevad andmed arvutisüs-
teemi.

Minu suureks üllatuseks kutsuti mind 
ka kuulama Master Class’i loenguid, mis 
olid mõeldud lõpetanud veterinaaridele. 
Lektoriteks olid dr Ilaria Lippi ning tema 
USA-st pärit juhendaja Sheri Ross. Dr 
Ross oli tulnud Itaaliasse puhkust veetma, 

kuid oli nõustunud andma loenguid kokku 
kuuel päeval. Loengud olid neeruhaiguste 
valdkonnast, kuid teemad ise väga spetsii-
filised.

Pisa Ülikooli juurde on võimalik prakti-
kale minna aastaringselt. Seejuures akt-
septeeritakse seal praktika sooritamist ka 
ametlikul õppeajal. Patsiente on Pisa Üli-
kooli kliinikus rohkem septembrist juunini. 
Suvel patsientide voog mõneti raugeb, 
mille üheks põhjuseks on ilusad suved, mil 
inimesed liiguvad oma loomadega roh-
kem ringi. Augustis, kui Itaalias on peami-
ne puhkuste kuu, suletakse kliinik kaheks 
nädalaks, avatuks jäävad vaid erakorraline 
vastuvõtt ja intensiivraviosakond. Sel ajal 
toimub kliiniku põhjalik puhastamine ja ko-
ristamine, samuti vajalike remont- ja muu-
de hooldustööde tegemine.

Pisa Ülikoolis teostatakse korduvdia-
lüüsiga hemodialüüsi ehk kehavälist 
neeruasendusravi, millega eemaldatakse 
kehast jääkained ja liigne vedelik dialüüsi-
aparaadi abil. Minu Pisa Ülikooli kliinikus 
veedetud ajal olid dialüüsi patsientideks 
ainult koerad. Varasemalt on hemodialüüsi 
protseduuri seal läbi viidud ka kassidel, 
kuid koertega võrreldes siiski vähe – seda 
vaatamata asjaolule, et koerte ja kasside 
vajadus terapeutilisele hemodialüüsile 
peaks olema võrdne (Cowgill, 2011). Teh-
nika ja varustuse suurus korduvdialüüsiga 
hemodialüüsi ohutuks tegemiseks on eri-
nev. Pisa Ülikooli kliiniku aparatuuriga suu-
detakse hemodialüüsi läbi viia erinevas 

Foto 2. Hemodialüüsi aparaat töös (foto autor Karin Adamson)
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suuruses patsientidele – kõige väiksem 
patsient on kaalunud 1,5 kg ja suurim 
600 kg. Teiste loomade puhul, alates kilp-
konnadest ja jänestest kuni lammaste ja 
hobusteni kasutatakse loomingulist lähe-
nemist, kus protseduuri ja varustuse osas 
saadakse abi humaanmeditsiinis kasutusel 
olevast aparatuurist ja varustusest. Veteri-
naarmeditsiinis üldiselt kasutataksegi hu-
maanmeditsiini varustust ja dialüüsi tehni-
kaid.

Kes soovib väikeloomade meditsiinis 
dialüüsi osas juba tudengina häid koge-
musi omandada, neile võib Pisa Ülikooli 
väikeloomakliinikut kindlasti soovitada. 
Seal töötab esmaklassiline hemodialüüsi 
arst dr Ilaria Lippi, kes oli minu sealviibimi-
se ajal äsja tagasi jõudnud 5 kuud kestnud 
dialüüsialaselt täienduskursuselt USA-st. 
Lühiajalise dialüüsiravi  patsiente jätkus 

piisavalt. Igal nädalal teostati vähemalt 
kaks hemodialüüsi ning ühe looma protse-
duur kestis 6 tundi. Dialüüsi tuleks neeru-
puudulikkusega patsiendile teostada kolm 
korda nädalas. Itaalias läheb see omaniku-
le maksma umbes 800 EURi.

