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LEMMIKLOOM

Vererõhk ja selle mõõtmise võimalused
lemmikloomadel
Heli Säre
EMÜ VLI kliinilise veterinaarmeditsiini osakond
Süsteemse arteriaalse vererõhu püsimine
on elu säilimiseks hädavajalik. Kuna paljud
olukorrad ja seisundid (näiteks üldanesteesia, neeru- või südamehaigus, hüpovoleemia, dehüdratatsioon) kujutavad endast
ohtu madala või kõrge vererõhu tekkeks,
on vererõhu mõõtmine fundamentaalse
tähtsusega. Ameerika Veterinaaranestesioloogia Kolledž (American College of
Veterinary Anesthesiologists, ACVA) on
avaldanud juhtnöörid tsirkulatsiooni, koeperfusiooni, oksügenatsiooni ja ventilatsiooni mõõtmiseks kõikidele loomadele tugeva
sedatsiooni või anesteesia vältel. Vererõhu
monitooring on esimene samm anesteesiariski vähendamiseks ning võib vähendada
anesteesia tüsistuste tekkimise riski. Vererõhu monitooring aitab ennetada kardiovaskulaarsete komplikatsioonide tõsiseid
ja potentsiaalselt pöördumatuid tagajärgi.
Kuid vaatamata vererõhu olulisusele on
selle mõõtmine veterinaarmeditsiinis siiski
veel harv toiming.
Vererõhk on jõud, mida veri avaldab
verd edasikandvate veenide ja arterite
seintele. Rõhulained tekivad südame kontraktsioonide
edasikandumisest
mööda
veresoonte seinu. Kui süda tõmbub kokku
(süstol), surub see vere arteritesse ja seega on surve arterite seintele sellel hetkel
suurim – seda nimetatakse süstoolseks
ehk ülemiseks rõhuks. Kahe kokkutõmbe
vahelisel ajal (diastol) on rõhk madalaim ja
seda nimetatakse diastoolseks rõhuks ehk
alumiseks rõhuks.
Vererõhk on kõige kõrgem aordis ning
kõige madalam veenides. Kardiovaskulaarsüsteemi põhiülesandeks on tekitada piisav
vererõhk tagamaks adekvaatset kudede
perfusiooni. Arteriaalne vererõhk tingib soonestikus vere edasiliikumise. Kliinilises praktikas saab mõõta vererõhku süsteemsetes
arterites (tavapäraselt brahhiaal-, mediaan-,
kraniaalses tibiaal- või mediaalses koksügeaalarteris) või tsentraalsetes veenides
(kraniaalses või kaudaalses õõnesveenis).
Kui tsentraalne veenirõhk korreleerub kõige
tugevamini keha vedelikumahuga, siis arteriaalne rõhk on kudede verevoolu tekitavaks
jõuks. Arteriaalse vererõhu mõõtühikuks on
millimeeter elavhõbedasammast (mmHg).
Tsentraalveeni rõhku väljendatakse sentimeetrit veesamba kõrgust (cmH2O).
Arteriaalse vererõhu kõrgus sõltub südamest väljapaisatava vere hulgast, vere voo-
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lamise kiirusest, veresoonte läbimõõdust,
veresoonte elastsusest ja vere viskoossusest. Vere äravool arteritest sõltub perifeersete veresoonte vastupanust. Seetõttu on
rõhk arterites seda kõrgem, mida tugevam
on südamelihase kontraktsioon ja suurem
veresoonte perifeerne takistus.
Vererõhk ja perfusioon ei ole ekvivalentsed, aga vererõhu mõõtmine on lihtsaim
meetod hindamaks kudede perfusiooni.
Subjektiivsed perfusiooniparameetrid nagu
pulsikvaliteet, limaskestade värv, kapillaaride täituvusaeg ning südamesagedus ja
-rütm saadakse kliinilise läbivaatuse käigus.
Kombineerituna
vererõhu
mõõtmisega
annavad need parameetrid täpsema hinnangu kudede perfusioonile. Normaalne
või kõrge vererõhk ei tähenda tingimata,
et kudede perfusioon on adekvaatne, sest
vererõhku võib säilitada tugev perifeerne
vasokonstriktsioon.
Vererõhu säilitamine koeperfusiooni
tagamiseks kindlustab:
• elundite ja kudede toitainetega varustamise;
• ainevahetuse jääkproduktide vahetuse
ja ekskretsiooni;
• kudede oksügenatsiooni.
Nagu enamiku teistegi füsioloogiliste
parameetrite puhul, hoiavad organismi
kontrollsüsteemid vererõhku kindlates piirides, vahemikus, millest räägitakse kui normaalsest vererõhust. Kui vererõhk langeb
liialt madalale (süsteemse hüpotensiooni
puhul), võib organite perfusioon jääda ebapiisavaks; kui see tõuseb liialt kõrgele (süsteemse hüpertensiooni puhul), võib järgneda organite üleperfusioon või barotrauma.
Mis on normaalne vererõhk?
On keeruline defineerida „normaalset“
vererõhku. Veterinaarne Vererõhu Ühing
(Veterinary Blood Pressure Society) soovitab interpreteerida vererõhku patsiendi kliiniliste tunnuste ja laboranalüüside valguses.
Arvestada tuleb ka patsiendi liiki, sugu ning
vanust.
Vererõhu normaalväärtusteks koertel on
süstoolse rõhu väärtused vahemikus 110–
190 mmHg ning diastoolse rõhu väärtused
vahemikus 55–110 mmHg. Kasside jaoks on
normaalväärtustena kirjeldatud süstoolset
rõhku vahemikus 120–170 mmHg ja diastoolset rõhku vahemikus 70–120 mmHg.
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Hüpotensioon ja hüpertensioon
Vererõhu monitooring on oluline: see võimaldab avastada nii hüper- kui hüpotensiooni seisundeid ning monitoorida ja valida
neile seisunditele sobiv ravi. Teatud haigused (eriti neerupuudulikkus, diabeet, hüpertüroidism, hüpoadrenokortitsism, südamepuudulikkus ja šokk) ning mitmed ravimid ja
anesteetikumid võivad põhjustada vererõhu
muutumist. Püsiv vererõhu tõus või langus
võivad tingida olulisi häireid elundite funktsioonides, millel võib olla negatiivne mõju
põhihaiguse kulule. Samuti võib see negatiivselt mõjutada teisi organeid nagu silmi,
südant, neerusid ja kesknärvisüsteemi.
Vererõhu alla 100/60 mmHg korral on risk
elundite hüpoperfusiooni tekkeks, aga väärtustega alla 80/40 mmHg kaasneb suur risk,
mis vajab kohest sekkumist (intravenoosne
vedelikteraapia ja/või anesteetikumidoosi
langetamine, inotroobi, kronotroobi manustamine vastavalt näidustusele). Hüpotensiivseks defineeritakse süstoolset rõhku alla
80 mmHg ja/või keskmist arteriaalset rõhku
alla 60 mmHg nii koertel kui kassidel. Hüpotensiooni põhjusteks võivad olla vähenenud
südame eeltäitumus, vähenenud vaskulaarne toonus, südame rütmihäired, südamepuudulikkus. Ravimata hüpotensioon võib
viia šokiseisundi tekkimiseni, mille korral
koeperfusioon ja hapniku viimine kudedesse on ebaadekvaatsed. Hüpotensioon on
tähtis komponent kõigi šokivormide puhul:
see võib ilmneda nii varajases kui hilises
šokistaadiumis. Kui veresooned laienevad
(vasodilatatsioon), siis verevool suureneb
vaskulaarse resistentsuse alanemise tõttu,
kuid põhjustab vererõhu languse. Hüpotensioon on sage anesteesia komplikatsioon,
olles tingitud kompensatoorsete reflekside
nõrgenemisest, vasomotoorsest düsfunktsioonist, mõnedest anesteetikumidest, ravimitest, toksiinidest, hüpovoleemiast jms.
Hüpotensioon on sage anesteesia komplikatsioon ka tervetel patsientidel, mis võib
tingida kudede alaperfusiooni ja kahjustusi
elutähtsates organites nagu aju, süda, neerud. Ilma vererõhu monitooringuta pole
hüpotensiooni võimalik hinnata ega ravida.
Hüpertensioon on vererõhu pidev püsimine kõrgemal konkreetse indiviidi jaoks
normaalsest väärtusest. Pidevalt 160 mmHg
süstoolset ja 110 mmHg diastoolset vererõhku ületavat rõhku tuleks lugeda hüpertensiivseks nii koerte kui kasside puhul. See
kujutab endast mõningast riski lõpporgani
kahjustusteks ning rõhu langetamist tuleks
kaaluda. Vererõhk üle 190/120 mmHg on
aga tõsiseks ohuks ning meditsiiniline sekkumine on kindlasti näidustatud. Süsteemne hüpertensioon ilmneb koertel ja kassidel
neeruhaiguse, hüpertüroidismi ja ka teiste

metaboolsete
haigusseisundite
korral.
Hüpertensioon on kliiniline diagnoos, mis
põhineb usaldusväärsetel vererõhu mõõtmistel. Antihüpertensiivseid toimeaineid ei
tohiks kasutada, kuni vererõhu mõõtmistulemused pole kinnitanud nende kasutamise vajadust.
Kuidas vererõhku mõõta?
Vererõhu mõõtmise meetodid jagunevad
peamiselt kaheks: invasiivne ja mitteinvasiivne meetod.
Invasiivse vererõhu monitooringu korral
mõõdetakse arteriaalset rõhku otsesel meetodil. Meetod on kuldstandardiks vererõhu
mõõtmisel, kuid enamikes veterinaarpraksistes ei leia see igapäevaselt kasutust.
Invasiivseks monitooringuks on vajalik
paigaldada arteriaalne kanüül, mis eeldab
vastavate oskuste ja kogemuste ning spetsiaalsete vahendite ja aparatuuri olemasolu.
Mitteinvasiivsed meetodid on kiired ja
lihtsasti kasutatavad ning neid on kerge
lülitada rutiinsesse patsientide kliinilise
ülevaatuse protokolli, operatsiooniks ettevalmistamisse ja anesteesia jälgimise rutiini.
Mitteinvasiivne vererõhu mõõtmine põhineb Riva-Rocci meetodil: perifeerne arter
suletakse täielikult täispuhutud manseti abil,
mille järel mansett tühjendatakse aeglaselt.
Kui rõhk mansetis jõuab tasemele, mis on
piisavalt madal, et vere voolamine saaks
jätkuda, defineeritakse seda rõhu väärtust
süstoolse vererõhu väärtusena. Kõik mitteinvasiivsed vererõhumonitorid on tehniliselt
lihtsasti kasutatavad; varustus on kättesaadav ja selle hankimist ei takista kõrge
hind. Meetodi sagedase kasutamise puhul
on eeliseks, et mõõtmist saab teha kiiresti,
suhteliselt lihtsalt ning see on üsna täpne.
Siiski võivad mitteinvasiivsed meetodid
anda ebatäpseid tulemusi, tavaliselt operaatori kogenematuse ja vale suurusega manseti valimise tõttu. Kui mansett on liiga väike, saadakse valed kõrged tulemused; kui
mansett on liiga suur, on tulemuseks valed
madalad väärtused. Sobiv manseti laius
peaks olema 30–40% jäseme ümbermõõdust. Kõigil mitteinvasiivsetel meetoditel on
tendents anda süstoolseid tulemusi, mis on
madalamad otsesel ehk invasiivsel mõõtmisel saaduist. Vea suurus oleneb kasutatud
mitteinvasiivsest meetodist ning patsiendi
vererõhust. Hüpertensiooniga patsientidel
on süsteemse vererõhu erinevus mitteinvasiivse ja invasiivse meetodiga mõõtmise vahel suurim.
Mitteinvasiivse
vererõhu
mõõtmise
meetoditena on sagedamini kasutusel:
• Korotkovi meetod;
• Doppleri meetod;
• ostsillomeetriline meetod.
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 4 • 2015
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Foto 2. Doppleri vererõhumõõtmise komplekt koosneb vererõhuaparaadist, mehhaanilisest
manomeetrist
ja erineva suurusega
pumbaga täidetavatest
mansettidest.

Foto 1. Korotkovi meetod koosneb mehhaanilisest manomeetrist, pumbaga täidetavast mansetist ja fonendoskoobist (foto: Heli Säre)

Pildil oleva komplekti
juurde kuulub ka väike
pügamisaparaat ja ultraheligeel ning kleeplint anduri paigaldamiseks (foto: Heli Säre)

Foto 3. Doppleri vererõhu mõõtmise meetod on eelistatud just väga väikeste, kuid ka hüpotensiooni ja
arütmiatega patsientide korral (foto: Heli Säre)

Korotkovi meetodi töötas välja vene
kirurg N.S. Korotkov 1905. aastal. Vererõhu
mõõtmise seade on väga lihtne ning see
koosneb mehhaanilisest manomeetrist,
pumbaga täidetavast mansetist ja fonendoskoobist (foto 1).
Doppleri meetodil vererõhu määramiseks kasutatakse 10 MHz ultraheli andurit
verevoolu tuvastamiseks, manomeetrit ja
pumbaga täidetavat mansetti (foto 2). Andur
asetatakse arterile mansetist distaalselt.
Mansett täidetakse rõhuni, mis on süstoolsest rõhust kõrgem, põhjustades arteri kollabeerumise ning lokaalse verevoolu seiskumise. Seejärel langetatakse rõhku mansetis
aeglaselt, kuni veri hakkab mansetist mööda
voolama ning see on avastatav Doppleri
sensoriga, mille korral aparaat konverteerib
sensori signaali kuuldavaks helisignaaliks.
Doppleri helisignaal muutub kuuldavaks hetkel, mil rõhk mansetis on madalam kui rõhk
arteris. Manseti rõhku sellel hetkel loetaksegi süstoolseks arteriaalseks vererõhuks.
Doppleri vererõhu mõõtmise meetod on
eelistatav just väga väikeste, kuid ka hüpotensiooni ja arütmiatega patsientide korral
(foto 3). Kuuldav signaal on eriti kasulik
protseduuride käigus, mil patsient on anesteseeritud, sest see võimaldab kuulda pulsi-
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sagedust ja -rütmi ning avastada muutusi
vererõhus. Doppleri seadme produtseeritud
heli võib loomi (eelkõige kasse) ärevaks
muuta, aga heli saab kuulata ka kõrvaklappe kasutades. Doppleri meetodi puuduseks
on asjaolu, et see mõõdab vaid süstoolset
vererõhku. Selle kasutamise eelduseks ostsillomeetrilise metoodikaga võrreldes on
suurem tehniline oskus, sest anduriga tuleb
arter üles leida. Teatud situatsioonides võib
metoodika alahinnata süstoolseid väärtusi
(kuni 10–15 mmHg). Saamaks parimat signaali, tuleb anduri paigaldamise alalt karv
pügada (foto 4) ning kasutada ultraheligeeli.

Foto 4. Parima
signaali saamiseks
tuleb pügada patsiendi karv anduri
paigaldamise alalt.
Fotol on pügatud
dorsaalse metatarsaalarteri piirkond
(foto: Heli Säre)
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andurit paigal. Alternatiivselt võib anduri
kinnitada teibiga (foto 6). Ostsillomeetrilise
tehnika korral saab kõige usaldusväärsemad tulemused, kui paigaldada vererõhumansett esijäsemel randmest proksimaalselt
radiaalarterile (foto 7), brahhiaalarterile
küünarnukist proksimaalselt või tagajäseme
nahaarterile kannast proksimaalselt või ka

Foto 5. Ostsillomeetrilise meetodi puhul kasutatakse vererõhu mõõtmiseks elektroonilisi seadmeid, mis on ühendatud spetsiaalse mansetiga.
Usaldusväärse tulemuse saamiseks paigaldatakse
vererõhu mansett esijäsemel randmest proksimaalselt radiaalarterile (foto: Heli Säre)

Ostsillomeetrilise meetodi puhul kasutatakse vererõhu mõõtmiseks elektroonilisi
seadmeid (foto 5). Sellisel juhul registreerib
vererõhuaparaat mansetis tekkivat pulseerimisrõhku ajal, kui veri läbib kokkusurutud arterit. Mansett paigaldatakse üle
perifeerse arteri (sarnaselt „Dopplerile“),
kuid edasi töötab seade automaatselt. Rõhu
kõikumised mansetis, mida tekitab allasuva arteri diameetri muutumine, kantakse
rõhuedastajani monitoris. Ostsillomeetriline
monitooring on mugav ja see teostab mõõtmisi kasutaja poolt määratud ajavahemike
järel automaatselt, kasutades selleks elektroonilist õhupumpa. Täpseima vererõhu
saab minimaalselt iga 3 minuti järel. Ostsillomeetrilise meetodiga saab hinnata süstoolset, keskmist ja diastoolset vererõhku.
Ostsillomeetriline meetod on ebatäpne bradükardia, tahhükardia, rütmihäirete, hüpotensiooni ja hüpovoleemia korral ning väikestel patsientidel (kehamassiga alla 5 kg).
Vererõhu mõõtmisel on lugemi muutumise
trend kõige suurema kliinilise tähtsusega.
Patsiendi asendi muutmine võib mõjutada
saadud tulemusi, mõõtmine on raskendatud
patsiendi aktiivsete liigutuste, värisemise ja
hüpotermia korral.