Siinkohal tahan edasi anda tänusõnad 
Dr Heli Särele, kes soovitas mul Pisa Üli-
kooli kliinikusse praktikale minna ja aitas 
kaasa SA Archimedese Kristjan Jaagu 
osalise õppe stipendiumi saamisele. See 
võimaldas mul üheksa nädala jooksul Pisa 
Ülikooli väikeloomakliinikus oma teadmisi 
ja oskuseid mitmekülgselt arendada.

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

Cowgill, L.D. Urea kinetics and intermittent dialy-
sis prescription in small animals. Veterinary 
Clinics of North America: Small Animal Prac-
tice, 2011, 41, pp. 193-225.
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Eesti Veterinaarassistentide Ühing (EVAÜ)

Lena Rumyantseva

EVAÜ juhatuse esimees

Eesti Veterinaarassistentide Ühing on mit-
tetulundusühing, mis koondab Eesti vete-
rinaarassistente ning esindab nende huve. 
Ühing loodi 2015. aasta 5. jaanuaril. Ühin-
gu loomise üldiseks eesmärgiks oli Eesti 
veterinaarassistentide (abiliste, õdede) 
ühendamine, seega Eesti veterinaarõen-
duse kvaliteedi tõstmine ja sellel alal töö-
tavate inimeste ühendamine ja motiveeri-
mine.

EVAÜ liikmeskonna moodustavad te-
gevliikmed, toetajaliikmed ja auliikmed. 
Tegevliikmeks saab astuda igaüks, kes 
hoolib Eesti veterinaarmeditsiini tulevikust 
ja kes soovib panustada veterinaarõendu-
se arengusse. Liikmeks on oodatud veteri-
naarmeditsiini ja humaanmeditsiini vald-
konnas tegutsevad inimesed, samuti kõik 
füüsilised ja juriidilised isikud, kelle tege-
vus on suunatud veterinaarmeditsiini kor-
raldusele, ühingu eesmärkide taotlemisele 
ja elluviimisele. Ühingu liikmeskonna moo-
dustavad erinevates Eesti loomakliinikute 
ja suurloomadega tegelevate praksiste 
abilised, õed, assistendid. Oleme väga uh-
ked ja tänulikud, et huvi ühingu liikmelisu-
se vastu on olnud väga suur, mis ainult 
tõestab, et oleme oma tegevusega õigel 
teel!

Oma tegevusega soovime ühiskonnale 
selgitada veterinaaria assistentide töö 
tähtsust ja olemust. Pöörame suurt tähele-
panu ühingu liikmete professionaalsele et-
tevalmistamisele korraldades seminare, 
koolitusi ja konverentse. Meie soov on 

suunata ühingu te-
gevus rahvusva-
helisele tasandile, 
osaledes erineva-
tes projektides ja 
olles aktiivliik-
meks erinevates 
organisatsioonides.

Ühingu esimeseks 
koolituspäevaks oli 17. mail toimunud 
EVAÜ esimene Kevadkonverents. Konve-
rentsil käsitleti teemasid, mis on väga olu-
lised assistentide igapäevases töös: a- ja 
antiseptika ja kirurgilise instrumentide  
õige käsitlemine. Lektoriteks olid kutsutud  
humaanmeditsiini õendustöötajad, kes 
omavad suurt kogemust vastavas teemas 
ja on oma eriala spetsialistid. Konverentsil 
osales kokku ligikaudu 40 inimest, nende 
hulgas veterinaaria assistendid ja looma-
arstid erinevatest Eesti loomakliinikutest. 
Oleme väga tänulikud meie koostööpart-
neritele, kelle abil leidis konverentsi raa-
mes aset suurepärane näitus – oma toote-
tutvustustega olid väljas Zoovetvaru, Mag-
num Veterinaaria, Dimela, B. Braun, Kani-
se ja Mediq ning Est-Doma.

Eesti Veterinaarassistentide Ühing kuu-
lutas välja esimese stipendiumikonkursi 
EVAÜ liikmetele, väärtuses 150 EUR!

Eesti Veterinaarassistentide Ühingul on 
ka väga uhke logo, mille autoriks on Ruu-
du Remmelgas.

Tulemas on EVAÜ Talveseminar ja jõu-
lupidu!

Ühingul on oma 
facebook’i kodu-
leht, kus jagame 
uudiseid ning infot 
Eesti Veterinaar- 
assistentide Ühingu  
kohta.

Foto 1. Käesoleva aasta 17. mail toimunud Eesti Veterinaarassistentide  
Ühingu esimene Kevadkonverents (foto autor Lena Rumyantseva)
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Toivo Suuroja 75

„Me hakkame jõudma aastaisse, / kus saa-
dakse soliidseks ja mõõdukaks / (mis on 
ehk kena, kuid kangesti kurb); / oma halle 
karvu ei jõua me enam lugeda / (esimese 
puhul olime veidi edevad)“. Nõnda lausub 
Ralf Parve oma luuletuses „Eakaaslasele“. 
Sinna ei saa midagi parata, sest tempus 
edax rerum fugit (kõike neelav aeg len-
dab). Tänavu möödub kolmveerand sajan-
dit Eesti Maaülikooli emeriitprofessori 
Toivo Suuroja sünnist.

Juubilar tuli ilmale 20. septembril 1940 
Ida-Virumaa Metskülas Tudulinna vallas 
metsandusalase kõrgharidusega Arvo 
Suuroja ja kooliõpetaja Leida (neiuna Pik-
hof) perekonnas. Vanemad väärtustasid 
haridust ja koolitasid oma lastest õpetatud 
inimesed. Toivo õest Siivist sai tunnusta-
tud matemaatikaõpetaja, vennast Kalle-
Mardist aga filosoofiadoktor geoloogia 
alal ning lühijuttude ja kuuldemängude  
autor.

Toivo Suuroja lõpetas 1958. aastal Rak-
vere I keskkooli. Samal aastal jätkus hari-
dustee Eesti Põllumajanduse Akadeemia 
(EPA) veterinaariateaduskonnas, mille lõ-
petas 1963. aastal cum laude. Seejärel 
asus tänane juubilar tööle Rakvere rajooni 
Vinni Näidissovhoostehnikumi loomaarsti-
na, ent pidi peagi minema Nõukogude ar-
meeteenistusse, mis kestis 1965. aastani 
Kaliningradi oblasti tankipolgus.

Ad cogitandum et agendum homo na-
tus est, sed doctus nemo nascitur (Inime-
ne sünnib mõtlema ja tegutsema, kuid 
keegi ei sünni teadusemehena), selleks 
peab ikka kujunema. 1966. aastal võeti 
Toivo Suuroja toonase Eesti Loomakasva-
tuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise 
Instituudi aspirandiks. Tema dissertatsioo-
ni „Emise ja lehma munajuha limaskesta 
epiteeli morfoloogilised ja tsütokeemilised 
uuringud“ valmimist juhendas legendaar-
ne õppejõud professor Julius Tehver. 
1973. aastal omistati T. Suurojale väitekirja 
eduka kaitsmise järel bioloogiakandidaadi 
kraad, mis vastab praegusele filosoofia- 
doktori kraadile.

Aastatel 1970–1973 töötas Toivo Suur- 
oja EPA anatoomia ja histoloogia kateedris 
vaneminsenerina elektronmikroskoopia 
alal. Aastatel 1974–1976 teenis ta leiba si-
se- ja nakkushaiguste kateedris vanemtea-
durina. Viimaks algas Toivo Suuroja õppe-