Foto 6. Doppler vererõhumõõtmine mansetiga
üle dorsaalse metatarsaalarteri koeral. Lamamine
liikumatult lõdvestunud asendis on eelistatuim
(foto: Heli Säre)

Vererõhu mõõtmise kohad
Manseti võib asetada üle brahhiaal-,
mediaan-, radiaal-, kraniaalse tibiaal-, metakarpaal-, metatarsaalarteri või mediaalse
koksügeaalarteri. Doppleri tehnika läbiviimiseks asetatakse ultraheliandur tavaliselt
tagajäsemele üle dorsaalse metatarsaalarteri
(foto 6) või esijäsemele ventraalselt karpaalja metakarpaalpadjandi vahelisele alale,
samuti võib selle paigaldada sabale kaudaalsele mediaanarterile. Karva pügamine alalt
ning akustiline geel võivad signaali tugevdada. Kui loom seda talub, on lihtsam hoida

Foto 7. Vererõhumansett on paigaldatud esijäsemel
randmest proksimaalselt radiaalarterile. Parim asend
vererõhu mõõtmiseks on selline, mille korral loomal
on mugav (foto: Heli Säre)
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 4 • 2015
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Laius = 30-40% jäseme
ümbermõõdust
Arteri asukoha indeks

Foto 8. Mansette on väga erinevas suuruses (foto: Heli Säre)

Foto 9. Mansetil arterit tähistav märgis peab olema paigaldatud
vererõhu mõõtmiseks arteri piirkonda (foto: Heli Säre)

koksügeaalarterile kassidel ning kaudaalsele mediaan- või koksügeaalarterile koertel.
Mansett tuleb paigaldada võimalikult aordiklappide tasemele. Kui see pole võimalik,
tuleb hinnangu andmisel arvestada gravitatsiooni mõjuga, mis tähendab 1,0 mmHg
muutust vererõhus iga 1,3 cm vertikaalse
vahemaa kohta manseti ja aordiklappide
kõrguste tasemetes (mansett südamest
madalamal näitab vale-kõrgeid tulemusi).
Üldiselt on kohandamine kliiniliselt tähtis
vaid suurt tõugu koerte puhul.
Vererõhu mansett
Kõik mitteinvasiivsed tehnikad põhinevad
jäseme verevoolu sulgemisel manseti õhuga
täitmise abil. Kuna mansette on väga erinevas suuruses (foto 8), tuleb valida patsiendist lähtuvalt korrektse suurusega mansett.
Selle suurus peab olema 30–40% vastava
jäseme ümbermõõdust. Mansetikese peab
asuma arteri kohal, see on mansetil märgistatud (foto 9). Paigaldamiseks valitud koha
ümbermõõt tuleb mõõta sentimeetrites
või kasutada mõõtmiseks mansetti ennast.
Mansett, mis on liiga väike, annab vale-kõrgeid tulemusi, liiga suur mansett madalama
tulemi. Kui mansett on liiga tihedalt jäseme
ümber, siis mõõtmistulemus suureneb ja
vastupidi.
Patsiendi asend
Parim asend vererõhu mõõtmiseks on selline, mille korral loomal on mugav (fotod 6,
7). Liikumatult lõdvestunud asendis lamamine on eelistatuim. Mõned loomad eelistavad lamada või istuda ülevaatuslaual või
omaniku süles – tuleb leida mugav, loomulik
ning liikumatu asend, kus mansetiga jäse
on kergesti ligipääsetav. Stressi ja pingutust
tuleb vältida.
Kokkuvõtteks
Viimase 15 aasta jooksul on loomade
vererõhu mõõtmise tähtsustamine viinud
paljude haiguste ja haigusseisundite varajase ennetamise, täpsema diagnoosimise
ja ravini. Vererõhu mõõtmine ja hindamine
on tervikliku kliinilise läbivaatuse tavapärane
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protseduur, nagu ka looma kehakaalu hindamine või kehatemperatuuri mõõtmine.
Sama oluline kui õige aparatuuri ja vahendite valik on kliiniku personali teadmised ja
oskused vererõhu mõõtmise teostamisel ja
hindamisel.
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Infitseerunud kornea haavand hobusel
Egne Vellner
EMÜ VLI suurloomakliinik
Kornea haavand on üks sagedamini esinevatest silmahaigustest hobustel, mis korrektse
ravita lõpeb nägemise kaotusega. Peamiseks sarvkesta haavandi tekkepõhjuseks
täiskasvanud hobusel on trauma (peamiselt
torkehaav), kuid see võib olla põhjustatud
ka võõrkeha poolt. Varssadel esineb täiskasvanud hobustega võrreldes sagedamini
entroopiumi ehk silmalau sissekeerdumist
ning ektoopilisi ripsmeid, mis võivad samuti
kornea kahjustusi tekitada. Kornea haavandi
teket soodustavad anatoomiliselt esileulatuvad silmad, hobuste aktiivne eluviis ning
bakterite- ja seenterohke elukeskkond (Keller
ja Hendrix, 2005). Võrreldes lemmikloomadega paraneb hobuste kornea palju aeglasemalt ning on enamasti infitseeritud (Bayly jt,
2010).
Haiguslugu
Käesoleva aasta septembrikuu alguses
kutsuti Eesti Maaülikooli suurloomakliiniku
arste vaatama 10-aastast mära, kellel oli
viis päeva tagasi tekkinud tugev pisaravool
vasakust silmast, hobune hoidis silmalauge
osaliselt kinni ning silma lähedalt vaadeldes
oli sarvkestal näha haavandit. Omaniku
sõnul oli haavand muutunud aja jooksul
suuremaks ning hiljuti oli haavandi kohale
tekkinud „lohk“.
Hobuse kliinilisel läbivaatusel täheldasime vasaku silma blefarospasmi (silm avatud
~80% ulatuses), tugevat pisaravoolu ning
fotofoobiat. Silma lähemal vaatlusel oli näha
kornea turset, umbes 1 cm läbimõõduga
kornea haavandit ning ahenenud pupilli,
samuti olid näha uudisveresooned silma
alumises servas. Fluorestseiinitesti käigus
värvus haavand väga nõrgalt, mis viitab sarvekesta ulatuslikumale kahjustusele (foto 1).
Alustati lokaalset ravi tsiprofloksatsiini,
tobramütsiini, atropiini ja etüleendiamiintetraetaanhappega
(EDTA).
Patsiendile
manustatud silmatilgad- ja salvid pärinesid
humaanmeditsiini ravimite hulgast. 1%
atropiini kasutatakse tsiliaarspasmist tingitud valu vähendamiseks ning müdriaasi
saavutamiseks, antud preparaat on Eestis
saadaval eriloaga. EDTA aitab kaasa haavandi paranemisele, inhibeerides proteolüütilisi
ensüüme. Süsteemselt manustati mittesteroidset põletikuvastast ainet (NSAID) firokoksiib suu kaudu. Kirjanduses soovitatakse
esmase valikuna kasutada fluniksiinmeglumiini (doosis 1,1 mg/kg i.v või p.o) või
fenüülbutasooni (2,2–4,4 mg/kg i.v või p.o),
sest neil on tugev põletikuvastane ja valuvaigistav toime. Ka antud patsiendi puhul

vahetati firokoksiib fluniksiinmeglumiini vastu, sest esimene ei olnud piisavalt efektiivne.
Patsiendi kodune raviskeem oli järgmine:
• 0,2 ml 1% atropiini 2 korda päevas
vasakusse silma;
• 0,2 ml tsiprofloksatsiini silmatilgad
iga 4 tunni järel, ööseks ühekordselt
manustada vasakusse silma tobramütsiini sisaldavat silmasalvi;
• 0,2 ml EDTA iga 4 tunni järel vasakusse silma;
• firokoksiib doosis 0,1 mg/kg 1 kord
päevas suu kaudu.
Kuna ravimite manustamiseks kasutatakse süstlaid, siis korduval ravimipudeli korgi
läbistamisel nõelaga saab see kahjustuda
ning hakkab tilkuma. Seetõttu on silmatilkade
puhul ravimikadude vähendamiseks mõttekas osa ravimist valada tühja katsutisse, mis
ei sisalda lisaaineid. Kiireim viis EDTA-lahuse
tegemiseks on lisada vastav kogus füsioloogilist lahust EDTA-d sisaldavasse katsutisse.
Ravimeid tuleks hoiustada jahedas.
Ravimite silma manustamiseks kasutasime 1 ml süstlaid ning 21G või 23G nõelu,
mis olid koonuse juurest ära murtud. Sel
moel on tagatud piisav surve ravimi silma
pritsimiseks. Süstlaid tuleks vahetada vähemalt iga paari päeva järel.
Kuna hobune elas Tartust peaaegu saja
kilomeetri kaugusel, siis ei olnud võimalik
meie loomakliiniku arstidel patsiendi silma vajaliku sagedusega kontrollimas käia.
Seetõttu soovitati patsiendi omanikul saata
hobuse silmast fotosid vähemalt korra
nädalas. Samuti paluti arstidega koheselt
ühendust võtta, kui hobuse enesetunne või
silma seisund peaks halvenema. Esmase
visiidikorra õhtul helistas omanik valvetelefonile ning teatas, et tal on võimalik hobune
ajutiselt Tartumaal asuvasse talli elama tuua.
Järgmisel päeval kutsuti meid uuesti
hobust vaatama, sest vahepeal oli tekkinud

Foto 1. Patsiendi sarvkesta haavand esimesel
läbivaatusel (foto: Maria Kivastik)
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tugevam blefarospasm ning lisaks pisaravoolule oli lisandunud kollaka nõre vool silmanurgast. Kuna hobuse omanikul ei olnud
võimalik vajaliku sagedusega hobusele ravimeid silma manustada, otsustas ta hobuse
kliinikusse ravile tuua.
Kliinikus paigaldati silma alalaule subpalpebraalne kateeter, mille kaudu on mugavam ravimeid silma manustada. Kuna ravikuur kestab kaua ja ravimeid tuleb manustada väga sageli, siis muutub protseduur
varem või hiljem hobusele ebameeldivaks.
Seetõttu soovitatakse sellistel puhkudel
kliiniku tingimustes paigaldada patsiendile
subpalpebraalne kateeter üla- või alalaule
(Fotod 2 ja 3).

Foto 2. Patsiendi alalaule paigaldatud subpalpebraalne kateeter (foto: Reet Herm)

Foto 3. Subpalpebraalne kateeter
(www.kruuse.com)
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Foto 4. Patsiendi silma sarvkesta haavand paar
päeva pärast ravi algust (foto: Reet Herm)

Kümnel esimesel ravipäeval manustati
eelpoolmainitud lokaalseid ravimeid iga
kahe tunni järel, raviplaani lisati ka sama
ajavahemiku järel 0,2 ml hobuse seerumi
ning 0,2 ml klooramfenikooli tilkade manustamine haigestunud silma. Seerum aitab
samuti kiirendada haavandi paranemist,
omades sarnast toimet nagu EDTA. Antud
patsiendi jaoks eraldati seerum tema enda
verest, kusjuures varssade puhul võib kasutada ka mära seerumit. Firokoksiib vahetati
fluniksiinmeglumiini (1,1 mg/kg kaks korda
päevas PO) vastu, sest hobusel oli tekkinud
tugeb blefarospasm ja pisaravool haavandunud silmast (Foto 4).
Mõned päevad hiljem võeti vasaku silma sarvkestalt kaapeproov tsütoloogiliseks
uuringuks, et hinnata infektsiooni ulatust
ning saada ülevaade, milliseid haigustekitajaid silmas leidub. Võetud proovis tuvastati
ohtralt neutrofiile ning kokikujulisi baktereid
nii vabalt kui neutrofiilide sees, seenehüüfe
ei leitud.
Haavandi paranedes vähendati järk-järgult ravimite manustamise intervalli – algul
toimus see iga nelja tunni järel ning hiljem
viidi manustamiste vaheline intervall kuuele
tunnile. Seejärel jätkati ravi tobramütsiini
sisaldava silmasalviga kaks korda päevas.
Samal ajal vähendati ka fluniksiinmeglumiini
annust veerand doosi kaupa kuni ravi lõpuni.
Pärast kuue nädala pikkust ravi kliinikus läks
hobune koju, kus jätkati ravi tobramütsiini
sisaldava silmasalviga kaks korda päevas.
Nädal hiljem andis omanik teada, et hobuse
silm on jälle hallimaks läinud ning esineb
kerge pisaravool. Silma läbivaatuse käigus
täheldasime kerget kornea turset ning pisaravoolu ja mädast eksudaati silmast. Kuna
omanikul ei olnud võimalik vajaliku sagedusega hobusele ravimeid manustada, toodi
hobune tagasi kliinikusse. Alustati uuesti ravi
antibiootikumi sisaldavate silmatilkadega iga
nelja tunni järel. Viis päeva hiljem vahetati
silmatilgad tobramütsiinisalvi vastu, manustades seda kolm korda päevas. Sellest paar
päeva hiljem läks hobune kodusele ravile.
Novembrikuu alguses toimunud kor-
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Foto 5. Silma sarvkesta haavandi arm ja neovaskularisatsioon teisel patsiendil (foto: Reet Herm)

dusvisiidi käigus otsustati ravi jätkata, sest
uudisveresooned ei olnud täielikult kadunud. Ravi võib lõpetada, kui uudisveresooned ei ole enam nähtavad (Foto 5).
Kirjanduse ülevaade
Kliinilised tunnused
Kornea haavandid jaotatakse enamasti kahte
klassi: mittekomplitseeritud (pindmine, väike
mitteinfitseerunud haavand) ja komplitseeritud. Mittekomplitseeritud haavand paraneb
tavaliselt lühikese aja jooksul, sellest ei jää
armi või on see väga väike (Gilger, 2005).
Kornea haavandi puhul esinevad järgmised kliinilised tunnused: blefarospasm, epifoora, fotofoobia, seroosne või mukoosne
nõre, kornea turse, vaskularisatsioon, mioos
ja/või anterioorne uveiit (Bayly jt, 2010).
Ainult haavandi välimuse alusel ei ole
võimalik kindlaks teha, millise nakkusliku
tekitajaga on tegemist, kuid mõningatel mikroobidel on siiski iseloomulikumad tunnused. Näiteks β-hemolüütilise Streptococcus
spp infektsiooni puhul on haavand suure
diameetriga (keskmiselt 10,2± 6,1 mm), esineb tugev pisaravool, blefarospasm, mioos,
hüpopüon ja keratomalaatsia. Pseudomonas
aeruginosa infektsiooni peetakse raskekujuliseks just keratomalaatsia, kiiresti progresseeruva haavandi ja anterioorse uveiidi tõttu
(Gilger, 2005).
Seeninfektsiooni korral ei ole haavandil
spetsiifilisi tunnuseid, kuid sageli esineb
selle puhul silma sarvkestal paks katt, mille
värvus varieerub valgest pruunini. Katt võib
olla nii pindmine kui ka asetseda sügavamal
kornea stroomas (Gilger, 2005).
Diagnoosimine
Kornea haavandi lõplik diagnoos pannakse
kliiniliste tunnuste ja kornea fluorestseiiniga
värvumise põhjal. Kornea koosneb neljast
kihist: epiteel (pindmiseim kiht), strooma,
Descemet’ membraan ja endoteel. Fluorestseiiniga seondub ainult strooma, värvudes
roheliseks (Bayly jt, 2010).
Kui esineb strooma infiltratsioon ja/või
kliiniliste tunnuste kiire progresseerumine,
siis on soovituslik võtta haavandist külv