jõu karjäär, mille redelipulkadeks said 
tõusvas järjestuses vanemõpetaja, dot-
sent ja professor. Ent kõik ei laabunud kau-
geltki libedalt, nõnda oli ta rekordiliselt 
kaua, ligikaudu 15 aastat vanemõpetaja 
ametikohal. Alles Eesti taasiseseisvumise 
eel valiti Toivo Suuroja dotsendiks, kellena 
töötas aastatel 1990–1995. Samaaegselt 
pidas ta aastatel 1990–1999 Tartu Ülikooli 
histoloogia kateedris poole koormusega 
dotsendi ametit. Vahepeal stažeeris juubi-
lar mitu kuud Uppsalas Rootsi Põllumajan-
dusteaduste Ülikoolis, kus töötas läbi oht-
rasti erialakirjandust ja valmistas kõigiti 
kvaliteetseid elektronmikroskoobifotosid. 
Väitekirja „Östraaltsüklist ja regioonist tin-
gitud muutused emise ja lehma munajuha 
limaskesta pinnareljeefis ja epiteeli ehitu-
ses“ alusel omandas Toivo Suuroja 1994. 
aastal loomaarstiteaduse doktori kraadi. 
Seega on ta meie väheseid topeltdokto-
reid.

Seejärel valiti Toivo Suuroja korraliseks 
professoriks, kellena juhatas samaaegselt 
aastatel 1995–1998 histoloogia õppetooli 
ning 1998–2005 morfoloogia, füsioloogia 
ja patoloogia instituuti. Juubilar on õpeta-
nud veterinaarmeditsiini üliõpilastele tsü-
toloogiat, embrüoloogiat ja histoloogiat, 
koduloomade füsioloogiat ning loomakas-
vatuse ja lihatehnoloogia eriala üliõpilaste-
le põllumajandusloomade morfoloogiat.

2001. aastal valiti prof Toivo Suuroja 
EPMÜ loomaarstiteaduskonna dekaaniks. 
Selles ametis aitas ta olulisel määral kaasa 
EPMÜ loomaarstiõppe viimisel eurotase-
mele, seda esmajoones Zoomeedikumi 
väljaarendamisega, olles samaaegselt ka 
Phare-projektide juhtkomitee liige. 2005. 
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aastal saadeti prof Toivo Suuroja toona 
kehtinud nõmeda riigiseaduse tõttu veel 
täies elujõus teotahtelise mehena pensio-
nile. Peatselt valiti ta emeriitprofessoriks. 
Ent koduseinte vahel ei mallanud juubilar 
siiski istuda, vaid õpetab koosseisuväliselt 
tudengeid tänaseni.

Prof Toivo Suuroja on väitekirjade raa-
mes avaldanud töid koduloomade muna-
juha limaskesta pinnareljeefist, ultrastruk-
tuurist ja tsütokeemilistest näitajatest ning 
kaasautorina vasikate hingamisteede hai-
guste puhustest struktuurimuutustest, 
müokardi hüpertroofiast jms. Südameas-
jaks on talle olnud oma õpetaja ja juhen-
daja prof Julius Tehveri elutöö jäädvusta-
mine. Toivo Suuroja oli kuulsa morfoloogi 
biobibliograafia üks koostajaid, samuti an-
dis ta koos Tartu Ülikooli histoloogidega 
täiendatult ja ajakohastatult välja J. Tehveri 
mahuka erihistoloogia õpiku (2007), samu-
ti praktikumiraamatu (2005).

Toivo Suuroja kandis viimastel aasta-
kümnetel hoolt akadeemilise järelkasvu 
eest. Tema kaasjuhendamisel kaitses edu-
kalt doktoriväitekirja praegune histoloogia-
professor Marina Aunapuu (2004) ning 
magistridissertatsiooni nüüdseks filosoo-
fiadoktoriks väidelnud Esta Nahkur (2001), 
samuti õppejõud Tõnu Järveots (2002) ja 
Merle Valdmann (2003). Lisatagu, et prae-
gune juubilar tegutses pikemat aega EPMÜ 
 veterinaarmeditsiini teadusdoktori kraadi 
kaitsmise nõukogu liikme ja loomaarstitea-
duse magistrinõukogu esimehena.

Toivo Suuroja on anderikas mitmes 
valdkonnas. Ta on kaastöötajate mällu 
sööbinud teadmiste laia haarde ning julge, 
osava sõnakasutuse poolest. Ta on tõeline 
homo narrans (jutustav inimene). Nagu 
värsistas Muia Veetamm: „Sa oled tark ja 
vaimukas. / Su keel on nagu nõel. / Ma, 
tölp, ei saa vaid aimu, kas / on terav ta või 
õel“. Kolleegid muidugi teavad, et asi on 
kaugel õelutsemisest. Tänapäeva looma-
arstide keskel leidub vähe neid, kes suu-
daksid võistelda Toivo Suurojaga tema ho-
bide mitmekesisuse ja sügavuse poolest. 
Kõigepealt tuleks nimetada fotograafiat, 
millest hiljem sai peaaegu elukutse.

Ammendamatud on juubilari teadmi-
sed antiikaja ja Venemaa ajaloo vallas. 
Austusest ladina keele vastu kõnelevad 
rohked sententsid ta publitsistlikes kirjutis-
tes. Olles ehituse alal kuldsete kätega, ra-
jas juubilar linnakärast eemale jäävas Ema-
jõe käärus kauni maakodu, selle ilmselt 
mõistliku tagamõttega propria domus om-
nium optima (oma kodu on kõige parem).

Kõige silmapaistvamad on Toivo 
Suuroja teadmised ja oskused tõenäoliselt 
sõjanduse vallas. Nõukogude okupatsioo-
ni kütkest vabanemise järel astus Toivo 
Suuroja kõhklematult Eesti Kaitseliidu Tar-
tu maleva ridadesse. Innuka tegevuse eest 
vabatahtlikuna on teda korduvalt autasus-
tatud, nimelt Tartu maleva teenetemärgiga 
(1997), Valgeristi III klassi teenetemärgiga 
(1998) ning Kaitseliidu III klassi (2000) ja II 
klassi teenetemedaliga (2006). Tema sõjali-
sest kompetentsist kõnelevad ajakirjades 
Kaitse Kodu ja Sõdur avaldatud kirjutised 
käsitulirelvadest tankideni. Ta on raamatu 
„Püstolid ja revolvrid” (1995) kaasautoreid. 
Juubilar on Järvselja Jahiseltsi liikmena 
kirglik jahimees, kellena tal on põhjapane-
vaid teadmisi ja seikluslikke kogemusi ulu-
kite käitumise ja relvade alal. Oma rel-
vaalaseid teadmisi on juubilar vahenda-
nud ka „Jahiraamatus” (2003).

Noore mehena abiellus Toivo Suuroja 
oma väljavalitu Sirjega, kes lõpetas esial-
gu veterinaariateaduskonna, kuid oman-
das hiljem arsti elukutse ning kujunes aja-
pikku kõrgelt hinnatud hematopatoloo-
giks. Perekonda sündis kaks tütart Tiina ja 
Marit ning poeg Tiit. Lastest on koolitatud 
väärt spetsialistid: poeg ja vanem tütar 
meditsiinivallas, noorem aga kaubajuhti-
mise alal. Toivo on mitmekordne vanaisa.

Soovin kolleegide nimel juubilarile, et 
tal jätkuks ergast hoogu veel paljudeks 
aastateks, eelkõige aga vastupidavat ter-
vist. Endiselt lõpetan juubelijutu Horatiuse 
sõnadega: „Cupio omnia, quae vis” (soo-
vin kõike, mida ise tahad), st kõike kõige 
paremat, mida süda ihaldab.