bakterite ja seente määramiseks koos ravimtundlikkuse testimisega ning kaabe tsütoloogiliseks uuringuks. Tsütoloogiline uuring
annab informatsiooni infektsiooni ulatuse,
erinevate haigustekitajate esinemise ning
bakterite morfoloogia kohta, aidates seeläbi
teha esmast ravivalikut kuni külvivastuse
saabumiseni.
Külv tuleks võtta enne fluorestseiinitesti
tegemist või lokaalanesteetikumi manustamist, sest kasutatud ained võivad mõjutada
bakterite kasvu ja külvivastust. Külv tasub
võtta ka siis, kui hobuse silma on juba
ravitud lokaalselt mõne antibiootikumiga,
sest sageli võivad bakterid välja kasvada ka
pärast raviga alustamist, eriti kui tekitaja on
kasutatud ravimi suhtes resistentne. Külvi
võtmisel tuleb hobuse silmalaugusid hoida
piisavalt avali, et proov ei saastuks silmalau või konjunktiivi mikroflooraga. Kõige
rohkem baktereid ja seeni leidub haavandi
servades, mistõttu tuleks proovivõtmisel
kaasata kindlasti ka haavandi servad. Kornea
haavanditest on isoleeritud nii gram-negatiivseid kui ka gram-positiivseid baktereid.
Kõige sagedamini isoleeritud bakterid on
Streptococcus equi, subsp zooepidemicus
ja Pseudomonas aeruginosa, nendele järgnevad Staphylococcus spp ja gram-negatiivsed pulgakujulised bakterid (Keller ja
Hendrix, 2005).
Tsütoloogia võtmiseks on oluline lokaalanesteetikumide (nt 0,5% proparakaiin või
1% tetrakaiin) kasutamine kornea ja konjunktiivi tuimestamiseks. Proovivõtmiseks
sobib skalpellitera tömp ots (mitte see,
millega kudesid läbistatakse), millega tuleb
sarvkesta epiteeli ja stroomat õrnalt kraapida. Kindlasti ei tohi avaldada silmamunale
survet. Ohutuse mõttes tuleks käsi toetada
hobuse pea peale, et vajadusel tema liikumisega kaasa minna ning talle skalpelliteraga
mitte silma torgata. Saadud proov tuleks
asetada alusklaasile ning värvida Grami või
Diff-Quick-i järgi. Proovi tuleks uurida kokkide ja pulgakujuliste bakterite, seenehüüfide,
leukotsüütide ja kornea epiteelirakkude suhtes (Corley ja Stephen, 2008).
Ravi
Kornea mittekomplitseeritud haavand paraneb 2–6 päeva jooksul, sõltuvalt haavandi
suurusest ja sarvkesta epiteelirakkude migratsiooni ja mitoosi kiirusest. Komplitseeritud haavandite paranemine võtab vaatamata adekvaatsele ravile kauem aega (Bayly jt,
2010).
Hobustel esinevatest silmahaigustest on
infitseerunud kornea haavad üks sagedasemaid diagnoose, millega hobused kliinikusse ravile jäetakse. Sarvkesta haavandi ravis
on oluline valu ja põletiku kontrollimine,
infektsiooni ennetamine ja ravi ning sekundaarsete komplikatsioonide ärahoidmine (nt
uveiidi teke) (Bayly jt, 2010). Haavandi raviks
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 4 • 2015
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kasutatakse lokaalselt silmatilku või -salve
ning süsteemselt mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid sisaldavaid ravimeid. Silmatilku tuleb manustada sagedamini kui salve,
kuid kahjuks on enamus saadaolevatest
preparaatidest silmatilkadena, mida tuleb
manustada iga 2–6 tunni järel. Eestis saadaolevad lokaalselt manustatavad preparaadid
hangitakse humaanmeditsiinis kasutatavate
ravimite hulgast.
Mittesteroidsete põletikuvastaste ainete
(NSAID) manustamine on väga oluline valu
ja põletiku vähendamiseks, need kiirendavad ka haavandi paranemist ja vähendavad
armistumist. Soovitav on kasutada süsteemselt fluniksiinmeglumiini doosis 1,1 mg/kg
i.v või p.o iga 12 tunni järel (Gilger, 2005).
Antibiootikumide valikul tuginetakse
tsütoloogilise uuringu ja külvi tulemustele.
Gram-positiivsetesse bakteritesse toimivad
hästi 0,5% klooramfenikool, tsefasoliin või
neomütsiini, polümütsiin-B ja gramitsidiini
kombinatsioon; gram-negatiivsetesse bakteritesse 0,3% tsiprofloksatsiin või ofloksatsiin
(Corley ja Stephen, 2008). Esmase valikuna
kasutatakse tihtipeale 0,3% tobramütsiini,
sest antud toimeainega preparaat on laiema
toimespektriga ning saadaval ka salvina,
mistõttu võib seda pikemate ajavahemike
järel manustada. Humaanmeditsiinis on
antibiootikumide resistentsus väga suur
probleem, kuid seda esineb järjest rohkem
ka veterinaarmeditsiinis, kuigi erinevate
uuringute tulemused on väga vastandlikud.
Seetõttu on soovitatav võtta külv ning määrata ravi vastavalt antibiogrammile (Keller ja
Hendrix, 2005).
Silma pisarakile (ingl tear film) sisaldab
palju lahustuvaid proteiine, mis on kornea
tervena püsimise seisukohalt väga olulised. Proteolüütilistel ensüümidel on terves
silmas oluline roll kornea strooma uuendamisel. Proteolüütiliste ensüümide aktiivsust
tasakaalustavad terves silmas proteaasi
inhibiitorid ehk antiproteaasid, mis ei lase
sarvkesta liigselt lagundada. Sarvkesta
haavandi ravis kasutatavad antiproteaasid
vähendavad haavandi progresseerumist,
kiirendavad epiteeli paranemist ja vähendavad armi teket. Antiproteaase soovitatakse
ka omavahel kombineerida, sest erinevatel
ainetel on erinev toimemehhanism. Hobuse
kornea haavandite ravis kasutatakse antiproteaasidena kõige sagedamini 2% EDTA ja
seerumi kombinatsiooni (Gilger, 2005).
1% atropiini kasutatakse iirise sfinkterlihase ajutise paralüüsi saavutamiseks, et
vähendada tsiliaarspasmist tingitud valu
silmas. Samuti on atropiinil müdriaatiline
toime, mis aitab pupilli laiendades ennetada
iirise ja läätse omavahelist kokkukleepumist.
Terves silmas võib atropiini müdriaatiline
toime kesta enam kui 14 päeva, kuid uveiidi
esinemisel on selle mõju tunduvalt lühem
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(Corley ja Stephen, 2008). Ravi ajal on
oluline jälgida mõlema silma pupilli, sest
terve silma pupilli laienemine viitab sellele,
et atropiin on saavutanud organismis süsteemse toime. Atropiini kõrvaltoimeks on
seedetrakti motiilsuse vähenemine, mis võib
põhjustada koolikuid (Gilger, 2005).
Seeninfektsiooni raviks kasutatakse 0,2%
flukonasooli, 1% itrakonasooli, ketokonasooli või mikonasooli või 0,15% amfoteritsiin-B või 5% natamütsiini.
Kindlasti ei tohi sarvkesta haavandi korral
kasutada kortikosteroide, sest need võivad
soodustada polümikrobiaalse infektsiooni
teket, halvendades seeläbi haavandi paranemist ning prognoosi (Keller ja Hendrix,
2005). Paljud Eestis saadaolevad silmasalvid
sisaldavad lisaks antibiootikumidele ka kortikosteroide. Selliste preparaatidega ravides
võib alguses tunduda, et haavand paraneb –
see on tingitud steroidide põletikureaktsiooni allasuruvast toimest. Tegelikult tekitatakse
kortikosteroidide manustamisega soodne
keskkond bakterite ja seente paljunemiseks,
mistõttu on väga oluline ravimite valikul vältida kortikosteroide sisaldavaid preparaate.
Kui medikamentoosne ravi üksi ei anna
soovitud tulemust, soovitatakse kasutada
lisaks kirurgilist ravi. Selle korral eemaldatakse haavandi infitseerunud kude ning
haavandile asetatakse transplantaat või
konjunktivaallapp. Neil on peale sarvkesta
katmise veel teine hea omadus – nende
varustatus veresoonte, fibroblastide ja antikollagenaasiga soodustab haavandi paranemist (Gilger, 2005).
Kokkuvõte
Hobuste silmaprobleemidega seotud väljakutsed vajavad kiiret reageerimist, sest
raviga hilinemine võib raskendada sarvkesta
haavandi paranemist ning ohustada hobuse
nägemisvõimet. Hobuste sarvkesta haavandid on enamasti infitseerunud ning vajavad
antibakteriaalset, põletikuvastast ja valuvaigistavat ravi. Kortikosteroidide kasutamine sarvkesta haavandiga hobustel on vastunäidustatud.
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TOIT

Kas külmutatud/sulatatud toit saab olla sama
hea kui värske?
Tõnu Püssa
EMÜ toiduhügieeni osakond
Mida tähendab „sama hea“? Kas endiselt
kena, sööma meelitava välimusega ning
sama maitsev, sama toitev, sama ohutu ja
sama tervislik? Kas peabki kõik alati olema
sama? Näiteks energiat ja rakkude ehitusmaterjali andvaid aineid polegi tänapäeva inimesel nii palju vaja, küll aga nn mikroaineid
(vitamiinid, keemilised elemendid).
Mistahes säilitamis- ja töötlemisprotsessid vähendavad toitainete sisaldust
toidus, eriti sellised, mis toimuvad kõrgel
temperatuuril ning valguse ja/või hapniku
juuresolekul. Kuumutamine (küpsetamine,
keetmine, praadimine) lagundab toite, muutes nii nende tekstuuri kui ka keemilist koostist. See võib tekitada uusi toksilisi aineid, ka
kantserogeene nagu näiteks polüaromaatseid süsivesinikke (PAH) või heterotsüklilisi
aromaatseid süsivesinikke.
Kuumutamise käigus:
• valgud koaguleeruvad ja aminohapped lõhustuvad, neid ei saa organism
enam otseselt kasutada uute valgu
molekulide sünteesiks;
• süsivesikud (tärklis jt) vähemalt osaliselt karamelliseeritakse. Karamell on
aga seedumatu ja toksiline;

• mineraalained viiakse kasutusse anorgaanilisse vormi ja vitamiinid vähemalt
osaliselt lagundatakse;
• võidakse toitained toidust „välja pesta“
vedelikega, mida lisatakse kuumtöötlemisel. Näiteks läheb kartulite keetmisel osa B- ja C-vitamiine keeduvette.
Samasugused kaod esinevad liha grillimisel või praadimisel lisatud õliga.
Reaalsed toitainete kaod võivad olla väga
erinevad, sõltudes paljudest faktoritest nagu
toidu tüüp, töötlemise aeg ja vorm, temperatuur. Samas aitab piisavalt kõrge temperatuur tõsta toidu ohutust patogeensete ja
toidu riknemist põhjustavate bakterite hävitamise kaudu.
Kas teine äärmus – külmutamine – muudab toidu koostist ja tekstuuri? Nagu selgub
tabelist 1, mis on küll väga üldine ja seetõttu
ligikaudne, on toidu külmutamisel tekkivad
kaod siiski oluliselt väiksemad, kui samuti
toidu säilitusaja pikendamiseks mõeldud
kuivatamisel. Paljude toitude, eriti lihatoitude
korral on vajalik sulatamisjärgne kuumtöötlus, mis võib toitainete kadusid muidugi
oluliselt suurendada.
Toidu külmutamisel ja külmunult säilita-

Tabel 1. Tüüpilised maksimaalsed töötlemiskaod (%) võrreldes toortoiduga
(allikas: USDA, 2003)

Vitamiinid või
mineraalained

Külmutamine

Kuivatamine

Keetmine

Keetmine +
kurnamine

25
50
55
25
40
50
70
45

35
75
70
45
55
65
75
50

20
35
25
25
30
25
25
40

25
40
40
35
70
55
25
45

Vitamiinid
Vitamiin A
Vitamiin C
Tiamiin
Riboflaviin
Niatsiin
Vitamiin B6
Folaat
Vitamin B12
Kaltsium
Raud
Magneesium
Fosfor
Kaalium
Naatrium
Tsink
Vask

5
50
30
80
5
30
0
10
0
10
0
10
5
50
0
0
Mineraalained
5
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
10
0
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misel toimuvad füüsikalised ja keemilised
protsessid
Külmutamine on üks vanemaid ja levinumaid toidu säilitamise viise, mis olemuslikult võiks tagada toidu kõrge ohutuse,
toiteväärtuse, sensoorse kvaliteedi ja ära
hoidma või vähemalt minimeerima nii mikrobioloogilisi kui ka keemilisi muutusi ning
nendega kaasnevaid ohte. Selle põhjuseks
on madala temperatuuri ja vee alanenud
aktiivsuse kombineeritud toime, mille tulemusena aeglustuvad raku ainevahetuslikud
protsessid ning praktiliselt peatub mikroorganismide paljunemine. Kui lisandub veel
õige sulatusprotsess, on külmutatud toidud
üldjuhul sama ohutud kui toortoidud, kuid
nad võivad pärast sulatamist muutuda isegi
kiiremini riknevaks kui enne.
Külmutada võib peaaegu igat toitu,
mõned toidud vajavad ohutuks külmutamiseks siiski eeltöötlust. Näiteks jäävad
aedviljades mitmed ensüümid aktiivseks
ka madalatel temperatuuridel ning võivad
põhjustada taimse toidu riknemist külmunult säilitamisel, juhul kui valgud pole enne
külmutamist lühiajalise keetmisega (kupatamisega) denatureeritud. Enamik lihasid, kalu
ja puuvilju ei vaja külmutamisele eelnevalt
kupatamist, sest nende ensüümid toimivad
külmumisel erinevalt. Aga võib-olla poleks
lühiajaline termiline töötlus ka neile paha,
et vältida näiteks liha või kala rasvade oksüdatsiooni (rääsumist) ka näiliselt külmunud
olekus.
Kuna jää tihedus on teatavasti madalam
kui vee oma (vastavalt 0,92 ja 1,00 kg/cm3 0
°C juures), siis vesi külmumisel paisub, mis
võib põhjustada külmuva toidu rakuseinte
purunemist, rakkude surma ja nende sisu
laialivalgumist. Selle tulemusena:
• lõhuvad surnud rakkude eneselagundamiseks ette nähtud organellide ja
lüsosoomide lagunemisel vallandunud
ensüümid (lüsosüümid), mis külmunud olekus pole eriti aktiivsed, rakkude sisu intensiivselt toidu sulatamisel
ja kohe pärast seda;
• muutub surnud rakkude sulatamisel
laialivalguv sisu suurepäraseks keskkonnaks külmumisel inaktiveerunud
bakteritele ning mikroseentele ja toidu
oluliste komponentide oksüdatsiooni
kiirendavatele ensüümidele;
• toimub õhuhapniku ligipääsul toitainete, ennekõike polüküllastamata
rasvade ja kolesterooli (per)oksüdatsioon (rääsumine) ja lagunemine.
Tekivad nii lenduvad kui ka mittelenduvad uued ained, mis annavad
oksüdeerunud tootele iseloomuliku
„rääsunud“ lõhna ja maitse. Osa neist
ainetest nagu leukotoksiin-dioolid või
maloondialdehüüd (MDA) on ka mürgised.
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Polüküllastamata rasvhapete (PUFA)
oksüdatsioon toimub ka negatiivsetel
temperatuuridel, kas ensümaatiliselt lipooksügenaaside,
tsüklooksügenaaside
jt
ensüümide katalüüsil või vabade radikaalse
või singletse ehk ühevalentse hapniku osakeste abil kahes põhietapis (Püssa, 2014):
1. rasvhapete hüdroperoksiidide, epoksiidide jt eriti oksüdatsioonivõimeliste
primaarsete oksüdatsiooniproduktide,
üldnimetusega oksülipiinid, teke;
2. oksülipiinid võivad edasi laguneda
sekundaarseteks
oksüdatsiooniproduktideks nagu aldehüüdid, ketoonid
jt, mis annavad toidule iseloomuliku
rääsumislõhna.
Oksülipiinid jagatakse nende tekkekoha
põhjal endogeenseteks ehk sisetekkelisteks
ning eksogeenseteks ehk väljaspool organismi tekkinuteks.
Endogeensed oksülipiinid on organismile vajalikud kui rakkudevaheliste signaalide
ülekandjad (sekundaarsed sõnumitoojad),
millel on oma osa erinevate füsioloogiliste
protsesside nagu põletikud, valu ja vere
hüübimine, reguleerimisel. Neid sünteesitakse rakkudes vabadest PUFA-dest, eeskätt
linoolhappest (18:2n-6). Vabu PUFA-sid
tavaliselt ei säilitata rakkudes, vaid need
vabastatakse hüdrolüüsi abil täpselt vajalikes kogustes vastavate rasvhapete estritest ning aktiveeritakse oksüdatsioonil kas
ensüümkatalüütiliste või vabaradikaalsete
reaktsioonide abil. Vabaradikaalne PUFA-de
oksüdatsioon võib üle kanduda raku valkudele; tekkivate valgu karbonüülderivaatide
kontsentratsiooni võib kasutada südameveresoonkonna haiguste biomarkerina.