Enn Ernits
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VARIA

Ilmus raamat praktilisest veisekasvatusest

Käesoleva aasta 18. augustil esitleti Olust-
vere Teenindus- ja Maamajanduskoolis su-
vel ilmunud käsiraamatut “Praktiline veise-
kasvatus”. Raamatu koostaja on nimetatud 
kooli loomakasvatusõpetaja Marika Oe-
selg. Lisaks temale on raamatu 235 lehe-
küljel oma teadmisi ja praktilisi kogemusi 
jaganud Eesti Maaülikooli loomaarstid Pi-
ret Kalmus, Kalmer Kalmus, Kalle Kask, 
Kerli Mõtus ja emeriitprofessor Olav Kärt 
ning lihaveisekasvataja Jaanus Vessart. 
Raamatus on käsitlemist leidnud noorkar-
jakasvatus, piimaveiste söötmise korralda-
mine, lüpsmine ja lüpsirutiin, piima kvali-

teet, sigimise korraldus, sõratervishoid 
ning lihaveisekasvatus. Raamat on mõel-
dud nii algajale kui kogemustega karjakas-
vatajale. Oma praktilise vaatenurga tõttu 
on see heaks abiliseks igapäevaste veise-
kasvatusega seotud tegevuste sooritami-
seks ning probleemide lahendamiseks.

Raamatu esimene, Euroopa Liidu maa-
elu arengu programmi toetusega välja an-
tud 500 eksemplarine tiraaž on praeguseks 
välja jagatud. Kordustrükist peaks raamat 
välja tulema novembrikuu lõpuks ning se-
da on võimalik osta Olustvere Teenindus- 
ja Maamajanduskoolist.

Foto 1. Raamatu “Praktiline veisekasvatus” esitlus 18. augustil Olustvere Teenindus- ja Maamajandus-
koolis. Fotol vasakult Kalle Kask, Marika Oeselg, Kalmer Kalmus, Kerli Mõtus ja Piret Kalmus (foto autor 
Henn Koplikask)
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IN MEMORIAM

Paraku pole siin päikese all midagi iga-
vest – sub sole nihil aeternum. Ja nagu 
lausus kuulus riigitegelane ja kõne-
mees Cicero: „Mortem effugere nemo 
potest (Surma suust ei suuda keegi põ-
geneda)“. Nõnda asus 12. juulil 2015 
igavikuteele Eesti Maaülikooli emeriit-
dotsent Juhan Simovart.

Lahkunu sündis 2. detsembril 1937 
Tallinnas. Ta lõpetas 1956. aastal Tallin-
na 2. Keskkooli ja astus Eesti Põlluma-
janduse Akadeemiasse (EPA), mille lõ-
petas viie aasta pärast loomaarstidiplo-
miga. Mõneaastase töötamise järel Sa-
ku veterinaarjaoskonna juhatajana kut-
suti ta 1964. aastal EPA patoloogilise 
anatoomia ja parasitoloogia kateedri 
aspirandiks. Prof Vassil Ridala juhenda-
misel uuris ta veiste leukoosi patomor-
foloogiat ja diagnoosimismeetodeid.

1969. aastal omistati Juhan Simo-
vardile väitekirja eduka kaitsmise järel 
veterinaariakandidaadi kraad (vastab 
praegusele filosoofiadoktori omale). 
Ent ta ei piirdunud sellega, vaid kaitses 
1991. aastal Moskva Üleliidulises Eks-
perimentaalveterinaaria Instituudis ve-
terinaariadoktori kraadi väitekirjaga 
„Veiste leukooside etioloogia, episoto-
loogia ja leukoosivastased tõrjemeet-
med“. Sama uurimuse eest omistati tal-
le Eesti Vabariigi teaduspreemia (1992).

Juhan Simovart läbis EPA (hiljem 
Eesti Põllumajandusülikooli, EPMÜ) ja 
Eesti Agrobiokeskuse karjääriredelil 
peaaegu kõik astmed vanemlaboran-
dist (1967–1968) professorini (1992–
1994), töötades siiski kõige kauem dot-
sendina (1971–1989) ja lühemat aega 
vanemteadurina (1989–1992, 1995–
2004). Ta on õpetanud patoanatoomiat, 
sisehaiguste kliinilist diagnostikat, epis-
otoloogiat, karusloomade haigusi ja ve-
terinaarbiotehnoloogiat.