O
OH
Joonis 1. Linoolhappe struktuurvalem
Eksogeenseid, organismile mittevajalikke, pigem kahjulikke oksülipiine võib saada
oksüdeerunud toitude, eriti lihatoitude söömisel.
Tugevasti oksüdeerunud liha või taimeõlisid sisaldava toiduga võime omastada
terve komplekti linoolhappe eksogeenseid
oksülipiine, mis imenduvad kergesti sooltest verre ning jaotuvad organismi kõigisse kudedesse ja rakkudesse. Need ained
võivad ülestimuleerida signaali ülekannet
Ca2+-vahendatud valkude fosforüleerimiseks, mille tulemuseks võib olla rakkude
kontrollimatu paljunemine (kantserogenees)
ja apoptoos. Oksüdeerunud (rääsunud) rasvade kõrged doosid võivad põhjustada ka
toidukasutuse alanemist, kaalukadu ja karvade väljalangemist.
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OH

HO

OH
OH

OH

O

O

OH

iso-LTX-diool

LTX-diool

Joonis 2. Linoolhappe toksiliste primaarsete oksüdatsiooniproduktide struktuurivalemid

OH

O

4-hüdroksü-2-nonenaal (HNE)

O

O

maloondialdehüüd (MDA)

Joonis 3. Linoolhappe toksiliste sekundaarsete oksüdatsiooniproduktide struktuurivalemid
Oksülipiinide hulgas on ka kõrge toksilisusega aineid nagu linoolhappest pärit leukotoksiin diool (LTX-diool; 9,10-dihüdroksü12-oktadetseenhape) ja isoleukotoksiin-diool
(iso-LTX-diool; 12,13-dihüdroksü-9-oktadetseenhape). Endogeensete LTX-dioolide toksilisus oli juba varem teada, loomkatsetes
mõjusid tugevate endokriinsete häirijatena
ka eksogeensed LTX-dioolid, mille doos joogiveega 1 mg/kg kehamassi kohta blokeeris
30 päeva jooksul täielikult emaste hiirte seksuaalfunktsiooni ja -tsüklid. LTX-dioolidel on
näidatud mitogeenset aktiivsust ja inimese
rinnavähi rakkude paljunemise stimuleerimist in vitro (Markaverich jt, 2005).
On esitatud hüpotees, mille järgi võivad
leukotoksiin-dioolid sünergistlikult võimendada selliste tuntud keskkonnamürkide nagu polükloreeritud bifenüülid (PCB) südame21
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HO
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3

1

A
4

18

C
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12

11

B
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8

22
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13
17

25
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23

14

D

24

veresoonkonna haigusi esilekutsuvat toimet. On näidatud, et nii linoolhape kui ka
3,3’,4,4’-tetraklorobifenüül (PCB 77), on teineteisest sõltumatult võimelised kahjustama
südame-veresoonkonna
endoteelirakkude
funktsioneerimist. Rakkude rikastamine linoolhappega aga mitmekordistas PCB-de
poolt indutseeritud „segadust“, mis võib
vähemalt osaliselt olla põhjustatud linoolhappe epoksiidide ja eriti viimaste diool-metaboliitide (LTX-dioolide) tekkest (Slim jt, 2001).
Oksülipiinid lagunevad sekundaarseteks
oksüdatsiooniproduktideks nagu aldehüüdid, ketoonid, lühikese ahelaga rasvhapped
jt. Tekkivad toksilised aldehüüdid, mida
on kokku leitud 32 erinevat, esmajoones
maloondialdehüüd (MDA) ja 4-hüdroksü-2nonenaal (4-HNE), lenduvad karbonüülühendid, alkoholid ja happed, põhjustavad koos

15

27

16

HO

7

kolesterool-5,6-epoksiid

kolesterool

O

7-ketokolesterool

O

HO

OH

7-hüdroksükolesterool

OH
HO

HO
25-hüdroksükolesterool

27-hüdroksükolesterool

Joonis 4. Kolesterool ja selle põhilised primaarsed oksüdatsiooniproduktid
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 4 • 2015

13

TOIT
rääsunud lihale iseloomulikke mittesoovitavaid organoleptilisi efekte (ingl off-flavor).
Lisaks on nimetatud aldehüüdid riskifaktoriks mitmele tõsisele haigusele. Näiteks on
MDA mutageenne nii bakterite kui ka inimeste rakkudes, liitumisel glutatiooniga alandab
MDA tunduvalt selle olulise antioksüdandi
sisaldust rakkudes. Neid aldehüüde on
seostatud näiteks degeneratiivsete haiguste, nagu Alzheimeri tõbi, tekke ja arenguga
(Sultana jt, 2013). Aldehüüdide, eeskätt
MDA reaktsioonil tiobarbituurhappega põhineb tuntuim rasvhapete oksüdatsiooniastme
määramise TBARS (tiobarbituurhappega
reageerivate ainete – thiobarbituric acid
reactive substances) meetod.
Küllastamata rasvhapete oksüdatsioonil
tekkinud mitmesugused vabad radikaalid on
aga võimelised omakorda oksüdeerima toidus sisalduva kolesterooli erinevateks oksü-,
keto- ja epoksüderivaatideks, millest mitmel
on näidatud proaterogeenset ehk ateroskleroosi tekitavat aktiivsust vere madala
tihedusega lipoproteiidide (LDL) koosseisus.
Oksükolesteroole leidub enim munades ja
piimapulbris, kuid ka küpsetatud lihatoodetes, eriti kiirtoitudes. On esitatud hüpotees,
et just toiduga omastatud oksüdeerunud
kolesterooli derivaadid, mitte aga normaalne
kolesterool, on veresooni kahjustavateks
toimeaineteks LDL-de koostises.
Rasvade oksüdatsioon võib kergesti üle
kanduda valkudele ja süsivesikutele, ka vitamiinid on ohus. 85% tiamiinist, 55% A-vitamiinist, 33% E-vitamiinist, 25% niatsiinist ja
püridoksiinist võib näiteks lihatoitudest sel
puhul kaduda (Bender, 1992).
Rasvade
toidus

oksüdatsioonikiirus

külmunud

Külmunult säilitamisel on näidatud seost säilitustemperatuuri ja aldehüüdide sisalduse
vahel loomalihapirukates (ingl beef patties).
Madalaimal uuritud temperatuuril (-80 °C) oli
rasvhapete oksüdatsioonikiirus null, temperatuuridel –8 ja –18 °C aga toimus rasvhapete oksüdatsioon märkimisväärse kiirusega
(Utrera jt, 2014). Seega pole üldlevinud
säilitustemperatuur –18 °C piisavalt madal
toitude pikaajaliseks säilitamiseks.
On uuritud rasvhapete oksüdatsiooni
intensiivsust ja kolesterooli oksüdatsiooni
produktide (KOP) teket tooretes ja küpsetatud kanarindades, nende säilitamisel temperatuuril –18 °C kolme kuu jooksul nii aeroobsetes tingimustes kui ka vaakumpakendis
(Conchillo jt, 2005). Uuringu põhitulemused
on järgmised:
• tooretes lihaproovides oli KOP sisaldus mõlemal juhul nii katse algul kui
ka lõpus madal (4,6–7,4 μg/g rasva
kohta);
• kuumtöödeldud (grillitud ja röstitud)
proovides oli aeroobse pakendi korral
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KOP-ide lõppsisaldus vastavalt 28,9 ja
39,3 μg ning vaakumpakendis vastavalt 4,9 ja 20,2 μg grammi rasva kohta;
• seega kiirendas liha eelnev kuumtöötlemine kolesterooli oksüdatsiooni,
mida vaakumpakendis säilitamine
omakorda oluliselt aeglustas. Põhjuseks oli liharakkude lagunemine
kuumtöötlusel;
• lisandunud protsess ei saa olla ensümaatiline.
Lagunemisprotsessid ja mikroobide kasv
hakkavad peatuma temperatuuridel alla –40
°C.
Külmumine ei mõjuta madala veesisaldusega toite nagu pähklid, seemned,
kuivatatud aedviljad. Mida suurem on toidu
veesisaldus külmutamisel, seda tugevamad
võivad olla selle kvaliteeti ja ohutust alandavad protsessid toidus.
Külmakõrve
Külmakõrve tekib külmutatud toidus kokkupuutel õhuga dehüdreerumise ja oksüdeerumise tulemusena (Freezer burn, 2015). Juhul
kui toit pole olnud õhukindlas pakendis,
ilmuvad toidu kuivanud pinnale iseloomulikud hallikas-pruunikad nahksed plekid, mille
põhjustavad toidu pigmentide muundumised. Kuigi ebasoovitav, ei tee ebameeldiva
lõhnaga külmakõrve paljudel juhtudel toitu
väga ohtlikuks. Siiski liha korral oksüdeeruvad selles sisalduvad rasvad ning tekivad
potentsiaalselt toksilised ühendid. Põhjuseks
on veemolekulide sublimatsioon külmunud
pinnalt. Protsess võib toimuda isegi siis, kui
pakendit pole avatud. Temperatuurikõikumised külmikus lisavad külmakõrbele hoogu,
sest tekitavad temperatuurierinevused tahkunud toidu ja õhu vahel, mis soodustab
vee sublimatsiooni.
Külmakõrvet saab vähendada veega täidetud kaanetamata anuma paigutamisega
külmikusse niiskuse säilitamiseks. Liha ja
köögiviljad seisavad käsitsi sulatatavates
külmikutes kauem kui automaatsetes, sest
esimestes on temperatuur stabiilsem. Automaatse sulatusega külmikutes on ka kuivem
õhk, mis soodustab vee sublimeerumist.
Külmutamisprotsessi kulgemine
Kuidas saaks miinimumini viia külmutamisest tulenevaid toidu kvaliteeti ja ohutust
negatiivselt mõjutavaid protsesse? Selleks
tuleb uurida külmumisprotsessi ja selle erinevaid etappe.
Külmutamise ajal toidu temperatuur
langeb alla külmumispunkti (-temperatuuri)
ja osa veest muudab oma agregaatoleku
vedelikust jääkristallideks. Rakus sisalduvate
ainete kontsentratsiooni tõus võib kiirendada erinevate soovimatute (ka mürgiste)
ainete teket.
Toidu külmutamisprotsess koosneb kol-
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mest põhietapist (FAO, 2005; Püssa, 2015),
mis leiavad kirjeldamist allpool.
Esimene etapp on toote jahutamine külmumispunktini. See on temperatuur, mille
juures ilmub esimene jääkristall.
Puhta vee külmumispunkt on 0 °C, lahuse korral sõltub lahustunud ainete kontsentratsioonist rakuvedelikus, olles keskmiselt:
• –0,6 kuni –1,2 °C lihal;
• –0,55 °C piimal (piimatooteid, v.a jäätis, külmutatakse harva);
• –0,5 °C munadel;
• –0,6 kuni –2 °C kaladel.
On olemas empiirilised valemid, mis
aitavad seda temperatuuri teatud toitudes
arvutada.
Järgneb teine etapp, mille käigus järjest rohkem nii rakusisest kui ka -välist vett
muutub vedelast tahkeks ning jääkristallid
kasvavad. See etapp on palju keerulisem
kui esimene, sest koos eksisteerivad vaba ja
seotud vesi. Samas aga on see just võtmeetapp, mis määrab kogu külmutamisprotsessi
efektiivsuse ja külmunud toote kvaliteedi.
Tugevasti seotud vesi ei külmu isegi väga
madalatel temperatuuridel. Selline külmumata vesi sisaldab lahustunud aineid, mis
põhjustavad vee külmumistäpi alanemise
allapoole 0 °C (krüoskoopiline efekt). Külmumisprotsessi vältel tõuseb külmumata vee
osas lahustunud ainete sisaldus pidevalt,
mis põhjustab külmumistemperatuuri pideva muutumise.
Kolmas etapp on toote jahutamine tulevasele säilitustemperatuurile, mis eriti pikaajalisel säilitamisel peaks olema selline, mis
tagab kogu tootes oleva vee külmumise.
Tavaliselt on säilitustemperatuur –18 kuni
–30 °C, mõnikord –50 või –60 °C või isegi
madalam. Tegelikult on alles alla –50 °C peaaegu kogu tootes olev vesi tõesti külmunud.
Külmumisaeg on aeg, mille jooksul
temperatuur toote soojuslikus (termaalses)
keskpunktis langeb esialgsest ettenähtud
lõpptemperatuurini. Külmumisaeg sõltub:
• toote mõõtmetest, kujust ja tihedusest;
• toote alg- ja lõpptemperatuurist;

• külmutava süsteemi temperatuurist ja
soojusjuhtivusest;
• toote pinna ja sisemuse soojusjuhtivusest.
Aeglane külmutamine kahjustab rakke
lõhkudes toiduaineid kõige rohkem. Tagajärjeks on suur vee- ja seega ka massikadu
sulatamisel ning sulatatud toode pole enam
välimuselt sama atraktiivne. Seda väldib toiduainete kiirkülmutamine.
Toitude kiirkülmutamine
USA leiutaja Clarence Birdseye oli esimene,
kes arendas külmutusprotsessi selliseks, mis
tagas lisaks riknemise vältimisele ka toidu
maitse ja välimuse säilimise. Birdseye asutas 1922. a kompanii Birdseye Seafoods, kus
kasutas tehnoloogia väljatöötamisel Kanadareisil kogutud tähelepanekuid, kuidas inuitid
kasutasid talve kalade kiireks külmutamiseks. Sulatamisjärgselt maitsesid inuitide
kalad sama hästi kui värskelt. Birdseye jätkas
tehnoloogia arendamist 1929. aastani, mil
esimesed külmutatud toidud tulid tema firmast müügile (Biography, 2015).
Kiireim neist on krüogeenne külmutamine, mille korral kasutatakse traditsioonilise
õhk- või mehaanilise külmutamise asemel
vedeldatud gaase (enamasti süsihappegaas
–78,5 °C, aga ka lämmastik –195,2 °C). Selle
külmutusviisi korral külmub vesi sees- ja väljaspool rakku üheaegselt. Enne ohutult õhku
haihtumist võtavad ülikülmad vedeldatud
gaasid toiduainetelt soojuse, külmutades või
jahutades neid. Tulemuseks on terved rakud
ja värske toiduaine. Säilivad algupärane lõhn
ja kuju ning kaalukadu on minimaalne.
Krüogeensel külmutamisel on efekt suurim just marjade korral. Üles sulatatuna on
need nii välimuselt kui ka maitselt justkui
äsja nopitud. Krüokülmutamine sobib ka
pagaritoodetele, hakklihale, kalale ja valmistoitudele ning jäätise valmistamiseks.
Kuivjää graanuleid kasutavad lihatööstused
hakklihamassi valmistamisel, kus seda lisatakse jahvatusveskisse. Kasulik efekt
avaldub siin topelt, sest kuivjää jahutab

Tabel 2. Valik tänapäevaseid kiirkülmutusmeetodeid (tõlgitud ja kohandatud slaidiseeriast
Food Technology – Preservation, 2015)
Meetod

Kirjeldus

Plaatkülmutus (plate freezing)

Toit pakitakse metallplaatide vahele, mis surutakse
tugevasti kokku

Puhurkülmutus (blast freezing)

Külma õhu joa (–40 °C) puhumine üle toidu

Keevkiht külmutus
(fluidized bed freezing)
Soojusvahetuskülmutus
(scraped surface heat exchange)
Krüogeenne külmutus
(cryogenic freezing)

Toit hõljub külma õhu jugade kohal
Toit kraabitakse külmalt pinnalt. Meetod vähendab
jääkristallide moodustumist, tekib ühtlane toode
Väikesed tooted valatakse üle vedela lämmastiku (–196
°C) või süsihappegaasi (–78 °C) joaga
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hakklihamassi ning tekkinud gaasiline CO2
konserveerib toote.
Krüogeensel külmutamisel on tavakülmutuse ees rida eeliseid:
• toiduohutuse riskid on madalamad –
selle tagavad madal temperatuur ja
lühem külmutamisprotsessi aeg;
• pikeneb toote säilivusaeg;
• toote algupärane välimus ja maitse
säilivad;
• toote massikadu on minimaalne;
• tootega kokku puutuvad külmutusained on inertsed – eraldudes õhku, ei
saasta need külmutatud toitu;
• kiirem ja tootlikum protsess ning tunduvalt väiksem energiakulu;
• keerukad elektrisüsteemid on asendatud lihtsa külmutustunneliga;
• seadmed on vaiksed, puudub mehhaanilistele külmutitele iseloomulik
müra;
• seade ei eralda ruumidesse soojust.
Krüogeensel külmutamisel esineb ka
puudusi, nagu ligikaudu kaheksa korda kõrgemad opereerimiskulud kui mehaanilistes
külmutussüsteemides. Samuti on kõrgeima
kvaliteedi saamiseks kontrollitavate parameetrite väärtuste omavahelise suhte määramine keerulisem.
Eesti seni ainuke toidu kiirkülmutustunnel asub Fazer Food OÜ tehases, kus seda
kasutatakse restoranidele tarnitavate toiduainete kiirkülmutamiseks enne nende jahutusautodele laadimist ja Soome turule saatmist.
Sööklatele valmistatakse mitmesuguseid
valmisroogi, alates külmutatud kotlettidest
kuni kapsavormi ja lasanjeni. Külmutustunnel töötab seal vedeldatud lämmastikuga.
Väiksemate kotlettide ja portsjonite külmutamiseks temperatuuril –18 °C kulub ainult
15 minutit. Suurimad eelised on paremad
tootmishügieen ja -ohutus. Külmutamisega
võib toodete kasutusaeg pikeneda paarist
päevast aastani (Eesti AGA, 2015).
Kui kaua võib toitu säilitada külmutatult?
Säilitusaeg sõltub kindlasti nii toidu liigist,
külmutamise viisist kui ka säilitamise temperatuurist. Külmutatud toitu säilitatakse kodus
tavaliselt –18 °C, ladudes –30 °C juures. Ligikaudsed säilitusajad, määratuina põhiliselt
bakterioloogiliste ja sensoorsete näitajate
alusel, on näiteks sellised (Pakastus, 2014):
• marjad, viljad ja taimed – umbes aasta;
• rasvavaba kala ja liha – 8–12 kuud;
• leib – 6–12 kuud;
• kooreta kanamunad – 6 kuud;
• juurviljad – 5 kuud;
• küpsetised – 3–9 kuud;
• rasvased toiduained ja toidud – umbes
3 kuud;
• taignad – 2–4 kuud;
• hakkliha – 1–2 kuud.
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Internetist võib leida ka teatud määral
erinevaid säilitusaegu.
Külmunud toitude sulatamine
Valmistoidu kvaliteedi võib aga ära rikkuda
selle ebaõige sulatamisega. Mõned lihtsad
reeglid:
• Enamikke sügavkülmutatud toite võib
võtta sügavkülmast ja kuumtöödelda
kohe, kuid linnurümp ja suuremad
lihatükid tuleb enne kuumtöötlemist
täielikult üles sulatada. Kui liha ei ole
täielikult sulanud, siis kuumtöötlemisel jätkub liha keskosa sulamine ning
toidu kuumtöötlemise temperatuur ei
ole piisav võimalike haigusetekitajate
hävimiseks.
• Sulatamine peab toimuma aeglaselt,
et mahlad jõuaksid kudedesse tagasi
imbuda.
• Külmutatud toidu sulatamiseks ei sobi
selle jätmine toatemperatuurile, sest
sulamine toimub väga ebaühtlaselt
– toidu pealmise kihi temperatuur on
juba mikroobide kasvuks soodsas
vahemikus, kui toit on keskelt alles
jäätunud.
• Sulatamiseks tuleb toit asetada sügavkülmast külmiku jahedasse osasse +2
kuni +6 °C juurde ning jälgida, et see
oleks piisavalt eraldatud, vältimaks
teiste toitude ristsaastumist külmikus.
Sulanud toit tuleks kohe kuumtöödelda!
• Toidu koduseks sulatamiseks sobib
ka sulatamisfunktsiooniga mikrolaineahi. Kuna selles võivad toitu tekkida
mikroobide paljunemiseks soodsa
temperatuuriga kohad, tuleb selliselt
sulatatud toit koheselt söömiskõlblikuks muuta (näiteks kuumtöödelda).
• Sulanud toitu ei külmutata uuesti!
Järeldused
• Külmutamine on üks lihtsamaid, kiiremaid ja kindlamaid toidu säilitamise
viise, olles ainus suuremahuline meetod, mis võimaldab kiirestiriknevaid
toidukaupu transportida suurte vahemaade taha.
• Tekstuuri, lõhna ja maitse ning enamike toitainete paremaks säilimiseks on
soovitav võimalikult kiire külmutamine.
• Õigesti läbiviidud külmutamiseelne
töötlemine, külmutusprotsess ise ja
külmunult säilitamine tagavad minimaalse kvaliteedi alanemise, toitainete
kao ning mürgiste ainete tekke.
• Viimaste tekke ja mikroobide arengu
pidurdamiseks peab külmunud toiduaineid pikaajaliselt säilitama oluliselt
madalamal temperatuuril kui –18 °C,
soovitav vähemalt temperatuuril –40
°C.

TOIT
• Selliselt külmutatud toidul püsib selle
kvaliteet ka väga pikaajalisel säilitamisel külmunult, kuid siiski mitte lõputult.
• Lähitulevikus tuleks uurida ja rakendada uusi külmutusmeetodeid, mis
tagaksid parema arusaamise külmutamisel toimuvatest füüsikalistest protsessidest nagu vee kristallisatsioon,
samuti külmutusprotsessi täpsema
kontrolli.
• Krüoprotektorite laialdasem kasutamine külmutamis-sulatamisprotsessides
võimaldaks vähendada puuviljade ja
taimede kvaliteedi mõningast halvenemist.
• Toidu koostisosade, eriti rasvade ja
valkude
oksüdatsiooniprotsesside
parem tundmine võimaldaks vähendada erinevate toitude, eriti lihatoitude
külmutamisel ning külmsäilitamisel
tekkivate mürgiste ainete (leukotoksiin-dioolid, aldehüüdid) koguseid ja
säilitada toitude kvaliteeti.
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JANGO. 2 AASTAT VANA.
LIHASÖÖJA JUBA 30,000 PÕLVKONDA.

LIIKUVUS
Suudab hüpata
endast kuus korda
kõrgemale

KUULMINE
Suudab väga täpselt
määrata lõhnu ja kindlaks
teha nende asukoha

JOOKSUKIIRUS
10 m/s

TASAKAALUMEEL
Pidev absoluutne
ruumiline teadlikkus
oma pea asukohast
MAITSETUNDLIKKUS
250 maitseretseptorit

UUS

UUE PÕLVKONNA TOIT:
SUUREPÄRANE UUENDUS TEIE KLIENTIDELE.
VETERINARY HPM on uus toitude põlvkond, mis on kooskõlas kasside toitainevajaduse ja instinktidega. See eriti kvaliteetsete kassitoitude sari põhineb väikese
süsivesiku- ja suure valgusisaldusega koostisel. Tärklise ja süsivesikute kogust on
märgatavalt vähendatud ning need on asendatud suure loomsete valkude sisaldusega, et rahuldada võimalikult hästi lihasööjate toitainevajadust. Toit sisaldab ka
funktsionaalseid koostisosi, mis lubavad
kassil nautida paremat füsioloogilist
seisundit ja säilitada head tervist.
VETERINARY HPM: teistsugune võimalus kasside toitmiseks ja oma klientide lojaalsuse võitmiseks.

Shaping the future of animal health

KÜSIGE LISATEAVET VIRBACI
EDASIMÜÜJALT.

FAOLA. 5 AASTAT VANA.
LIHASÖÖJA JUBA 30 000 PÕLVKONDA.
NÄGEMISULATUS
250 kraadi
HAMMUSTUSJÕUD
150 kg/cm2
JOOKSUKIIRUS
9 m/s

KUULMISVAHEMIK
40–60,000 Hz

NINAÕÕS
30 korda suurem
kui inimesel

UUS

UUE PÕLVKONNA TOIT:
SUUREPÄRANE UUENDUS TEIE KLIENTIDELE.
VETERINARY HPM on uus toitude põlvkond, mis on kooskõlas koerte toitainevajaduse ja instinktidega. See eriti kvaliteetsete koeraitoitude sari põhineb väikese
süsivesiku- ja suure valgusisaldusega koostisel. Tärklise ja süsivesikute kogust on
märgatavalt vähendatud ning need on asendatud suure loomsete valkude sisaldusega, et rahuldada võimalikult hästi lihasööjate toitainevajadust. Toit sisaldab ka
funktsionaalseid koostisosi, mis lubavad
koeral nautida paremat füsioloogilist
seisundit ja säilitada head tervist.
VETERINARY HPM: teistsugune võimalus koerte toitmiseks ja oma klientide lojaalsuse võitmiseks.

Shaping the future of animal health

KÜSIGE LISATEAVET VIRBACI
EDASIMÜÜJALT.

LUGEJA KÜSIB
Millistel juhtudel on loomaarstil lubatud kasutada humaanravimeid
ja teisele loomaliigile näidustatud ravimeid ning kuidas määratleda
nende puhul keeluaegade pikkust põllumajandusloomadel?
Kust saada infot selle kohta, milliseid ravimeid ei ole põllumajandusloomadel lubatud kasutada?
Vastab Hedi Hellenurm-Sepp, Ravimiamet, kliinilise hindamise büroo spetsialist
Müügiloaga humaanravimite kasutamine
veterinaarsel eesmärgil võib olla põhjendatud, kui analoog veterinaarias puudub või
ei ole Eestis kättesaadav. See on ravimiseaduse ja ravimite hulgimüügi korra alusel
ka täpsemalt reguleeritud. Müügiloaga humaanravimeid väljastatakse apteegist retsepti alusel või otse hulgimüügist kehtiva
tegevusloaga veterinaararstile. Nii humaanravimite kui teisele loomaliigile näidustatud
veterinaarravimite kasutamisel on tegemist
erandjuhtudega, mil tuleb lähtuda kaskaadist ning loomaarst peab hindama riski-kasu
suhet.
Eraldi juhiks tähelepanu, et põllumajanduslooma ravimiseks on lubatud kasutada ainult neid ravimeid, mis sisaldavad
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse
37/2010 tabelis 1 „Lubatud toimeained“
nimetatud toimeaineid. Kaskaadi kasutades tuleb kontrollida, kas toimeaine on seal
nimetatud ning kas sellele loomaliigile on
kehtestatud toimeaine jääkide maksimaalne
piirnorm (MRL, Maximum Residue Limits)
toiduks kasutatavates loomsetes saadustes.
Määruse 37/2010 tabelis 2 on ära toodud
põllumajandusloomade ravis keelatud toimeained:
• Aristolochia spp ja sellest valmistatud
preparaadid;
• klooramfenikool;
• kloroform;
• kloorpromasiin;
• kolhitsiin;
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•
•
•
•
•

dapsoon;
dimetridasool;
metronidasool;
nitrofuraanid (sh furasolidoon);
ronidasool.

Veterinaar- ja Toiduameti kodulehelt leiab
infolehe veterinaarravimite kasutamisest,
kus erinevad aspektid antud teema kohta
on ülevaatlikult kirja pandud: http://www.
vet.agri.ee/static/files/1147.veterinaarravimite%20kasutamisest.pdf
Euroopa Ravimiameti Veterinaarravimite
Komitee (CVMP) toimeainete jääkide piirnorme puudutava info leiab:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.
jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000165.jsp&mid=
WC0b01ac058002d89b
Lisakommentaar
Viimase aja oluline teema on lidokaiini kasutamise tingimused. Vastavalt CVMP-i tehtud
analüüsile tuleb lidokaiini kasutamisel arvestada kaskaadi ning direktiivi juhiseid, samuti
ütleb CVMP raport, et veiste ja sigade lihale
ning söödavatele kudedele peab keeluaeg
olema 28 päeva, kuid piimale on minimaalne
keeluaeg 15 päeva, kuna on selgunud, et 7
päeva ei pruugi olla piisav. Euroopa Ravimiameti kodulehelt leiab CVMP-i sellekohase
täpsema analüüsi ja kokkuvõtte: http://www.
ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2015/04/WC500186091.pdf

LUGEJA KÜSIB
Kas lihatooted on tõepoolest nii ohtlikud, kui väideti Eesti ajakirjanduses viitega WHO raportile?
Vastab professor Tõnu Püssa, EMÜ toiduhügieeni osakond
Kindlasti mitte. Meie – aga mitte ainult – ajakirjandus tõlgendas Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) eelnevat pressiteadet
ajalehe The Telegraph kaudu ebatäpselt.
Samas oli ka väljaandeid, näiteks The Guardian, mis algusest peale võtsid õige suuna,
küsitledes täiendavalt teadlasi jne. Tegelikult oleks ka pressiteade pidanud olema
läbimõeldumalt vormistatud, et mitte anda
võimalusi väärtõlgendusteks ja nö sääsest,
täpsemini seekord küll hiirest, elevandi tegemiseks.
Asi on selles, et punase liha ja ka töödeldud liha pahaloomulisi kasvajaid tekitav
toime ehk kantserogeensus on teadlaste
ringkondades juba aastaid üsna kuum teema. Tõestatud on, et näiteks toorele lihale
punast värvust andva pigmendi nimega
heem koostises oleval raual on liha komponentide oksüdatsiooni ehk rääsumist
võimendav toime. Mitmed oksüdatsiooni
tulemusena tekkivad ained nagu aldehüüdid
on aga kantserogeenid. Lihale säilitusaja
oluliseks pikendamiseks lisatav keedusool
võib omakorda võimendada rauaioonide
toimet.
Samuti tekib liha kuumtöötlusel mõningaid katseloomadel vähki põhjustavaid
aineid. Näiteks võib tuua polüaromaatsed
süsivesinikud, eeskätt alfa-bensopüreen,
mis satuvad lihatoitudesse grillimisel ja ka
suitsutamisel, kui puit põleb hapnikuvaeguses mittetäielikult. Tugevasti suitsutatud
maasink, mis seisab eeskätt tänu just nendele, ka bakterikasvu pidurdavatele mürgistele
ainetele küll kaua, ei pruugi olla suuremates
kogustes söömisel üldse ohutu. Samuti
võivad liha töötlemisel kõrgel temperatuuril
tekkida nn heteroaromaatsed amiinid, millele
on ka omistatud nõrka kantserogeensust.
Rauaioonid võivad soodustada lihatoitudele
botulismi mürgistuse vältimiseks lisatavate

nitritioonide reaktsioonil lihas sisalduvate
aminorühma sisaldavate ühenditega tekkivate nitroosamiinide moodustumist. Nitroosamiinid on näriliste kantserogeenid, nende
kantserogeensus inimesele on aga seni tõestamata.
Nii et põhjust nii töötlemata kui ka töödeldud lihale teatud kantserogeensuse
omistamiseks on. Lisaks on veel paljude
epidemioloogiliste uuringute tulemuste
kokkuvõtmisel (metaanalüüsil) leitud väike,
põhiliselt soolevähki haigestumise riski tõus
töödeldud liha suuremal tarbimisel. Kui
lugeda pressiteadet ja raportit täpsemalt,
siis selgub, et need ei ole kirjutatud nii
järsus toonis. On küll mainitud, et näiteks
töödeldud liha on paigutatud ümber toiduainete kategooriasse, millel on tõestatud
kantserogeensus, aga see ei tähenda veel,
et selle vähitekitamise risk oleks sama suur
kui paljudel teistel samasse rühma juba
varem kuulunud ainetel ja faktoritel nagu
suitsetamine või radioaktiivne plutoonium.
Muide, ka suitsetamisel on üheks oluliseks
kantserogeenide rühmaks samad polüküllastamata süsivesinikud. Tegelik ohtlike tasemete (dooside) vahe on ülisuur, aga vähi
tekitamise võimalus on siiski ka töödeldud
lihal olemas. Ja nagu WHO Rahvusvahelise
Vähiuurimise Keskuse (IARC) direktor Christopher Wild on selgitanud, oli raport mõeldud riikide valitsustele ja rahvusvahelistele
reguleerivatele asutustele riskianalüüside, sh
risk-kasu analüüside tegemiseks ja toitumissoovituste andmiseks. On ju teada, et punane liha ja töödeldud liha annavad meile rea
vajalikke toitaineid. Uute tulemuste valguses
tuleks lihatoitude, eriti kõrgel temperatuuril
kuumtöödeldud toitude söömist mõnevõrra
vähendada, kuid kindlasti mitte loobuda liha
söömisest üldse.

Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 4 • 2015

21

ÜHINGU TEGEMISED

Eesti Loomaarstide Ühingu suvepäevadest
Mendi Väli1, Kelli Lomper2
Magnum Veterinaaria AS, 2Kopli Loomakliinik OÜ

1

Alustuseks loomaarstide suvepäevade traditsiooni ajaloost. Kirjastuse „Uus Eesti“ ajalehe „Narva Uudised“ 8. juulil 1938. aastal
ilmunud 148. numbris kirjeldatakse Narvas
ja Narva-Jõesuus aset leidnud loomaarstide
suvepäevi. Nimetatud üritus oli kahepäevane, millest esimesel päeval toimus referaatkoosolek, kus Rootsi veterinaarkorraldusest
tegi ettekande rootsi loomaarst Dr V. Borg,
misjärel tutvuti Narva linnaga. Teisel päeval
oldi Narva-Jõesuus, kus ööbiti ja peeti kolleegidega ühine pidu.
Loomaarstide suvepäevadest on aastaaastalt kindlasti välja kujunenud omamoodi
oodatud ja arvestatav üritus meie suvekalendris. Rääkides üritusest osavõtjate arvust,
siis on see viimastel aastatel olnud vägagi
varieeruv. Pidu on peetud küll kolmekümnekesi, mõnel aastal jällegi on osavõtjate arv
küündinud isegi 120ni. Osalejate arvukust
mõjutavad kindlasti erinevad tegurid. Esiteks
on meie suvi nii lühike – kõigest 12 nädalavahetust, mil erinevad üritused võivad
langeda ühele ja samale nädalavahetusele.
Seetõttu tuleb süda kõvaks teha ja otsustada
millegi kasuks või kahjuks. Põhjuseid mitteosalemiseks on nutikamad välja pakkunud
järgmiselt: hein loogus, lehm poegib, vihma
sajab, liiga kaugel ja nii edasi. Kes pole osalenud, ega see teagi, kui tore seltskondlik
üritus on sellest kolleegidega koos aja veetmisest välja kujunenud.
Osalejate hulgas on mõned lennud väga
arvukalt esindatud, mistõttu nad korraldavad suvepäevade raames lausa kursuse
kokkutulekuid. Sel puhul otsib kursuse mõni
suurem aktivist-agitaator kursusevennadõed maailma erinevaist paigust üles, et nad
kõik ühiselt „keskpõrandale“ kokku tuua. Üks
suur pluss on sellel ettevõtmisel veel: juttu
jätkub alati kauaks. Vahet ei ole, mis teema
jutuahela algatas, lõpetuseks jõutakse ikkagi
meie eriala teemadeni. Nii mõnigi kolleeg

Foto 1. Rattasõitu alga! (foto: Hanna Nurmi)
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on saanud kasulikku nõu, mida tulevikus
igapäevapraksises kasutada. Loomaarstid
on kord juba need, kes tööl 24 tundi ja 7
päeva nädalas või vähemalt mõtetega töö ja
patsientide juures.
Viimastel aastatel on selle ürituse raames
toimunud ka jalgrattamatk „Tour de Veterinaire“. Tore on näha, kuidas selleks väga
püüdlikult valmistutakse. Osad kindlasti
alustavad treeningsõite juba märtsikuust, et
olla õigel ajal vastavas vormis. Osad putitavad ja määrivad vaarisade jalgrattaid, mis on
aastaid unustuse hõlmas seisnud. Tegemist
on poolsportliku reipa ettevõtmisega, millest
ei puudu ka üldhariv osa. Nimelt on korraldajad teinud tublit kodutööd ja rattateekond
kulgeb kohalikke vaatamisväärsusi ja ajaloolisi paiku väisates. Rattatuuri eestvedajal
Joel Jürissonil (muuseas, sõidab ise alati rivi
lõpus!) on iga peatuspaiga kohta lugu juurde rääkida. Seega, nagu selgub, pole need
iga-aastased kultuurikilomeetrid mõeldud
ainult treenitud kiiverpeadele, vaid kõigile,
kel tahtmist kaasa lüüa, sõltumata soost,
kehakaalust, vanusest, usulistest veendumustest ja kostüümist.
Ühel allakirjutanuist on rattatuuriga seonduvalt välja tuua isiklik kogemus. Jõudes viimati peetud suvepäevadel sõpradega pisut
enne rattatuuri algust starti ebatraditsioonilises spordirõivas, tervitas meid pealiku Priidu (loe: Priit Koppel) kõmisev bassihäälne
röögatus: „Kes selle loomaaia lahti lasi???“
Aga niipea, kui tuurikorraldajad mõistsid, et
auto järelkärult mahatõstetavad rattad polegi „Välgunool“ või „Nimbus 2000“, vaid kõigest linnaturistidele mõeldud tandemrattad,
löödi muiates käega – „mis sa hulludelt ikka
ootad!“ Pisukese kahtluse ja kaastundega
lubati veiderdajad siiski rajale.
Kohalikku külaellu tekitab taoline sündmus elevust ja tagab sooja vastuvõtu. Osad
kohalikest lehvitavad ja soovivad jõudu.

ÜHINGU TEGEMISED
Lahked inimesed pakuvad tee ääres peatujatele joogiks vett ja mõni korgib ka põuest
võetud õllepudeli lahti, et seda sõbraga
jagada. Muidugi ei puudu ka auhinnad lõpetajatele, mis on alati omanäolised – kas siis
midagi söödavat, joodavat või muud sellist,
mida saab kõigi teistega jagada.
Väga huvitavaks teeb ELÜ suvepäevad
asjaolu, et need toimuvad erinevates Eestimaa paikades, kuhu muidu ehk ei satukski.
Alati on toimumispaigaks looduskaunis koht
kuskil veekogu ääres, et saaks endid jahutada kas järves, meres või jões. On olnud
suvepäevi, kus järvekaldale oli püstitatud
eksootiline indiaanisaun, mis mahutas korraga lahedasti 10-15 leilinautlejat ja mille
muldpõrand kannatas virisemata ning jälgi
jätmata leiliruumi kaasa võetud tumedat õlut
või punast veinigi.
Kindlasti ei puudu ka sportlikud ühismängud. Neis saadakse teada nii mõndagi
iseendast või kolleegidest – kas siis nende
teadmistest, selgroolülide painduvusest või
hoopis jalgade kiirusest. Viimaste aastate

suvepäevadel on olnud „sportmängude“
osas lahedamalt hingamisruumi. Crocsi e
moodsa aja kalossiheites võistlemine ei
eelda tingimata eelnevat aastatepikkust treenimist ja väsimatut tehnika lihvimist. Võib ka
niisama šašlõkikuubikute mälumise vahepeal oma heite sooritada ja nosimist jätkata.
Heitetulemus on amatööridel üldjoontes
sama, mis ala harjutanutel või isegi parem.
Õhtu lõpetuseks on tantsuline tegevus,
kus saab lõpuni kulutatud veel reservis
olnud energiavaru. Hubase meelelahutuse
tarbeks on ikka mõni pillimängu oskav kolleeg kitarrigi kaasavõtmiseks pagasiruumi
pistnud.
Viimaste aastate suvepäevi iseloomustab ehk nö suurema mugavuse soov kui
varasemalt – ööbimised (niivõrd kuivõrd
keegi üldse ööbima jõuab) on majakestes
või numbritubades linade vahel, telgid ja
magamiskotid on jäänud märkamatult minevikku. Ehk peaks muutma ühe järgnevatest
suvepäevadest taaskord metsikuks ning
„ekstreemseks“ – elektrikerisega leilisauna
asemel indiaani- või suitsusaun, püstitaks
tõelise telklaagri, kamina asemele elav
lõke... noh, nii vahelduse mõttes ...?
Osades maakondades korraldatakse veel
eraldi maakondlikke loomaarstide suvepäevi, mis on meile traditsiooniks jäänud eelmisest sajandist. Aga kui sellest ettevõtmisest
jääb väheseks, siis loomaarstide suvepäevadele saavad tulla kõik kolleegid üle Eesti. Me
suhtleme ju igapäevaselt oma kolleegidega
ja võiksime omavahel üritusealast infot rohkem jagada, et osavõtt suurem saaks. Sest
seltsis on alati segasem!

Foto 2. Sportlane
vajab pidevat
turgutust
(foto: Piia Vilu)

Foto 3. „Loomaaed“
puhkamas
(foto: Piia Vilu)

Foto 5. Sobivaim
vahend kalamarja
söömiseks on
supilusikas
(foto: Priit Koppel)

Foto 4. Vabas vormis vestlusring (foto: Priit Koppel)
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Intervjuu Aasta loomaarsti ja elutöö auhinna
laureaadiga
Eesti Loomaarstide Ühing tunnustas Aasta
loomaarsti tiitliga kolleegi Madis Leivitsat
tema pühendumise eest metsloomade
meditsiinile ja meedias veterinaariast positiivse kuvandi loomise eest. Elutöö auhind
omistati Eesti Maaülikooli koduloomade
anatoomia dotsendile Enn Ernitsale pikaajalise panuse eest Eesti loomaarstiteaduse
arendamise, loomaarsti elukutse väärtustamise ja pühendunud töö eest.

kvaliteetse elukeskkonnata. Seega üritan
jõuda vaikselt sinnani, et loomaarst oleks
võimeline ka looduslikus keskkonnas elavat
faunat ravima ja mõistma elukeskkonna rolli
neist kõige vahetumalt sõltuvatele indiviididele. Metsloomade kliiniline abistamine on
hea algus tutvustamaks loomaarstidele seda
huvitavat maailma, mis eksisteerib klassikalise veterinaaria kõrval ja mõtestamaks nende
kahe ühisosa.

Aasta loomaarst Madis Leivits

2. Kuidas tekkis sügavam huvi metsloomade ja -lindude meditsiini vastu?
Eks ikka igat inimest mõjutab vanematelt
kaasa saadud geneetika, mida vormib kodune kasvatus. Mu suguvõsas küll pole ühtegi
loomaarsti, kuid isa on bioloog. Isa võttis
meid vennaga tihti tööle kaasa, õnneks polnud tollal veel arvuteid ja kontorites istumine ei olnud tavaline töörutiini osa. Seetõttu
olime palju väljas looduse keskel, kus saime
alati huvitavaid teadmisi selle toimimise
kohta. Tihti sattusid meile vigastatud või
orvuks jäänud metsloomad, keda üritasime
aidata parimal viisil, milleks toona suutelised
olime. Eredalt on meeles ka lambatapmised – isa tutvustas looma nülgimise käigus
meile erinevaid elundeid ja selgitas nende
funktsioone organismis. Eks sealt olegi see
looduse- ja loomapisik saadud, mida pole
suutnud senini välja ravida ja mis vist on
letaalse kuluga.

1. Kuidas hindate ise oma selleaastast
panust
Eesti
veterinaarmeditsiiniõppe
arengusse?
Kindlasti pole tunnustus saadud ühe aasta
töö eest, vaid pikema süsteemse tegutsemise tulemus. Samas tunnetan, et pole jõudnud endale seatud eesmärkideni, suuremad
erialased lahingud ja võidud on loodetavasti
alles ees. Seega tuli antud tunnustus kolleegidelt mulle väga suure üllatusena ja on tänu
sellele veelgi suurema tähtsusega. Ise pean
ma väga oluliseks tegevusi, mis lähendavad
loomaarste looduskeskkonnale ja elusloodusele. Kõik loomad, sh inimesed ja koduloomad, on tugevalt mõjutatud laiemast keskkonnast (ökosüsteemist) ja seal toimuvatest
protsessidest, seega tuleb vahel tulla nelja
seina vahelt välja ja kaeda, mis maailmas
tegelikult toimub. Pole ju võimalik saavutada
ühegi individuaalse looma tervist ilma talle
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3. Mis pakub elus rõõmu Maaülikooli õppejõu ja doktorandina tegutsemise kõrval?
Rõõmu pakuvad päris mitmed asjad. Kindlasti esikohal on pere, kaasa Lidia, 2-aastane
tütar ja septembris sündinud poeg. Laste
kasvamine ja nende arendamine on väga
vahva ning loodan, et ka neile hakkab loomadest ja loodusest hoolimise pisik külge.
Samas, olles noor, on tööd palju ning aega
toimetamiste ja pere kõrvalt hobide tarvis
napib. Minu kõige suurem hobi on üks vana
talu Põlvamaal metsa sees, kus on mõistetavalt alati tegemist; samas on alati väga
mõnus teha jalutuskäik metsa või siis lihtsalt
nautida sõpradega sauna.

VARIA
Elutöö auhinna laureaat dotsent
Enn Ernits

1. Kuidas hindate ise oma elukestnud
panust
Eesti
veterinaarmeditsiiniõppe
arengusse?
Mõistagi on kätte jõudnud aeg, mil enamik
(vaimu)vilja peaks olema salvedesse talletatud ja on asutud kokkuvõtteid tegema. ELÜ
hinnang on kahtlemata väga kõrge. Seetõttu
on mul suur heameel ja sügav tänutunne
elutöö auhinna määramise pärast. Ma ei
tea, millistele kriteeriumidele toetuti, kuid
tahaksin uskuda, et arvestati kogu mu senist
tegevust, mitte üksnes veterinaarmeditsiini
(peamiselt anatoomia) õpetamise vallas.

Mulle tundub, et praeguses isiksusekeskses
postmodernses ühiskonnas ületähtsustatakse enesehinnangut. Küsin küll vahetevahel
ise ka üliõpilastelt, kuidas nad oma testi
tulemuslikkust hindavad. Vastusest saab
vaid teada, kas isik hindab end suhteliselt
objektiivselt, mida juhtub harva, või hindab
end üle või alla; osa inimesi ei oska või ei
taha midagi arvata. Praegusel juhul ma liigitaksin ennastki viimaste hulka ja toetuksin
põhiliselt teiste arvamusele. Olen suurema
osa oma elust töötanud hariduse ja teaduse
vallas ning üritanud anatoomiaga tegeldes
luua Eesti veterinaarmeditsiinile terminoloogilist ja sisulist vundamenti. Ladinakeelse
nomenklatuuri õpetamisega on ehitatud silda ühenduseks ülejäänud maailmaga. Eestikeelse terminoloogia rakendamise eesmärk
on valdkonnale kindla aluse rajamisele lisaks
tugevdada ka rahvuslikku identiteeti.
2. Kuidas tekkis sügavam huvi koduloomade anatoomia vastu?
Ema on tagantjärele korduvalt ütelnud, et
minust pidigi saama anatoom, sest juba
poisikesena olin vist V. Obrutševi ulmeraamatu „Sannikovi maa“ mõjul teinud rästiku
skeletist enda meelest säilimist vääriva
eksponaadi. Tegelikult oli nooruses mitmeti
tõlgendatavaid huvisid üsna palju.
Usun, et suur osakaal mu elus on olnud
juhuslikkusel, kuigi tean, et juhuslikkus ja
paratamatus on dialektilises seoses. Kuna
praktilise loomaarsti amet mulle ei istunud
ja miski kiskus teaduse poole, otsisin Tõstamaa sovhoosis sundaega töötades endale
midagi sobivamat. Kui rääkisin oma kavatsustest kolleeg Tõnis Kapstale, teadis ta

Foto 1. Elutöö auhinna annab dotsent Enn Ernitsale üle ELÜ president Priit Koppel (foto: Tiina Kivisäkk)
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öelda, et Türi sovhoostehnikumis vajatavat
veterinaarainete õpetajat. Kohapeal selgus,
et just anatoomia ja füsioloogia õpetaja oli
siirdunud äsja pensionile. Võtsin töökoha
vastu ning hakkasin õpetama anatoomiat ja
füsioloogiat (see moodustas ühe õppeaine)
nii tehnikumi kui ka loomakasvatuskooli
õpilastele ning viimastele lisaks ka veterinaariaaluseid.
Hiljem siirdusin Tooma katsebaasi kaudu
Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse. Möödus 10 aastat, ent siis avanes taas võimalus
suunduda anatoomia radadele. Dots Valentina Kärner oli just läinud pensionile ning kolleeg Toivo Suuroja soovitas mind dots Paul
Saksale. Olin juba kaks korda ära öelnud
kliiniliste ainete õppejõu kohast. Arvasin, et
anatoomia mulle sobib. Distsipliin meelitab
esmajoones ladinakeelse terminoloogiaga
ja nomenklatuuri üsna arenenud süsteemsusega. Luud pakkusid ka mõningast huvi.
Loomaarstile vajalik deskriptiivanatoomia
pole iseenesest küll nii huvitav kui näiteks
võrdlev anatoomia, milles ilmneb ka ajalooline (evolutsiooniline) aspekt. Olen koduloomade anatoomiale seni siiski truuks jäänud.
Tundsin õpetamise algusest peale
ühelt poolt vajadust eestikeelse anatoomia
õppekirjanduse järele, teisalt aga pakitsevat
soovi ise raamatuid kirjutada. Nii sündisid
koostöös kolleegidega arvukad õpivahendid
ja viimaks ka riigi poolt doteeritud anatoomiaõpik.
3. Mis pakub elus rõõmu Maaülikooli õppejõu ja teadlasena töötamise kõrval?
Loomulikult minu hobid. Ma tunnen end
suurepäraselt nii keeleteadlaste kui ka folkloristide ja muinastaideuurijate üritustel. Olen
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mitmes teadusharus põnevaid probleeme
leidnud ja neid uurinud; seejuures pole ma
uurimistulemusi vaka all hoidnud. Alati on
hea meel, kui enda sulest ilmub mõni raamat
või artikkel, kas või üpris tagasihoidlikki, nt
mõni kodu-uurimuslik lugu koduvalla häälekandjas. Kõige südamelähedasem on kahtlemata olnud keeleteadus, eriti meie lähemad
sugulaskeeled. Rõõmustab, et olen viimastel
aastatel selles vallas saanud teha veidi
palgatöödki, nimelt peatselt ilmuva Eesti
kohanimede leksikoni paarisaja märksõna
koostajana. Olen õnnelik, et TA Emakeele
Selts valis mu tänavu auliikmeks ja andis
võimaluse valiku seni avaldatud keeleartiklitest vormida mahukaks kogumikuks. Tore
on meenutada koos abikaasa Tiiuga käidud
ekspeditsioone vadjalaste, isurite, vepslaste
ja karjalaste juurde. Suurepäraseid elamusi
olen elu jooksul saanud esperantost, seda
nii teise poole leidmisel, kui ka kirjavahetuses välismaa huvilistega, samuti tehiskeelte
ajaloo uurimisel.
Rõõmsaid hetki ja rahuldust on pakkunud
Eesti Muinastaideseltsi üritused (ekskursioonid, aastakoosolekud, konverentsid jm) ja
asjaomane uurimistöö. Paraku on praegusel
pragmaatilisel ajastul pidanud tagaplaanile
jääma veterinaarmeditsiini põnev ajalugu,
mille vallas ju omandasin mõlemad teaduskraadid ja koostasin kolleegide abiga
loomaarstiteaduskonna mahuka ajaloo. Est
quoque cunctarum novitas carissima rerum
– uudsus on kõige õnnestavam asi. Olgu
intervjuu lõpetuseks öeldud, et tunnen alati
siirast rõõmu ka pereliikmete, sõprade ja
kolleegide edusammudest.
Intervjueeris Kerli Mõtus