Veiste leukoosi uurimine saigi Juhan 
Simovardi elutööks. Ta juhtis paarküm-
mend aastat kas üksi või koos prof 
Evald Nõmmega edukalt EPA leukoosi-
de uurimisrühma tööd. Juhan Simovart 
on avaldanud rohkesti uurimusi veiste 
leukoosidest, hematoloogiast ja veteri-
naarbiotehnoloogiast, sh kaasautorina 

raamatud „Põllumajandusloomade leu-
koosid“ (1983), „Perifeerse vere rakku-
de pinnaarhitektoonika“ (1984), „Isendi-
areng ja veterinaarpatoloogia“ (1991) jt. 
Ta oli paljude teadus- ja konverentsiko-
gumike koostaja ja vastutav toimetaja.

Lahkunu oli nii N Liidu kui ka Läti ja 
pärastpoole Ukraina leukoosialase tea-
dustöö koordineerimise nõukogu liige, 
samuti EPMÜ erialanõukogu liige ning 
biotehnoloogia erialakomisjoni esi-
mees. 1988. aastal kuulus Juhan Simo-
vart Eesti Loomaarstide Ühingu taasa-
sutajaliikmete hulka. Aastal 2007 valiti 
ta EMÜ emeriitdotsendiks.

Juhan Simovart oli tüüpilise sangvii-
nikuna elurõõmus, südamlik ja heataht-
lik kolleegide vastu. Ta oli väga aktiivne, 
organiseerides Tartus mitu üleliidulist 
konverentsi leukooside alal. Ta tegi 
koostööd Venemaa, Soome, Saksa, 
Hollandi, Taani jt maade teadlastega.

Juhan Simovart võitis 1955. aastal 
Eesti moodsa viievõistluse meistrivõist-
lustel hõbemedali. Ta kuulus aastatel 
1961–1986 selle spordiala Eesti föde-
ratsiooni presiidiumi ja tegutses 1964–
1976 kohtunikekogu esimehena.

Juhan Simovarti jäi leinama poeg 
Martin, kes on rahvusvahelise advokaa-
dibüroo Cobalt juhtivpartner. Mälestus 
Juhan Simovardist kui isast, südamli-
kust kolleegist, õppejõust ja teadlasest 
jääb alatiseks püsima. Sit tibi terra levis! 
– Olgu muld Sulle kerge!

Kolleegide nimel
Enn Ernits

Juhan Simovart



Eesti Veterinaaria Kliinikum OÜ avas äsja 
oma esimese kliiniku Pärnus, novembris 
avab uksed uus kliinik Pet City 
lemmikloomakeskuses Tallinnas. Pet City 
Kliinikute tipptasemel tehnoloogia ja 
diagnostikalahendused aitavad 
diagnoosida ja ravida lemmikloomi ning 
nõustada nende omanikke.  Kliinik saab 
olema avatud 24/7.

Kui armastad lemmikloomi, oled iseseisev 
ja kõrgelt motiveeritud, siis võid just Sina 
olla see, kellega koos teeme midagi 
tõeliselt vägevat!

Sind ootab:

motiveeriv palgasüsteem ja isiklik koolituseelarve;

avatud juhtimisstiil ja selged tööülesanded; 

sõbralik rahvusvaheline meeskond; 

tipptasemel töövahendid ja sisseseade;

soodustused, ühisüritused ja võimalused hoolitseda ka enda tervise eest. 

Saada oma sooviavaldus ja väike ülevaade eelnevast kogemusest  Dr. Heli Särele: 
heli.sare@petcitykliinik.ee. Küsi ka julgelt lisainfot – me oleme valmis tegema Sulle 

parima pakkumise!

Ootame oma meeskonda säravat: 
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