VARIA

Ülevaade 2015. a erakorralise veterinaarmeditsiini ja intensiivravi sümpoosionist
Valentina Tiškina
EMÜ VLI väikeloomakliinik
Mul avanes tänu õnnele ja väga headele
sponsoritele võimalus osa võtta selleaastasest rahvusvahelisest erakorralise veterinaarmeditsiini ja intensiivravi sümpoosionist
(International Veterinary Emergency and
Critical Care Symposium, IVECCS), mis leidis aset Washingtonis, Marylandi osariigis.
IVECCSi näol on tegemist iga-aastase sündmusega, mis toimub Ameerika Ühendriikide
erinevates linnades ja selle eesmärgiks on
tuua loomaarstide ja loomaarsti abilisteni
uusim informatsioon erakorralise meditsiini ja
intensiivravi valdkonnas. Üritust korraldavad
kolm peamist Ameerika Ühendriikide erakorralise veterinaarmeditsiini ja intensiivravi
valdkonna loomaarste ja nende abilisi koondavat ühingut, mille esitlemisel piirdun nende
lühendite ja ingliskeelsete nimedega: VECCS
(The Veterinary Emergency and Critical Care
Society), ACVECC (American College of
Veterinary Emergency and Critical Care) ning
AVECCT (Academy of Veterinary Emergency
and Critical Care for Technicians). Gaylordi
konverentsikeskuses toimunud ürituse mitmest tuhandest osavõtjast moodustasidki
enamuse ameeriklased, nendele järgnesid
põhjanaabrid kanadalased. Euroopa riikide
esindajaid oli kordades vähem.
Kuigi konverentsi ametlik teema keskendus hingamissüsteemi erakorralisele
meditsiinile, oli loenguteemade valik väga
mitmekesine ja lai. Lisaks loengute kuulamisele oli võimalik osaleda nö „kuivades“
ja „märgades“ töötubades (ingl dry and wet
workshop) ja interaktiivsetes treeningsessioonides. Valdkonnad, millest esmaabi ja
intensiivravi vaatevinklist peamiselt kõneldi,
olid
hingamissüsteem,
vedelikteraapia,
toksikoloogia ja traumatoloogia. Konverentsil toimus ka suurlooma sektsioon,
samuti oli ühel päeval võimalik osaleda
eksootiliste loomade ravi käsitlevates loen-

Foto 1. Mitme organisatsiooni koostöös korraldatud IVECCSi sümpoosioni ametlik sümboolika
(foto: Valentina Tiškina)

gutes. Üllatavalt palju loenguid peeti kliiniku
organisatoorse töö korraldamisest: alates
esmaabipraksisele korraliku „vundamendi“
loomisest kuni selleni, millist inimest palgata
erakorralise meditsiini osakonda ja kuidas
hoida teda rahuloleva ja motiveerituna.
Samuti olid eraldi sektsioonid mõeldud just
loomaarsti abilistele, kus käsitletud teemad
olid mitmekülgsed ning üles ehitatud just
nende vaatenurgast lähtuvalt.
Loengute ülesehitus ja lektorite teemakäsitlus olid küll erinevad, kuid väga positiivne
oli see, et peaaegu 100% neist baseerusid
hetke värskeimatel avaldatud uurimistöödel.
Vaatamata sellele ei saadud mõningates
valdkondades lõplikku selgust: näiteks
jätkub diskussioon kolloidide kasutamisest
esmaabis või intravenoosse lipiidse emulsiooni kasutamisest intoksikatsioonide ravis.
Konverentsi peaaegu kõigis loengutes
jäi kõlama meeskonna ettevalmistuse ja
koostöö olulisus esmaabi olukordades.
Võimaldamaks patsiendile algusest peale parimat ravi peavad kliinikud olema
korralikult valmistunud – alates sellest, et
kliiniku vastuvõttudes on kasutusel nn triaažikaardid. Triaažikaardid kujutavad endast
lamineeritud tabeleid, millel on markeeritud
patsiendi seisundi erinevad kategooriad ja
nendesse klassifitseerimise juhised. Patsiendi seisundi klassifitseerimine toimub
kolme faktori hindamise kaudu: hingamis- ja

Foto 2. Gaylordi
suursuguses
konverentsikeskuses peeti
21. IVECCSi
sümpoosion
(foto: Valentina
Tiškina)
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südameveresoonkonna süsteemi olukord
ning neuroloogiline seisund. Vastavalt patsiendile omistatud kategooriale toimub ka
loomade vastuvõtu järjekorra määramine.
Triaaži teostamine on oluline erakorralises
vastuvõtus, sest aitab hinnata looma kliinilist
seisundit ja määratleda, milliste patsientide
vastuvõtt on prioriteetne. Looma esmase
läbivaatuse ja triaaži põhjal kategoriseerimise teostab loomaarsti abiline või isegi
registraator, misjärel võetakse ühendust
loomaarstiga ning antakse teada, kas loom
tuleb võtta vastu 5 minuti või paari tunni
jooksul. Siinkohal mainin, et Põhja-Ameerika erakorralise meditsiini ja intensiivravi
kliinikutes töötavad abilised on saanud
spetsiifilise hariduse ning nende teadmised
ja praktilised oskused kindlustavad looma
erakorralise seisundi õige hindamise. Kliinikute esmaabivastuvõtud on loomale kiiresti
vajaliku abi tagamiseks vastavalt varustatud:
käepärast on nii hapnik kui ka esmaabikast,
mis sisaldab eksklusiivset esmaabi varustust ja ravimeid. Väga oluliseks peetakse
kliinikutes ka nö „kuiva trenni“ ehk rutiinsete
õppuste korraldamist, et arendada praktilisi
oskusi ja parandada meeskonnasisest suhtlemist ning omavahelist koostööd.
Meeldiv oli tõdeda, et ookeanitaguseid
anesteesia ja kirurgia baastõdesid on rakendatud ka EMÜ väikeloomakliinikus. Kui kirurgide ja kliiniku meeskonna tahe ja oskused
keerulisemate operatsioonide teostamiseks
on Eestis olemas, siis paraku ei pruugi omanike finantsvõimekus alati võimaldada nende
menetluste läbiviimist.
Sümpoosioni ettekannetes pöörati suurt
tähelepanu ka erakorralises meditsiinis olulistele aspektidele nagu vedelikteraapia ja
patsientide söötmine. Kui vedelikteraapia
valdkonnas jätkub arutelu selles osas, millal,
mida ja kas üldse kasutada, siis söötmise
poolelt on hetketendents selline, et looma
tuleks hakata söötma niipea kui tema seisund
seda võimaldab. Väga palju rõhutati varajase
enteraalse söötmise (ingl early enteral nutrition) olulisust. Nii kriitilises seisundis kui ka
postoperatiivsetele patsientidele oli varajane
söötmissondi paigaldamine oluline, sest
uuringud on näidanud, et muutused soolestiku rakutasandil võivad tekkida juba 12–24
tunni jooksul pärast organismi nõrgestatud
seisundi tekkimist. Samuti peetakse seda
oluliseks endotoksiinide tekkimise ja bakterite translokalisatsiooni vältimiseks.
Kuna konverentsil esitatud loengute hulk
oli suur ja mitmekesine, siis neist osavõtmiseks valiku tegemine ei olnud lihtsamate killast. Lisaks juba eelpool mainitud teemadele
oli loenguid erakorralisest kirurgilisest ravist
ja anesteesiast, traumadest, anafülaktilisest
šokist, neuroloogiast ja mitmetest teistest
valdkondadest. Väga suurt tähelepanu pöörasin vedelikteraapia ja söötmisega seotud

28

Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 4 • 2015

loengutele, sest leidsin, et need kaks teemat
omavad väga olulist rolli loomade kriitilisest
seisundist väljatoomises ja edasises tervistumises. Samuti olin väga huvitatud toksikoloogia loengutest, milles lisaks tavapärastele
toksikoosidele ning nende ravile anti ääretult
huvitav ülevaade kogemustest alkoholi või
mõne narkootilise aine mõju all oleva looma
menetlemisest.
Paralleelselt loengutele toimus ka konverentside puhul tavapärane ettevõtete
näitus, mis oma kvaliteedilt jäi paraku alla
nii mõnelegi Euroopa konverentsil nähtule.
Rohkem oli märgata erinevate aparaatide ja
instrumentide firmade esindajaid. Ravimi- ja
loomatoidufirmad ning ülikoolide esindused
moodustasid väiksema osa.
Uutest ravimitest, mis hetkel Ameerika Ühendriike vallutamas on, jäi enim
kõlama uus süstitav buprenorfiini sisaldav
preparaat.. Tegemist on ravimiga kasside
postoperatiivse valu leevendamiseks. Eriliseks muudab buprenorfiini asjaolu, et selle
toimeaeg on 24 tundi ning seda võib kasutada kuni 3 päeva pärast operatsiooni. Paljud
lektorid jagasid ravimi kasutamisega haigusjuhtumite menetlemisel saadud positiivseid
tulemusi. Seega jääme ootama, millal antud
preparaat meie turule saabub.
Põhja-Ameerika veterinaariaturule on
peagi tulemas ka mitmesugused hemostaatilised vahendid (geelid, pulbrid jne), mis
vähemalt esmapilgul tunduvad mõningates
olukordades olevat näidustatud tänu oma
kiirele toimele. Loodetavasti leiavad need
veterinaarias üha enam rakendamist. Lisaks
köitis tähelepanu uus puuvillalaadne toode, mis inglise keeles kannab nime borate
based biological glass. See on mõeldud raskete haavade raviks, sest omab nii antibakteriaalset kui ka angiogeenset toimet ja oma
struktuuri tõttu on see hõlpsasti kahjustunud
alale kantav. Toodet reklaamitakse kui odavamat alternatiivi korduvatele sidumistele ja
pikaajalisele haavaravile, rõhutades paljude
haigusjuhtude tootest tulenevaid positiivseid tulemusi.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et tegemist oli
väga kõrgetasemelise konverentsiga ja seal
ettekantud teemad olid küllaltki mitmekesised. Sain taaskord kinnitust, kui olulist rolli
mängib veterinaarias erakorraline abi ning
kui palju selle osutamise ajal tehtud otsused mõjutavad loomade edasist käekäiku.
Vaatamata sellele, et konverentsi peetakse
Eestist kaugel, leian, et loomaarstid, kellel
on sügavam huvi erakorralise meditsiini ja
intensiivravi vastu, saaksid sellest osa võttes
vägagi meeldejääva ja hariva kogemuse.
Lõpetuseks tahaksin veel kord tänada
oma sponsoreid Royal Canin Eestit, Dimediumi ja Zoovetvaru, tänu kellele sain sellest
meeldejäävast ja huvitavast konverentsist
osa võtta.
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Loomade parasitaarhaiguste uurimise ajaloost
Toivo Järvis
EMÜ VLI veterinaaria alusteaduste ja populatsioonimeditsiini osakond
Referaat J. Blancou artiklist „Les anciennes
méthodes de surveillance et de contrôle des
maladies parasitaires des animaux“. Esitatu paremaks mõistmiseks on teksti lisatud
mõningaid aastaarve, eesnimede algustähti, parasiitide nimetusi, selgitusi ja illustratsioone.
Sissejuhatuseks
Parasitaarhaigused olid esimeste haiguste
seas, mida kirjeldasid endisaegsed autorid.
Kreeka sõna parasitos tähendas „külalist,
kes on kutsutud einestama“. See eriline
tähelepanu tulenes ilmselt asjaolust, et vastupidiselt mikroobidele olid paljud parasiidid
palja silmaga nähtavad. Aga see on ka kõik.
Nagu ka bakteriaalsete haiguste puhul, ei
olnud kerge leida seost parasitaarse nakkuse põhjuse ja tagajärje vahel ning veel
vähem eemaldada see tagajärg või põhjus.
Kui vanadel aegadel uuriti ühest küljest
haigussümptomeid ja teiselt poolt parasiite,
leiti tihti valed seosed nende kahe uurimistulemuse vahel. Seepärast on parasitaarhaiguste uurimise ajaloos nii palju etteruttamist
nende etioloogia ja profülaktika osas ning
samal ajal ka fantaasiarikkaid kinnitusi ja
soovitusi.
I peatükk. Parasiitide diagnoosimisest
1. Välisparasiidid (vt ELR, 2014, nr 2)
2. Siseparasiidid (vt ELR, 2015, nr 1)
II peatükk. Parasitaarhaigused
1. Kliiniline diagnostika
Parasitaarhaiguste korral tõvetunnuslikud
sümptomid sageli puuduvad. Siiski olid
antiikrahvad arendanud spetsiifilisi äratundmismeetodeid mõnede parasiitidega nakatumise puhul.
Loomadel vähetuntud paelusstõbede
sümptomeid on Hippokrates (460-370 eKr)
kirjeldanud inimestel. Ta on toonitanud haige väsimust, „sest uss võtab ühe osa ainest,
mis on kõhtu viidud“, ja kirjeldab ussi väljumist: „Patsient oksendab aeg-ajalt, roojab,
see on midagi sarnast kõrvitsaseemnetega“.
Paeluslaste (Taeniidae) vastsed sigadel olid
kreeklased juba avastanud keelt uurides.
Keelelihastes olevate vastsete komplemist
elus loomal, kelle suu hoitakse lahti, on kirjeldatud 380. eKr Vana-Kreeka kirjaniku Aristophanese (446-386 eKr) komöödias „Ratsanikud“ (Hippeis, 424 eKr) järgmiselt: „Jupiteri nimel! Paneme talle, nagu teevad kokad,
ühe vaia lõugade vahele, sikutades ta keele
välja. Vaatame hoolikalt irvakil mokkade

vahele, kas ta on „pidalitõbine““. Aristoteles
(384-322 eKr) arvas „pidalitõbiseid“ sigu ära
tundvat ka elusana, kui nende kitkutud turjaharjased olid verised või kui tagajäsemed
värisesid. 18. saj oli ka teisi diagnoosimismeetodeid, nt anda sigadele läätsesid (söövad neid ainult siis, kui on „pidalitõbised“),
katsuda nende kärssa (juhul, kui loomal on
parasiidid, on kärss tundlik) või kuulata nende kisa (haigetel kähisev).
Mesopotaamlased ja seejärel ka egiptlased on kirjeldanud kusepõie skistosomoosi
(vereimiusstõve) sümptomeid (hematuuria)
isegi siis, kui nad ei näinud parasiiti ennast.
Alalõuaalune turse, mis iseloomustab
lammaste fastsioloosi (foto 1), on üks väheseid haigusi, mida ei märgita antiikajal, on
aga kirjeldatud 18. saj lõpus P. di Crescensi
poolt järgmiselt: „Kroonilise fastsioloosi
korral on tursed kurgu piirkonnas, kõhu all ja
silmalaugudel“. Inglise õpetlane A. Fitzherbert (1470–1538) seostab 1523. a vastsete
olemasolu lammaste maksas tigude esinemisega karjamaal ja tunneb haiguse ära tänu
lammaste pruuni-valgetriibulisele konjunktiivile, turselisele ja kahvatule nahale ning
lahtitulnud villale. Lahangul põhineb tema
diagnoos parasiitide leiul: „Maksas leitakse
väikeseid lestakalakujulisi elusolendeid,
sõlmjaid moodustisi ja valget ollust“.
Ebersi papüüruse (u 1500 eKr) järgi oli
juba Egiptuses tuntud kehvveresus, mida
seostati ümarussidega (Ancylostoma duodenale). Mitmed Kreeka autorid on kirjeldanud naaskelsabaliste (Oxyurida) tabanduse
sümptomeid inimestel. Hippokrates märgib
koolikute, liigesevalu ja tursete seost inimese sooleparasiitidega. Kreeka arst Aígina
Paulos (u 625–u 690) kirjeldab, et „kui lastel

Foto 1. Krooniline fastsioloos lambal (https://forflukessake.wordpress.com/tag/bottle-jaw/)
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 4 • 2015

29

VARIA

A

B

Foto 2. Kargtaudis täkk: A – nn taalerlaik nahal (http://www.aht.org.uk/skins/Default/pdfs/DefraAprJun11_Focus2.pdf); B – suguelundite turse (http://www.qldhorsecouncil.com/QldHorseCouncil/media/
QHC-Portal/Notifiable%20Diseases/Dourine.pdf)

on oksüuurised (linaluu-uss Enterobius
vermicularis), siis nad karjuvad ja krigistavad une ajal hambaid“. Loomade puhul on
kliinilised kirjeldused harvemad. Aristoteles
(384–322 eKr) juhib tähelepanu sellele, et
parasiitidega koertele meeldib süüa noort
rohelist nisu. Kreeka filosoofi Hierocles’e jt
järgi tekitab maokiinide vastsete parasiteerimine hobustel või ka teistel liikidel „värisemist ja sügelust“. Columella (1. saj) väidab,
et hobustel kaasnevad solkmete tabandusega koolikud, valulik pakitsus ja kõhnumine.
Chiron’i järgi parasiitidest tabandunud veoloom „keerab ennast palju, viskub maha, hirnub valust, ei söö ega joo, tal on palavik ...“.
Tardif ja Phoebus kirjeldavad keskajal röövlindude siseparasitismi sümptomeid nagu
öised häälitsused, sulgede väljalangemine
kõhult, kokkusurutud küünised jm. Araablased Abu Bakr ja Ibn al-Awwam kirjeldavad
12. saj kargtaudi tunnuseid täkul (eesnaha

turse, mustjad ketud kürval) ja märal (häbemeturse, tupe limaskesta kollakas värvus).
Salamielha oli üks esimesi eurooplasi, kes
kirjeldas 1290. a selle haiguse korral esinevaid nahamuutusi nimetusega „d’alvaraz“
(foto 2).
2. Haigusteke
Uskumus, et mõnede elusolendite, eriti
parasiitide, põlvkond võib tekkida spontaanselt, lükati ümber alles pärast L. Pasteuri töid
19. saj lõpus. Seetõttu ei ole üllatav leida
palju näiteid taolistest uskumustest, kus kirjeldatakse erinevate parasiitide iseeneslikku
ilmumist. Ajurveedas on kirjas, et ussid (20
liiki) sünnivad inimese halva hügieeni ja
väärtoitumise tagajärjel. Piiblitekstid hoiatavad „kirpude, kärbeste ja sääskede eest,
kes sünnivad needuse põllul“. Hippokrates
kirjeldab ussnugiliste paljunemist nii: „ümarussid teevad väikeseid, aga paeluss ei tee

Foto 3. Pidalitõbised (u 1895) (https://en.wikipedia.org/wiki/Leprosy)
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Foto 4. Sügelistõbi inimesel: A – nahamuutused (https://en.wikipedia.org/wiki/Scabies); B – süüdiklestsügelised (sarkoptoos) AIDS’i haigel (https://en.wikipedia.org/wiki/Scabies)

väikeseid, ta katkeb“. Ta arvas ka, et paeluss
„läheb lapsesse, kes on veel ema üsas“.
See muidugi ei seleta ema nakatumist.
Kreeklane Plutarchos (46–120) ja roomlane
Aelianus (175–235) arvasid, et „pidalitõbiste“ loomade lihakehi on ohtlik tarbida, kuna
need annavad inimesele tõbe edasi (foto 3).
Egiptlaste arvates andis seda haigust edasi
emise piim. Aristotelese järgi „sündisid kirbud roiskumisest ja arenesid kohtades, kus
oli kuivanud mustust“. Ta oli märganud, et
kirbud produtseerivad nukke, ja mõtles, et
„nendest ei sünni midagi muud, sest nad
tulevad koevedelikust, mis väljub loomade
nahast“. See arvamus on tõendiks, et ta ei
jälginud nukkude koorumist. Ka arvas Aristoteles, et puugid „sünnivad rohus“, mis on
tõepärane, ent puudulik tähelepanek. Galenos (129–199) väljendas arvamust, et „inimeste sügelised tulenevad mustast sapist
ehk melanhoolsest vedelikust“, Absyrtus
– nahast väljuvast vedelikust, Hierocles –
kõhnumisest, Theomnestus – vere roiskumisest. Pliniuse (23–79) järgi „sünnivad sääsed
hapuks läinud vedelikest“. Vergilius (70–19
eKr), seejärel Columella (4–u 70) seostasid
lammaste sügelisi „külmade vihmade, härmatise, kriimustuste ja alasöötmisega“.
Inimeste sügelisi Sevillas kirjeldas Araabia arst Ibn Zuhr ehk Avenzoar (1094–1162),
aga „acareus’e“ (lest, ilmselt Sarcoptes
scabiei) olemasolu oli täheldanud juba
varem M. ibn Jarir al-Tabari (839–925) või
isegi juba aastal 610 hiinlane Chao YuanFang. Tundub, et üks autor, kes kinnitas, et
„acareus“ põhjustab kärntõbe, oli Hildegard,
Bingeni abtiss. „Physica’s“, mis anti välja
1149. a, nimetab ta „surren’iks“ üht väga väikest looma, kes närib inimese nahka (foto 4).
Keskajal oli parasitaarhaiguste etioloogia
tihti tundmata või vähemtuntud kui antiikajal. Näiteks lammaste tsönuroosi korral peab
J. de Brye (1379) süüdlaseks päikest, „sest
see torkab oma kiirtega talledele ajju ja tekitab neile ühe imelise haiguse, mida kutsutakse „avertin“, mis tekitab neil ringliikumist,
millest nad kaotavad aru, lähevad hulluks

ja „surevad“ mitu korda“. Hippokrates aga
seostas seda haigust paelussi Taenia vastsetega. Haiguspõhjuste osas oli suur segadus
kuni 19. sajandini. Kui Hauptmann 1657. a
kirjeldas uuesti ja joonistas (ehkki halvasti)
Sarcoptes scabiei’d sügelistõve tekitajana,
siis hiljem saabus aeg, mil tõve põhjuseks
peeti „soolaste ja kibedate koemahlade põletikku“ (Hastfer), „väsimust, palavust ja nälga“
(Daubenton) või väljaheidete kinnijäämist ja
vere paksust (Gibson, 1720; Chabert, 1782).
Tuli oodata, kuni Walz osutas „acareus’ele“
kui lammaste sügeliste põhjustajale (1809),
Gohier nimetas seda ka hobuste sügeliste
põhjustajana (1812) ning Renucci inimeste
sügeliste põhjustajana (1834).
Palju paremini ei tuntud ka siseparasitooside etioloogiat. Harvey (1651), Malpighi,
Swammerdam ja Redi (1626–1697) deklareerisid, et „kõik elav saab alguse munast“.
Andry (1658–1742) järgi sünnivad ussid
inimese ja loomade kehas seemne abil, mis
sinna siseneb ja mille sees nad kinni on.
Prantslane Ph. Chabert (1737–1814), kes on
küll tuntud kui üks veterinaarparasitoloogia rajajaid, sõnas veel 1782. a nördinult,
et „usside päritolu loomade kehas on üks
mõistatus, mis tõenäoliselt jääb selleks veel
kauaks“. 1793. a kirjeldas taanlane P.C. Abildgaard ühel haugil Diphyllobothrium latum’i
plerotserkoide ehk nakkusvõimelisi vastseid.
1898. a tõestas Loos Ancylostoma duodenale võime tungida organismi läbi naha.
Antiikaja autorid ei osutanud oma kirjutistes sageli sellele, kes olid vastuvõtlikud
loomaliigid. Aristoteles on kirjeldanud
inimeste kirpe, märkides, et naised on
vastuvõtlikumad kui mehed. Ta on ka öelnud, et tabanduda võivad kõik karvased ja
sulelised loomad, v.a eesel, lammas ja kits.
Sama autor märgib puuke veistel, sigadel,
lammastel, kitsedel ja koertel (kellel olevat
eriline liik) ning väidab, et eeslil ei ole neid
kunagi. Sügelistõbe hobustel, veistel, koertel ja eriti lammastel on märkinud mitmed
Araabia autorid. Samuti on kirjeldatud sügelishaigeid kaameleid ja elevante. Chabert
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kirjeldas 1783. a sügelistõbe ahvil. Aristotelese järgi võis teeniate vastseid olla „ainult
sigadel ja mitte kunagi imevatel põrsastel“.
NB! Peenekaelaline tsüstitserk (Cysticercus
tenuicollis) areneb nakkusvõimeliseks 1–3
kuuga, seatang (Cysticercus cellulosae) 2–4
kuuga. Hippokrates, kes oli kirjeldanud kopsu hüdatidoosi (ehhinokokkoosi) inimesel,
võrdles seda veiste ja sigade tabandusega:
„põhimõtteliselt on neljajalgsetel kopsus
kasvajaid, mille sees on vesi ...“. Plinius kirjutas, et „egiptlased, süürlased ja sitsiillased
on sooleusse täis, aga kreeklased ja früügialased on täiesti vabad“. Chabert (1782)
täpsustas, et „väike maksakaan on veistel,
lammastel ja hobustel, aga ei ole koeral ega
seal“.
3. Nakatumisviisid
Nakatumisviisid parasiitidega tunduvad olevat tundmatud kuni 19. sajandini, v.a sügeliste ja kargtaudi korral.
Vaatamata sellele, et inimeste ja loomade sügeliste tekitajaid acareus’i Euroopas
enne keskaega ei kirjeldatud, oli selle parasitaarhaiguse nakkuslik iseloom tuntud juba
kaugel antiikajal. Eespool on mainitud (vt I
peatükk), et egiptlased peletasid Moosese
selleks, et vältida sügeliste levikut nende
territooriumil. Kreeklane K. Galenos (129–u
200) teadis samuti inimeste sügeliste nakkavusest. Rooma autorid, vaatamata sellele,
et nad nägid sügelistõve põhjustena väga
erinevaid olluseid, ütlesid samuti, et haigus
on nakkav. Columella (4–u 70) on kirjutanud,
et „see haigus tuleb koheselt käsile võtta,
eriti seetõttu, et uted on vastuvõtlikumad“.
Juvenal’i järgi „piisab ühest sügelishaigest

seast, et kogu kari sureb“. Faliscus on kindel,
et „kohe, kui kari läheb kärna, tuleb ohverdada koer, kes on esimesena tabandunud,
et hoida ära karja traagilist nakatumist“.
Lammaste pügamist kui üht võimalust sügelisi levitada on maininud Calpurius, samas
väidab Faliscus ekslikult, et edasiandmise
allikaks on veri. Charlemagne ehk Charles
I (Frangi kuningas 797–814) täpsustas,
et sügelishaige hobuse liha ei tohi süüa.
Araablased vaatlesid kaamelite nakatumist
sügelistesse ja olid seisukohal, et „kui üks
kaamel tuleb veetma aega teiste haigete
kaamelite juurde, nad annavad talle haiguse“. Albert Suur, seejärel Itaalia veterinaar
L. Rusio (Rusius) kuulutasid 13. saj nende
hobuste nakatumise riski, kes olid sügelishaigete hobuste tallis või keda hooldati
samade esemetega.
Kargtaudi allikaks pidasid araablased
mära „sest ta oli süüdi mürgises ja pahaloomulises auramises oma suguelunditest“,
täkk oli lihtsalt ohver. Nad kasutasid terve
mära paaritamist haige täkuga kui diagnoosi- ja ravimeetodit.
Huvitaval kombel selgusid suuremate
(varustamata silmaga nähtavate) parasiitide
leviku viisid alles palju hiljem. Siinkohal peab
ütlema, et mõnede parasiitide elutsüklite
keerukus vajab süvavaatlusi ja uurimisriistu
(luup, mikroskoop), mida tol ajal ei olnud.
Vaidlusi on alati olnud põhjuste üle, miks
antiikrahvad kehtestasid sealiha tarbimise
keelu. Kas see oli hügieenilistel põhjustel
seotud nakatumisvõimalusega „pidalitõbise“ või keeritsusstõves sea liha söömisel?
Mõned autorid toetavad seda hüpoteesi,
teised jällegi lükkavad selle täiesti kõrvale.

Foto 5. Imilestsügelised (psoroptoos) lambal (http://www.elpatagondomingo.cl/?p=43936)
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Reinach kirjutab 1909. aastal: „Söömiskeelu
hügienistlik seletus peab olema vaadeldud
kui teadmatuse tunnus ... Kui juudid ei söö
sealiha, on see sellepärast, et nende kaugetel esivanematel oli viis- või kuustuhat
aastat tagasi tootemiks metssiga“. Moule’
järgi ei tarbinud kreeklased „pidalitõbise“
sea liha sellepärast, et see oli pehme ja
vesine. Hippokrates ja Aristoteles kirjeldasid teenia täiskasvanud isendit inimesel ja
põiekesi (vastseid) sealihas. 1560. a kirjeldas
M. Augusti ühte haigust (ilmselt lihasetsüstitserkoosi) ja täpsustas, et tabandunud
sigade liha on ohtlik tarbida. Siiski püsis
peaaegu üldine teadmatus sellest, et „pidalitõbiste“ sigade liha võiks nakatada, 19.
sajandini, sest prantslane F. Rosier kirjutab
oma mitmeköitelises teoses „Cours complet
d’agriculture ...“ (1781–1805), et „pidalitõbiste“ sigade liha on maitsetu ja konsistentsita,
aga ei ole mingil viisil ohtlik inimesele ...“.
Tuli oodata 1855. aastani, mil Saksa helmintoloog F. Küchenmeister (1821–1890)
koostöös Haubneriga tõestas lõplikult sea
lihasetsüstitsergi (inimese nookpaelussi
Taenia solium’i vastsevorm) võimaliku
edasikandumise loomalt inimesele. Selleks
ei kõhelnud nad katseliselt nakatada kahte
surmamõistetut.
Väikese maksakaani (nüüd väikese ebamaksakaani) arenemistsükkel selgitati alles
20. sajandil. Aga kahte elementi hariliku
(suure) maksakaani arengus kahtlustati juba
palju varem. Selleks olid esiteks „taimed,
mis kasvasid soodes ja mille peale kinnitusid nakkust põhjustavad elemendid“ (J. de
Brye, 1397). Teiseks seostati tigude olemasolu lammaste distomatoosiga mõnel karjamaal (Fitzherbert, 1523). 1873. aastal leidis
Weinland ühe „Limnaea“, kelle maks oli
täis tserkaare (händlasi). Ta püstitas hüpoteesi, et tserkaarid sulguvad tsüstidesse
taimedel, mida söövad herbivoorid. Hariliku
maksakaani kogu arenemistsüklit kirjeldas
Inglise bioloog A.P. Thomas 1881. aastal.
Tema töö avaldati aga Saksa parasitoloogi
R. Leuckart’i (1822–1898) samasisulisest
artiklist 11 päeva hiljem. Tänapäeval tunnustatakse neid mõlemaid Fasciola hepatica
arenemistsükli kindlakstegijatena.

4. Parasitaarhaigustest teatamine
Loomade ohtliku haiguse korral rakendasid
riigijuhid tihti teavitamist ja hoiatamist, mis
pidurdaks selle haiguse levikut loomadelt
inimestele. Parasitaarhaiguste puhul rakendati seda süsteemi ainult siis, kui tabanduse
nakkuslik iseloom oli teada.
Välisparasitooside seas olid sügelised
ainuke haigus, mis allutati sanitaarjärelevalvele. Kõige vanem tekst Euroopas, mis mainis seda haigust, oli arvatavasti 1550. aastal
Felipe II (Hispaania kuningas 1556–1598)
poolt välja antud dekreet. Selles kohustati
sügelistõbiste lammaste omanikel nendest
teatama, siis tapma või „maalt välja“ viima
enne jõule, neid müümata, et mitte nakatada ümbrust (foto 5). Prantsusmaa esimene
tekst sügelistõve kohta on Kuningriigi Nõukogu otsus juulist 1784. a, mille esimene
artikkel käsib „otsekohe“ teatada kohalikule
valitsusele kõikide nakkavate haiguste juhud
(sügelistõbi, marutaud, tatitõbi jt), vastasel
korral on trahv 500 naela. Artiklis 10 julgustatakse ülestunnistamisele neid, kes ei ole
järginud esimest artiklit, sest selles lubatakse teatajalt välja nõuda vaid üks kolmandik
trahvi suurusest ja anda veel vaevatasu
„vastavalt ülestunnistaja teenele“. 21. juuli
1881. a seaduses kasutatakse uuesti selle
kuningliku otsuse mõningaid punkte ja laiendatakse loomaarstile kohustus deklareerida
lammaste ja kitsede sügelised.
Ussnugilistõbede nakkuslik iseloom oli
kaua teadmata. Ükski tekst ei kohustanud
nende deklareerimist, v.a võib-olla lammaste fastsioloos, mille puhul olid nõuded
samad kui lammaste sügeliste korral Felipe
II dekreedi järgi. Kohustus teatada „pidalitõbistest“ sigadest ja nende müümise keeld
olid pigem tarbija kaitseks kõlbmatu liha
eest kui parasiidi leviku tõkestamine. 1863.
aastal said Virchow ja Leuckart korralduse,
mis kohustab otsima Trichinella spiralis’t
kõikidelt sigadelt, mis on tapetud SaxeGotha’s, hiljem Berliinis.
Kasutatud kirjandus
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